
 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Ellis Monteiro dos Santos Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2014 

O papel das normativas na preservação e ocupação  

do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís - MA 



 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Ellis Monteiro dos Santos Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O papel das normativas na preservação e ocupação do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de São Luís - MA 

Dissertação apresentada ao curso de 

Mestrado Profissional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, como pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Preservação do Patrimônio Cultural. 

Orientadora: Helena Mendes dos 

Santos 

Supervisor: Raphael Gama Pestana 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2014 



 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa foi definido a partir de uma questão identificada no 

cotidiano da prática profissional da Superintendência do IPHAN no Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P116p 

 

Pacheco, Ellis Monteiro dos Santos. 

    O papel das normativas na preservação e ocupação do conjunto 

arquitetônico e paisagístico de São Luís – MA / Ellis Monteiro dos Santos 

– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014. 

 

   183 f.: il. 

 

   Orientadora: Helena Mendes dos Santos 

    

   Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, 

Rio de Janeiro, 2014. 

 

    1. Conservação e restauração – São Luís (MA). 2. Patrimônio 

arquitetônico. 3. Patrimônio cultural – proteção. 4. Renovação urbana. I. 

Santos, Helena Mendes dos. II. Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Brasil). III. Título.  

CDD 363.6909981 

 



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Ellis Monteiro dos Santos Pacheco 

 

O papel das normativas na preservação e ocupação do conjunto arquitetônico e paisagístico 

de São Luís – MA  

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como pré-requisito para obtenção do título de Mestre em 

Preservação do Patrimônio Cultural. 

 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2014.  

 

 

Banca examinadora  

 

 

_________________________________  

Professora Me. Helena Mendes dos Santos (orientadora) 

 

 

_________________________________  

Professora Me. Juliana Ferreira Sorgine – PEP/MP/IPHAN 

 

 

_________________________________  

Professora Dra. Sandra Branco – FIOCRUZ/IPHAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Silvana, minha mãe. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Gostaria de agradecer àqueles, que de alguma forma, fizeram parte de todo o processo 

de construção desse trabalho, que levou e elevou, consequentemente, a construção de 

olhares e percepções sobre a cidade, seus patrimônios e seus usuários, através da efetiva 

vivência no expressivo centro histórico de São Luís do Maranhão: 

 

 

Aos técnicos e servidores do IPHAN-MA, que contribuíram no meu processo de 

conhecimento e entendimento da cidade, no reconhecimento de suas características e 

qualidades.  

 

 

Aos colegas de turma, pelas construtivas discussões, proporcionadas pela diversidade de 

olhares e percepções sobre o mesmo objeto de interesse: o patrimônio histórico. 

 

 

À querida Helena Mendes dos Santos, estimada orientadora, pelo seu olhar atento e sua 

incansável dedicação, através de suas observações e recomendações, sempre 

proveitosas. 

 

 

Aos queridos amigos, comadre, afilhado, porque só vocês para compreenderem e se 

esforçarem por aceitar minha ausência em tantos momentos especiais, e em outros do 

cotidiano, esses que fortalecem nossos laços. 

 

 

À Silvana Monteiro Santos, a quem dedico este trabalho, por suas insistentes palavras e 

demonstrações de apoio e estímulo. 

 

 

Enfim, que todos os que vivenciaram comigo esses dois anos transcorridos, que não 

resultaram somente na idealização deste trabalho, mas na minha contínua formação 

profissional e individual, se sintam carinhosamente agradecidos. 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho - O papel das normativas na preservação e ocupação do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de São Luís – MA - se propõe a analisar elementos a serem 

considerados no momento da elaboração das novas diretrizes que nortearão as 

intervenções e sua análise técnica, a partir das características que constituem as 

arquiteturas responsáveis por elevar o centro antigo de São Luís à categoria de Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico, tombado no âmbito federal, levando em consideração a 

real possibilidade de combinação harmônica entre esses elementos e as proposições de 

inserção de unidades e materiais contemporâneos. Tem por objetivo contribuir para a 

proposição das diretrizes de proteção que congreguem os anseios de preservar as 

características que tornam essa cidade patrimônio cultural protegido nos âmbito federal 

e mundial, e possibilitar a apropriação contemporânea desses bens imóveis, garantindo a 

sua permanência no cenário urbano de São Luís e gerando, consequentemente, a 

dinamização dessa área da cidade. 

Palavras chave: São Luís. Apropriação. Diretrizes. Patrimônio edificado. Conjunto 

urbano. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study—the role of norms in preserving and the occupation of an 

architectural and landscape site in São Luís—presents elements to be considered in the 

elaboration of new directives for interventions as well as the technical analysis of such 

interventions, based on characteristics that constitute the architectures responsible for 

elevating the center of São Luis to the category of Federally Protected Architectural 

and Landscape. The real possibility of harmonic combination among these elements 

was considered as were propositions for insertion of contemporary units and materials. 

The study aims to contribute to conservation directives that allow for preservation of the 

characteristics that led the area to become protected cultural heritage on a federal and 

worldwide level while allowing for contemporary appropriation, guaranteeing its 

permanence in the urban setting of São Luis and leading to dynamization of the site. 

Key-Words: São Luis. Appropriation. Directives. Built heritage. Urban Structures.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é resultado de um estudo que partiu, inicialmente, da demanda da 

Superintendência Regional do IPHAN-MA que, conforme descrito no Edital de 

Seleção, previa o desenvolvimento de estudos relativos ao tema da 

reabilitação/renovação urbana, isto é, das áreas com potencial para inserção de 

edificações contemporâneas na cidade de São Luís do Maranhão, cujo Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico é tombado pelo IPHAN (1974) e inscrito na Lista do 

Patrimônio Mundial da UNESCO (1997), visando a sua normatização. 

A partir da delimitação do tema a ser pesquisado e em razão do breve conhecimento que 

tinha sobre São Luís, por não ser originariamente da cidade, percebi a urgência de 

estudá-la, para compreender seu desenvolvimento urbano e os processos de ocupação, a 

fim de embasar o desenvolvimento do tema proposto. O entendimento das 

características arquitetônicas formadoras desse ambiente e da dinâmica de apropriação 

dessas estruturas, que formam um conjunto urbano protegido como patrimônio cultural 

nos âmbitos federal, estadual e municipal, foi construído durante leituras bibliográficas, 

reuniões de trabalho junto aos técnicos da Superintendência do IPHAN-MA e em 

conjunto com a vivência diária no centro histórico da cidade.  

Durante o período de experiência na Unidade do IPHAN em São Luís-MA – de 

setembro de 2012 a maio de 2014 - estive envolvida nas atividades diárias junto aos 

técnicos, participando, entre outras funções, da análise de projetos arquitetônicos das 

edificações localizadas no conjunto tombado, que tinham como proposta a alteração e 

inserção de elementos que contribuiriam para a adaptação dessas edificações aos usos 

contemporâneos. 

Dessa forma, a partir da análise dos pedidos de intervenção na área, foi identificado por 

mim, pela arquiteta Aline Di Salvo (primeira supervisora) e, posteriormente, pelo 

arquiteto Raphael Gama Pestana (supervisor atual), a necessidade de ampliar a 

elaboração dessas diretrizes para além do estudo sobre a inserção de novas edificações a 

serem construídas no sítio histórico tombado. Observou-se que essas normativas 

deveriam contemplar também as intervenções nas edificações remanescentes deste sítio 

construídas, principalmente, nos séculos XVIII e XIX -, já que essas são alvos 
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recorrentes de ações de adaptação, remodelação e acréscimos, e por isso, objetos 

constantes de análise pelos técnicos da Instituição. 

Simultaneamente à construção do conhecimento acerca da estruturação da cidade de 

São Luís, foi realizada consulta e posterior análise das legislações elaboradas nas três 

instâncias de governo, a fim de compreender as propostas para o desenvolvimento e 

ocupação do território e em que medida o patrimônio protegido estava sendo 

contemplado nessas normativas. Além disso, o estudo foi complementado com a análise 

das Cartas Patrimoniais, vinculadas ao tema do objeto de estudo – proteção do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de São Luís -, visando à compreensão e assimilação dos 

conceitos e recomendações contidos nesses documentos. 

Para desenhar a proposta a ser desenvolvida, foi definido, como recorte espacial, a área 

tombada em nível federal, considerando o perímetro delimitado na proposta de 

rerratificação do tombamento do Conjunto, pelo IPHAN, ocorrida em 2007, que passou 

a concordar com a delimitação do Centro Histórico de São Luís, inscrito na Lista de 

Patrimônio Mundial (1997).  

Para o entendimento das formas de apropriação e das demandas de intervenção que 

ocorreram especificamente nesse perímetro e com a perspectiva de avaliar as 

consequências dos tombamentos nos âmbitos federal (1974) e estadual (1986), e da 

criação da Zona de Preservação Histórica-ZPH, no âmbito municipal (1992), nessas 

ações, foram consultados os documentos técnicos (pareceres) produzidos na década de 

1980 (posteriormente ao tombamento, em âmbito federal, do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da cidade) a 2000 (posteriormente ao ano da inclusão do Centro Histórico 

de São Luís na Lista de Patrimônio Mundial pela UNESCO). 

Assim, além do entendimento dos processos de ocupação e desenvolvimento da cidade 

de São Luís e das legislações que nortearam e ainda norteiam o modelo de ocupação 

dessa área, foi necessário identificar e fazer a relação, inicialmente, dos elementos 

compositivos fundamentais para a leitura desses bens, responsáveis pela conformação 

do ambiente urbano singular e, posteriormente, com os dados das ações interventivas, a 

fim de contribuir para a construção das propostas para orientar e fundamentar a análise 

técnica das propostas de intervenção. 
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De posse dessas informações, fui construindo, ao longo do período do mestrado, ideias 

que estão colocadas nos argumentos da proposição das diretrizes de intervenção neste 

conjunto, realizadas a partir da leitura integrada deste espaço, já que se trata de um 

conjunto arquitetônico e paisagístico, onde as relações entre os elementos edificados, a 

malha urbana e espaços públicos estão intimamente vinculados, possibilitando a 

percepção e apreensão da área através das perspectivas visuais. 

Dessa forma, a partir dos dados levantados,  foi traçado o objetivo que passou a nortear 

a concepção do presente trabalho: contribuir com as propostas de normatização para 

intervenções no patrimônio edificado visando à conservação e dinamização do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de São Luís, que poderá se dar, entre outras ações, a partir 

da apropriação desses bens pela população da cidade, combinando os elementos 

compositivos dessas arquiteturas e as necessidades e aspirações expostas pelos 

proprietários e usuários das edificações. 

O levantamento das informações foi realizado na Biblioteca Noronha Santos/IPHAN, 

no Rio de Janeiro, na Superintendência do IPHAN/São Luís e no Departamento do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão/DPHAP-MA. A 

documentação coletada e analisada embasou as questões levantadas; os dados das 

intervenções, identificados in loco, foram sistematizados, sendo, posteriormente, 

relacionados tanto às legislações aplicadas na área estudada, quanto aos conceitos 

vinculados ao tema de estudo - patrimônio, valor patrimonial, reabilitação, conservação, 

revitalização de centros urbanos, entre outros -, além do conceito da ‘conservação 

integrada’, que relaciona o desenvolvimento urbano à interação das diversas disciplinas 

que devem pensar e desenhar a ocupação e desenvolvimentos das cidades em geral e 

insere o patrimônio cultural nessas propostas. 

No Capítulo Primeiro abordo o processo de formação, ocupação e expansão da cidade 

de São Luís - a partir da evolução urbana da cidade, das características da arquitetura 

urbana ludovicense, da ocorrência do abandono da área que comprometeu de forma 

imediata o Conjunto tombado - e, por fim, a trajetória da patrimonialização dos bens e 

áreas antigas da cidade, de forma a possibilitar a compreensão dos valores atribuídos 

pelo IPHAN, inicialmente, aos bens isolados e, posteriormente, ao Conjunto 
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Arquitetônico e Paisagístico da cidade, e relacioná-los à evolução dos conceitos aí 

envolvidos, simultaneamente aos aspectos ligados à expansão urbana da cidade.  

Sequencialmente, no Capítulo Segundo abordo as ações de gestão nos diferentes 

âmbitos do Poder Público - federal, estadual e municipal -, destacando as normas 

vinculadas à área tombada. 

Por fim, no Capítulo Terceiro, abordo os embasamentos conceituais, apresento as 

estruturas compositivas essenciais para a caracterização das edificações ludovicenses, os 

diagnósticos e as análises dos levantamentos realizados - in loco e documental - das 

intervenções realizadas nas edificações inseridas no Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de São Luís, que, articulados com os demais dados apresentados nos 

capítulos anteriores, servem de base para a construção das contribuições para as 

propostas das futuras diretrizes, que servirão para nortear as futuras intervenções e 

análises técnicas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“São Luís é a cidade das ladeiras, povoadas de 

sobradões de azulejo com telhados velhos. Não 

há alma que se feche à serena alegria daquela 

paisagem de sol, azul, cal, madeira das 

janelas, paredes luminosas, a suavemente 

mergulhar nas águas.” 

(Odylo Costa Filho) 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

SÃO LUÍS: A CIDADE COMO “ORGANISMO VIVO” E PATRIMÔNIO 

 

 

“As cidade são organismos vivos, dotadas cada uma da sua personalidade 

própria. Elas representam um patrimônio no qual o pensamento e por vezes 

o amor são diversificados no decorrer do tempo” (BRASIL, 1973, p. 41). 

 

Este capítulo foi elaborado com a finalidade de destacar aspectos do processo de 

formação, ocupação, desenvolvimento e expansão da cidade de São Luís, a fim de 

conhecermos a origem de alguns espaços urbanos, edificações e logradouros, elementos 

importantes para a compreensão da consolidação desta cidade. A partir dessa análise, 

pretende-se compreender quais os valores atribuídos aos bens selecionados e que se 

pretende preservar, tendo em vista a proteção, no âmbito federal, feita pelo IPHAN, por 

meio do Decreto-lei nº 25/37, ao longo do tempo. 

Torna-se importante compreender quais são as características, traços e composições 

testemunhos desse patrimônio cultural, uma vez que, a partir do conhecimento desses 

bens, será viável estabelecer critérios e diretrizes adequadas para a manutenção dessa 

herança.  

Ao comparar a cidade a um ‘organismo vivo’ pretendo relacioná-la aos processos de 

transformação que ela sofre com o tempo, através do crescimento (expansão da 

ocupação), das mudanças de proporções e dimensões das edificações e dos espaços 

livres; dos tipos de usos, da alteração da aparência dos lugares e das construções, da 

substituição e/ou complementação dos trajetos; da alternância dos valores dados às 

diferentes áreas, entre outras. Entendo que da mesma forma que o nosso corpo 

manifesta ações naturais de transformação pelo tempo ou influenciadas pelos conceitos 

da moda, do belo, do gosto e até das necessidades, a cidade também se desenvolve por 

meio de influências, carências e intenções de valorização de determinada área ou 

localidade, e dessa forma, igualmente, constantemente se modifica. 
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1.1 Formação e evolução urbana 

 

 

São Luís, durante a sua formação e consolidação como cidade, passou por dois períodos 

claros de planejamento do território, primeiro pelos franceses (século XVII), com uma 

breve ocupação, e logo em seguida pelos portugueses, que permaneceram no domínio 

por um longo período. Dessas ocupações resultaram configurações espaciais de ruas, 

quadras, implantação das edificações nos lotes e atribuição de usos que se alteraram 

com o tempo, com os interesses econômicos, com os modos de ocupação da região e de 

apropriação das edificações, resultando na conformação e aparência urbanas atuais. 

Capital do Estado do Maranhão, São Luís foi fundada, em 1612, pelos franceses, e 

tomada pelos portugueses após três anos de dominação. No início, a cidade ocupava 

apenas a extremidade da chapada, no encontro dos rios Bacanga e Anil, sendo seu 

modelo de ocupação definido pela geografia e morfologia do sítio (Figura 1). Formou-

se procurando se desviar das barreiras naturais do terreno sendo, por isso, as demais 

áreas - formadas por declives, elevações, mangues ou alagadiços - ocupadas somente no 

decorrer dos anos seguintes. (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008) 

Marco da ocupação francesa, a construção da Fortaleza de São Luís, no mesmo ano da 

fundação do núcleo, foi decisiva no processo de ocupação e desenvolvimento da cidade, 

permitindo a formação do mais antigo espaço urbanizado de São Luís, onde foram 

instalados edifícios administrativos e religiosos, que funcionaram como pontos de 

atração para as primeiras populações. Esse exemplar arquitetônico e a composição 

urbanística associada a ele representam o núcleo embrionário da cidade de São Luís: 

A grande fortaleza tinha uma malha regular, uma praça constituída por um 

espaço ladeado pela projeção das edificações, sem definição de quadras e 

lotes. As edificações eram simples e térreas, seguindo um alinhamento 

regular e formato uniforme e, ao que parece, duas portas, uma de ligação com 

o porto e outra com a fonte d’água. Pelo mapa, vê-se a existência da porta de 

ligação com o Convento de São Francisco e a fonte das Pedras, e a outra de 

ligação com o porto, no mesmo local em que ainda hoje há essa ligação, 

correspondente à reentrância da muralha (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p. 

7). 
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Figura 1: Representação da ‘Cidade Fortaleza’, 1612 – 1626. 

Fonte: A cultura urbanística e a formação de cidades: estudo comparativo entre São Luís, Belém e 

Damão, p 6. 

Legenda: 1) Grande Fortaleza de São Luís (MA) -1612; 2) Forte Artilhado -1612/1615; 3) Antigo Porto 

da Cidade/Cais da Sagração -1612; 4) Praça - grande espaço vazio -1612; 5) Convento São Francisco 

(atual Santo Antônio) -1613; 6) Fonte das Pedras -1615; 7) Primeiros caminhos (forma linear) -

1612/1615; 8) Palácio -1616; 9) Câmara -1619. 

 

Em razão da importante função de defesa do território que a fortaleza desempenhava, 

São Luís se desenvolveu a partir de um núcleo urbano simples onde “... coexistiam as 

funções militares e residencial, protegidas pela muralha, definindo uma Cidade-

Fortaleza”. (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p.7) 

Em 1615, com a retirada das tropas francesas pelos portugueses, foi estipulado novo 

modelo de urbanização da cidade, a partir de um plano de arruamento, concebido pelo 

engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, para garantir e formalizar o domínio do 

território. O plano, que “refletia as noções renascentistas de beleza de simetria e 

ordenação dos espaços” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 14), deveria orientar o 

crescimento da futura cidade. Através do plano, Frias de Mesquita buscou adaptar o 

núcleo urbano existente aos padrões estabelecidos pelas ‘Leis das Índias’
1
, o que 

                                                           
1
 Conforme Burnett “O domínio da Espanha sobre Portugal, através da União Ibérica, parece explicar o 

critério adotado na traça de São Luís, distinto da malha concêntrica tradicional da colonização lusitana, 
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significou “absorver o grande largo composto pela fortificação francesa e adequar o 

traçado ortogonal dos arruamentos, a largura constante das ruas, sem distinção de 

categoria principal e secundária e a orientação de acordo com os pontos cardeais” 

(BURNETT, 2008, p. 109). 

A ocupação lusitana ocorreu durante o período filipino, época que Portugal estava sob o 

domínio espanhol (1580 – 1640). Em consequência é possível identificar a aplicação do 

traçado ortogonal
2
, atípico nas colônias fundadas por Portugal, que usualmente 

respeitava a topografia e elementos naturais da região que estava sob seu domínio, para 

a composição das estruturas urbanas: 

A malha proposta por Frias era constituída por oito ruas: quatro no sentido 

leste-oeste - atuais Rua João Vital (1), 14 de Julho (2), Direita (3) e da Saúde 

(4) - e quatro no sentido norte-sul - atuais Rua Formosa (5), da Palma (6), do 

Giz (7) e da Estrela (8) -, originando um damero perfeito. As quadras do 

damero possuem a forma quadrada e são de tamanhos reduzidos (80x80 

metros), seguindo uma regularidade cartesiana, como orientavam as Leis das 

Índias. Essas quadras e ruas apresentavam-se retas e com larguras constantes, 

privilegiando uma perfeita regularidade e simetria. Além dessas ruas, foram 

abertas a dos Afogados, reta e paralela à Rua Grande (9), e a do Sol (10), 

além de ruas transversais, como as Ruas da Cruz (11) e Godofredo Viana 

(12). (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p.7) (Indicação numérica feita pela 

autora na Figura 2 e na citação) 

                                                                                                                                                                          
substituída pelo padrão regular, levando alguns autores a discordar desta adequação à topografia do sítio. 

Quando a Coroa portuguesa ficou sob domínio de Felipe II, o urbanismo passou a ser orientado pelas 

normas de regularidade formal contidas na Legislação Filipina para as colônias. Isto explica o fato de 

cidades como João Pessoa e São Luís do Maranhão apresentarem traços muito formais, semelhantes a um 

tabuleiro de xadrez.” Cf. REIS FILHO, Quadro da arquitetura no Brasil. 2001, p. 58-61. Apud: 

BURNETT, Frederico Lago. Urbanização e desenvolvimento sustentável: a sustentabilidade dos tipos de 

urbanização em São Luís do Maranhão. São Luís: Uema, 2008, p. 111.  
2
 De acordo com Zenker e Pontual: “Não se sabe a data precisa da elaboração dessa traça, nem quando 

começou a ser implantada. Porém, o primeiro registro cartográfico que mostra a efetivação dessa traça é o 

mapa elaborado quando da ocupação holandesa, entre 1641-1644, daí a hipótese de ter sido nesse período 

a sua implantação.” Cf. ZENKNER, Thaís; PONTUAL, Virgínia. A cultura urbanística e a formação de 

cidades: estudo comparativo entre São Luís, Belém e Damão. Olinda: Centro de Estudos Avançados da 

Conservação Integrada, 2007, p.7. 
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Figura 2: São Luís em 1640 - registros do cartógrafo holandês Johanes Vingboons. 

Fonte: REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil colonial, p. 353. 

 

Por volta de 1627, iniciou-se a ocupação fora dos limites da Fortaleza de São Luís, 

marcada pelo traçado ortogonal que se conectou com o tecido urbano existente, através 

da abertura de novos acessos ao interior da muralha ainda remanescente, desse modo, 

reforçando a incorporação da Fortaleza ao novo traçado. 

A conexão entre a Fortaleza e o recente plano fez com que a antiga configuração urbana 

perdesse força, e o traçado da cidade, aos poucos, fosse assumindo uma nova forma, 

norteada pelo plano ortogonal traçado por Frias, passando, assim, a configurar uma só 

cidade. (Figura 3) 

Apesar da expressiva presença do novo traçado, a Fortaleza permaneceu como destaque 

entre os demais elementos, porém, à medida que o novo plano incorporou a construção, 

foi introduzida a regularidade na implantação e no formato dos lotes, tanto dentro 

quanto fora da Fortaleza. Segundo Zenkner e Pontual: 

Os lotes simétricos e praticamente de tamanhos constantes apresentam-se 

com formatos uniformes e no alinhamento das vias tanto dentro quanto fora 

do Forte, legando à cidade uma regularidade, uma organização geométrica. A 
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partir de então, o damero de Frias marca a forma de São Luís, influenciando 

o seu crescimento. (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p.8) 

 
Figura 3: Representação ‘Cidade em Damero’, 1627 – 1644. 

Fonte: A cultura urbanística e a formação de cidades: estudo comparativo entre São Luís, Belém e 

Damão, p. 9. 

 

Legenda: 1) Grande Fortaleza de São Luís -1612; 2) Forte artilhado -1612/1615; 3) Antigo Porto da 

Cidade/Cais da Sagração -1612; 4) Praça - grande espaço vazio -1612; 5) Convento São Francisco (atual 

Santo Antônio) -1613; 6) Fonte das Pedras -1615; 7) Primeiro caminhos (forma linear) -1612/1615; 8) 

Palácio -1616; 9) Câmara-1619; 10) Malha em xadrez - traça de 1616; 11) Igreja Nossa Senhora da 

Vitória (atual Sé) -1627; 12) Convento do Carmo -1627; 13) Igreja do Desterro - anterior a 1641; 14) Rua 

do Sol - depois de 1627; 15) Rua Grande - depois de 1627; 16) Rua Jacinto Maia - depois de 1627; 17) 

Rua dos Afogados - depois de 1627; 18) Rua da Cruz - depois de 1627; 19) Rua Godofredo Viana - 

depois de 1627; 20) Quadras maiores - depois de 1627.  

 

A aplicação do plano de Frias de Mesquita permitiu a ocupação de outras áreas, 

principalmente ao sul e leste do território. Ao leste, o crescimento foi iniciado com a 

construção do Convento do Carmo (1627), o qual acompanha a mesma simetria 

aplicada nas quadras desse novo traçado, “... embora as quadras apresentem dimensões 

maiores, umas em formato quadrado e outras retangulares. Cabe observar a formação 

de uma praça em frente a essa Igreja, constituindo-se num espaço retangular que 

marca a forma da cidade.” (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p.9) 

Nesse período, outras edificações religiosas podem ser destacadas, como a Igreja de 

Nossa Senhora da Vitória, construída em 1627, no interior da Fortaleza, e a Igreja do 

Desterro, edificada na área exterior da muralha, cuja data de construção não é precisa, 
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mas supõe-se que seja anterior a 1641, e a Igreja de São João. (ZENKNER, PONTUAL, 

2007, p. 10). 

O plano de Frias de Mesquita se tornou referencial para a expansão da cidade, que a 

partir de 1616, passou a seguir o modelo de ocupação adotado pelos colonizadores 

portugueses: a ‘Cidade Alta’ concentrando as atividades administrativas, religiosas e 

militares e a ‘Cidade Baixa’ voltada para a função comercial, com as atividades do 

porto marítimo. (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 16). Ainda em 1616, além desse 

esquema de ocupação para as demais áreas da cidade, também foi deixado pelo capitão-

mor Alexandre de Moura, ao seu sucessor, Jerônimo de Albuquerque, um regimento 

que determinava a construção de uma casa como modelo para as outras que fossem 

construídas. (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 13). 

Conforme mencionado por inúmeros autores, devido à importância principiante, já 

conhecida, das missões religiosas nas ocupações dos territórios de procedência 

portuguesa, é possível depreender que a cidade estava sendo organizada pela 

implantação das edificações religiosas, que funcionavam como polos de atração, 

provocando a ocupação e o adensamento da área. Algumas dessas edificações podem 

ser definidas como marcos e limites da cidade como, por exemplo, o Convento de 

Nossa Senhora do Carmo, que pode ser considerado como o marco na paisagem e limite 

da cidade no século XVII. (SENADO FEDERAL, IPHAN, 2007). 

Outro exemplo da importância da implantação da arquitetura religiosa na ocupação da 

cidade é a construção do Convento das Mercês (1645) que, entre 1645-1700, reorientou 

o sentido de crescimento da cidade. Este período foi definido como o terceiro momento 

de ocupação do centro da cidade (Figura 4), denominado por Thaís Zenkner e Virgínia 

Pontual, como “Cidade Geométrica Regular” (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p. 10). 
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Figura 4: Representação ‘Cidade Geométrica Regular’, 1645 – 1700. 

Fonte: A cultura urbanística e a formação de cidades: estudo comparativo entre São Luís, Belém e 

Damão, p. 11. 

 

Legenda: 1) Grande Fortaleza de São Luís-1612; 2) Forte Artilhado -1612/1615; 3) Antigo Porto da 

Cidade/Cais da Sagração -1612; 4) Praça - grande espaço vazio -1612; 5) Convento São Francisco (atual 

Santo Antônio) -1613; 6) Fonte das Pedras -1615; 7) Primeiro caminhos (forma linear) -1612/1615; 8) 

Palácio -1616; 9) Câmara – 1619; 10) Malha em xadrez - traça de 1616; 11) Igreja Nossa Senhora da 

Vitória (atual Sé) -1627; 12) Convento do Carmo -1627; 13) Igreja do Desterro - anterior a 1641; 14) Rua 

do Sol - depois de 1627; 15) Rua Grande - depois de 1627; 16) Rua Jacinto Maia - depois de 1627; 17) 

Rua dos Afogados - depois de 1627; 18) Rua da Cruz - depois de 1627; 19) Rua Godofredo Viana - 

depois de 1627; 20) Quadras maiores - depois de 1627; 21) Convento das Mercês -1645; 22) Igreja de 

São João -1665; 23) Geometria do traçado se repete - depois de 1644. 

 

Durante este período, além da mudança de orientação do crescimento da cidade, até 

então guiado no sentido Carmo-Desterro, outras alterações podem ser identificadas, tais 

como: 

... o surgimento de quadras no interior da fortaleza e próximo aos seus muros, 

com quadras de dimensões mais próximas das propostas por Frias e 

efetivadas no damero. Quadras de menores proporções apresentando formas 

retangulares aparecem na direção da fortaleza, preenchendo o vazio 

anteriormente existente entre essa e o damero. Os lotes apresentam-se com 

formatos uniformes e de tamanhos quase constantes, com as construções no 

alinhamento das ruas. As ruas, na sua maioria, continuam retas e de larguras 

constantes, mas surgem algumas de menores proporções e dimensões, 

apresentando uma forma tortuosa, que assim se constituíras devido à 

topografia do terreno. (ZENKNER, PONTUAL, 2007, p. 10). 
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Até aproximadamente 1700, a cidade ficou estabelecida no traçado ortogonal desenhado 

por Frias de Mesquita, respeitando a divisão de lotes e a implantação das edificações, 

porém, a partir de 1750, é iniciado o processo de consolidação da ocupação da cidade de 

São Luís, primeiramente motivado pelo controle de acesso à região – sendo, por isso, 

transformada em acampamento militar -, se tornando, então, entreposto comercial. Esta 

mudança suscitou duas grandes consequências na urbanização: elevou o número de 

habitantes
3
 – provocado pela migração das famílias vindas do arquipélago dos Açores e, 

sobretudo, pelos escravos africanos - e diversificou as funções ali realizadas, 

concentrando atividades e provocando a valorização do solo urbano nas áreas ligadas ao 

porto. Possibilitou, ainda, a ampliação das dimensões dos lotes na cidade para abrigar 

edificações de maior porte para atender às novas atividades e aos ricos proprietários que 

ansiavam por ostentar sua riqueza através das exuberantes edificações. 

Além do incremento populacional, a valorização da área como portuária possibilitou a 

expansão do traçado proposto por Frias de Mesquita e o surgimento de sobrados de até 

quatro pavimentos, a inclusão dos mirantes e das primeiras melhorias urbanas: 

calçamento de ruas, implantação do Cais da Sagração (antigo passeio público, hoje 

Avenida Beira Mar) e a reurbanização das principais praças da cidade. (SÃO LUÍS-

SEVILLA, 2008, p. 19) 

A partir de 1756, a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e os decorrentes 

investimentos no Estado - através da formação de extensas plantações de algodão no 

interior, e da movimentação do porto, em razão do transporte de produtos para Europa - 

contribuíram de forma significativa para o crescimento populacional, a consequente 

expansão da cidade e as melhorias nas edificações, que passaram a ter maiores 

dimensões e mais detalhamento nos elementos, principalmente pela utilização dos 

azulejos nas fachadas. Esse processo de expansão urbana, portanto, - que por volta de 

1700 era orientado pelas edificações religiosas -, passou a ser orientado pelas atividades 

dos portos e das fábricas, novos polos de atração, além de motivar as obras de 

modernização, expressas na reforma do Palácio do Governo e nos primeiros aterros no 

bairro da Praia Grande (Figura 5). Neste período as atividades urbanas se 

                                                           
3
 Até o final do século XVII, a população de São Luís era de 10.000 habitantes; no final do século 

seguinte, possuía 17.000 habitantes. Cf. SÃO LUÍS. 1958. Plano de Expansão da Cidade de São Luís, 

Ruy Ribeiro Mesquita, São Luís. 1958, p. 2. Ver  Quadro 1.  
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intensificaram, tendo como uma das consequências a valorização do solo urbano, 

principalmente nas áreas portuárias e de comércio: 

Ainda que de forma imprecisa, inferimos que até a década de sessenta do 

século XVIII essa era a área urbana projetada, a partir do núcleo inicial 

localizado próximo ao Forte e ao Cais, em direção ao largo do Carmo. A 

seguir o povoamento se dá no sentido Carmo -Desterro, atraídos pelo 

convento das Mercês e pela Fonte das Pedras (1). Mais tarde, a ocupação se 

orienta para o bairro do Egito, Rua do Ribeirão e cercanias da Casa de 

Recolhimento das Irmãs e da Igreja do Rosário dos Pretos (2), e algumas 

famílias também se dirigem para as proximidades da Igreja de São João (2). 

Já no final do século, o povoamento se expande em diversas direções: ganha 

o rumo do Convento de Santo Antônio e Remédios e também o da Igreja de 

São Pantaleão (3) e outras áreas já razoavelmente afastadas da que abrigava 

os primeiros prédios (SENADO FEDERAL; IPHAN, 2007) (Indicação 

numérica feita pela autora) 

 
Figura 5: Mapa da expansão orientada pelas edificações religiosas. 

Observação: a área da circunferência indicada na imagem não está relacionada à área ocupada na época 

da expansão, foi feita apenas para identificar e reforçar esses eixos. 
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As mudanças no modo de ocupação do espaço urbano, iniciadas com as intervenções 

das companhias privadas, se evidenciam com a elaboração de leis e decretos pelo 

governo, a fim de normatizar a expansão da cidade, passando, o Estado, a orientar, por 

meio desses códigos, a ocupação e a organização do espaço urbano. Essas normas 

deram continuidade ao padrão de ocupação/expansão desenhado por Frias de Mesquita, 

assim como os códigos de 1842, 1866 e 1893 e, posteriormente, o Código de Posturas, 

de 1932, que passou a regular o modelo de expansão urbanístico pela malha ortogonal. 

Através do mapa representativo da expansão ocorrida na cidade de São Luís, durante o 

século XIX, é possível visualizar esse movimento por meio da ampliação da área onde 

as quadras estavam sendo delimitadas e os lotes definidos, principalmente em direção 

ao interior (Figura 6), orientados pela Rua Grande (traçado em vermelho). 

 
Figura 6: Mapa ilustrativo da ampliação dos limites da cidade durante o século XIX através do ‘Caminho 

Grande’, em direção ao interior. Fonte: Souza (1992). 

 

Essa expansão, então conduzida pela via conhecida como ‘Caminho Grande’ - via de 

ligação entre o núcleo urbano inicial e os aldeamentos e vilas do interior da ilha -, foi 

reforçada com a instalação do parque fabril e introdução da política de profilaxia que 

expulsou do centro da cidade os moradores pobres ocupantes dos cortiços ali 
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localizados, além da melhoria da infraestrutura - principalmente na Avenida Getúlio 

Vargas, onde se fixaram as famílias mais prósperas – através da introdução de meios de 

transportes coletivos, tais como o bonde e o trem. 

Este caminho liga a herança portuguesa às influências dos ingleses, representadas pelos 

bangalôs, que passaram também a fazer parte da tipologia das edificações da elite da 

cidade. É um percurso do passado a uma contemporaneidade que preserva a diversidade 

social e a alternância de elementos arquitetônicos distintos no mesmo espaço, com a 

evolução dos elementos construtivos, dos estilos arquitetônicos e mesmo das formas de 

ocupação do espaço urbano, com a implantação das edificações com afastamento lateral 

e frontal, permitindo a circulação e valorizando a ventilação e a iluminação naturais. 

Durante os anos de 1860 e 1870, embora os movimentos de deslocamento da população 

para outras áreas da cidade estivessem acontecendo - e com eles a transferência de 

investimentos para melhoramentos e estímulos para que essas áreas do subúrbio fossem 

ocupadas -, o centro originário de São Luís não perdeu algumas funções natas, o que 

pode ser observado através da especialização funcional da área, assim como continuou 

recebendo, mesmo que timidamente, obras para a qualificação do espaço urbano (Figura 

7). 

 
Rua do Sol, ano 1908.  

Fonte: Álbum Maranhão -1908, p. 114. 

 
Rua Grande em uma das reformas de 

pavimentação, por volta de 1950.  

Fonte: Rua Grande, um passeio no 

tempo. 
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Baluarte e margens do Rio Anil. 

Fonte: Álbum Maranhão – 1908, p. 12. 

 

 
O conjunto frente à Igreja do Carmo. E 

em meados do século XX, com o abrigo 

público. Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 

2008, p. 168. 

Figura 7: Exemplos das características urbanas e das obras ocorridas no início do século XX. 

 

No centro originário, reforçando o movimento de modernização da cidade, novas 

ocupações e construções foram executadas, muitas delas substituindo antigas 

edificações do século XVII e XVIII, através de ações conjuntas entre o poder público e 

as iniciativas das associações privadas, representadas pelos parques fabris. Durante os 

anos de 1891 e 1899, essas intervenções promoveram a descentralização dos serviços e 

a expansão da malha viária, confirmando a participação das companhias privadas na 

conformação espacial da cidade de São Luís. 

 

 

1.1.1 A arquitetura urbana ludovicense
4
 

 

 

Segundo o professor e arquiteto Nestor Goulart Reis Filho 

(...) um traço característico da arquitetura urbana é a relação que a prende ao 

tipo de lote em que está implantada. Assim, as casas de frente de rua, do 

período colonial, (...), são conjuntos tão coerentes, que não é possível 

descrevê-los completamente sem fazer referência à forma de sua 

implantação. Ao mesmo tempo, não é difícil constatar que os lotes urbanos 

têm correspondido, em princípio, ao tipo de arquitetura que irão receber (...) 

(REIS FILHO, 2000, p. 16) 

                                                           
4
 Pessoa nascida em São Luís. 
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Em São Luís também é possível verificar esse vínculo direto entre a edificação e sua 

implantação no lote, de forma que as edificações erguidas durante os séculos XVIII e 

XIX apresentam a implantação sobre a testada e limites laterais do lote, ou seja, 

resultam em plantas que não incluem corredores para acesso lateral. A partir deste 

princípio foram adotadas cinco versões para a implantação das edificações: retangular, 

em forma de ‘L’, ‘C’, ‘U’ e ‘O’ (Figura 8) existindo, para cada uma dessas plantas, a 

possibilidade de também serem implantadas em lotes localizados no centro ou na 

esquina da quadra, conforme a situação do terreno.  

 
Retangular         “L”               “C”                “U”               “O” 

Figura 8 - Representação das tipologias encontradas no centro histórico.  

Fonte: SILVA, 2010, p. 60. 

 

 

Em relação à volumetria, verifica-se que não há associação entre as suas variações e as 

dos partidos das plantas, no entanto, é possível perceber a direta ligação das plantas 

(Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15) e a distribuição das 

águas da cobertura (Figura 9). 

Centro de quadra 

                     
 

Esquina 

                        
Esquina 
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Isolado      quadra inteira 

Figura 9: Esquema geral dos telhados. Fonte: SILVA, 2010, p. 89. 

 

Para cada programa é possível identificar uma tipologia arquitetônica, vinculada à 

melhor distribuição das funções e dos cômodos (Figura 16). Além disso, a topografia 

dos lotes nos quais as edificações são implantadas (plano ou inclinado), também 

influenciam as características arquitetônicas da edificação. (Ver imagens 8 e 10, 

edificações térreas com porão). 

 

Figura 10: Planta típica das casas de porta-e-janela. Fonte: SILVA, 1998, p. 38. 

 

Figura 11: Planta típica das meias-moradas. Fonte: SILVA, 1998, p. 38. 

 

Figura 12: Planta do porão de um sobrado na Rua Formosa. Fonte: SILVA, 1998, p. 49. 
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Figura 13: Planta do térreo de um sobrado na Rua Formosa. Fonte: SILVA, 1998, p. 49. 

 

Figura 14: Planta do primeiro pavimento de um sobrado na Rua Formosa. Fonte: SILVA, 1998, p. 49. 

 

Figura 15: Planta do segundo pavimento de um sobrado na Rua Formosa. Fonte: SILVA, 1998, p. 49. 

 

O tipo mais simples e, também, o mais difundido, é o da ‘meia-morada’: 

Dentre as edificações, os padrões mais difundidos no século XIX, estão a 

meia-morada, caracterizada por dois blocos básicos: o da frente, com 

implantação sobre os limites frontal e laterais e composto por um, dois ou 

três cômodos, ladeados por um corredor de entrada e uma sala transversal 

que separa a parte da frente do bloco dos fundos, onde ficam os aposentos 

secundários, cozinha e dependência de serviço, encostadas na divisa (SILVA, 

2010, p. 64). 
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1. Porta e janela 2. Meia morada 

4. Morada inteira 3. ¾ de morada 
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5. Morada e meia 

6. Térrea com comércio 

7. Térrea com mirante 8. Térrea com porão 
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  11. Sobrado com dois pavimentos 

12. Sobrado com dois pavimentos  

e porão 

9. Térrea com porão e mirante 10. Térrea com porão alto 
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Figura 16: Exemplos da tipologia arquitetônica encontrada no centro histórico tombado de São Luís/MA. 

Fonte: Ficha Relatório de Bens. 2010. 

Legenda: 1) Rua da Passagem, n.36; 2) Tv. Engenheiro Couto Fernandes, n. 65; 3) Rua da Paz, n. 151; 

4) Rua do Giz, n. 46; 5) Rua da Palma, n. 308; 6) Rua da Palma, n. 124; 7) Rua Joaquim Távora, n. 58; 

8) Rua Santo Antônio, n. 304; 9) Praça Gonçalves Dias, n. 351; 10) Rua Afonso Pena, n. 98; 11) Rua 

Portugal, n. 243; 12) Rua do Giz, n. 180; 13) Rua da Palma, n. 117; 14) Rua de Nazaré, n. 184; 15) Rua 

Portugal, n. 303; 16) Rua da Estrela, n. 273; 17) Rua Portugal, n. 199. 

 

14. Sobrado com 

dois pavimentos, 

porão e mirante 

15. Sobrado com três 

pavimentos 

13. Sobrado com dois 

pavimentos e mirante 

16. Sobrado com três 

pavimentos e mirante 

17. Sobrado com  

quatro pavimentos 
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Importa destacar que as edificações cujo partido correspondem à forma em “U” ou “O”, 

por necessitarem de terrenos de maiores dimensões para sua implantação - a fim de 

garantir os distanciamentos do pátio interno -, foram executadas no período de grande 

desenvolvimento econômico da cidade (meados de 1700), para atender aos ricos 

comerciantes no bairro da Praia Grande, que podiam adquirir vários lotes para construir 

seus suntuosos sobrados. 

Em alguns casos, por conta do parcelamento irregular do lote, podem ser encontrados 

outros tipos de plantas, demonstrando a variedade construtiva motivada pelo interesse 

na adaptação da planta ao lote, como demonstrado na Figura 17, usando como exemplo, 

a edificação que hoje abriga a sede da Superintendência do IPHAN-MA. 

        
Implantação  

                                    

                                                                                                              
Planta baixa                                                           

            
Fachada                                                    

                                                                              
Cobertura 

Figura 17: Esquema de implantação, planta baixa, fachada e cobertura da antiga residência da Baronesa, 

atual sede da Superintendência do IPHAN-MA. Fonte: SENADO FEDERAL; IPHAN, 2007. 
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Em algumas áreas da cidade, como o bairro da Praia Grande, por exemplo, a edificação 

térrea tinha uso predominantemente habitacional, porém, algumas também eram 

utilizadas para fins comerciais. Esta tipologia, representada pelo tipo ‘porta e janela’, é 

resultado de um parcelamento característico em São Luís, que permite a um número 

significativo de famílias de baixa renda residir próximo aos locais de trabalho e aos 

serviços públicos. (Figura 18) 

 
Figura 18: Tipologia arquitetônica: casas térreas - 1789. Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 252. 

 

Durante o período de 1808 a 1856, o número de casas na cidade aumentou, estimulando 

a elaboração de normas para a construção dessas edificações. Por esse motivo, é 

possível perceber certa uniformidade entre elas, evidenciando as características 

oitocentistas de São Luís: aplicação de azulejos portugueses nas fachadas a partir do 

final do século; equilíbrio e simetria das fachadas; leveza nas fachadas posteriores, 

devido à utilização das esquadrias de madeira, tipo veneziana, assimétricas, abertas e 

despojadas, contrapondo-se à rigidez das frontarias. 

Relatos de Henry Koster, em sua visita à cidade de São Luís, aproximadamente em 

1811, mencionam que a cidade era edificada espaçadamente, compreendendo muitas 

ruas e praças:  

Com essa disposição o ar circula livremente, o que é realmente agradável 

para um clima tão quente. As ruas são, em sua maioria, calçadas, mas não há 

conservação. As casas são limpas e bonitas, tendo apenas um andar. O térreo 

é aproveitado pelos criados, lojas, armazéns sem janelas como em 

Pernambuco. A família reside no alto e as janelas se abrem para o térreo, 
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sendo ornamentadas com balcões de ferro. As igrejas são numerosas e entre 

elas estão os conventos dos franciscanos, carmelitas e outros. 

(KOSTER,1978, p. 181) 

Com a melhoria do padrão construtivo das edificações, em substituição a algumas 

moradas, na segunda metade do século XIX, o bairro da Praia Grande cada vez mais é 

ocupado por atividades comerciais, sendo estabelecidos: 

...armazéns, lojas de fazenda, tipografias, quitandas, barracas boticas, lojas de 

ferragens, livros, botequins e bilhares, açougues, casa de pasto, padarias, 

alfaiates, chapeleiros, sapateiros, ourives, relojoeiros, marceneiros, funileiros, 

armeiros, caldeiros, charuteiros e picheleiros. Entre 1850 e 1880, instalaram-

se as lojas de moda, farmácias, agências de leiloes, fábricas de chocolate, 

licores, de fogos e foguetes (SÃO LUÍS – SEVILLA 2008, p.21) 

Entre as décadas de 1860 e 1870, o bairro da Praia Grande recebeu grande parte dos 

investimentos públicos, além das melhorias na infraestrutura, contribuindo, dessa forma, 

para o desenvolvimento das atividades comerciais, passando a ser considerada a melhor 

área da cidade. Esses investimentos fizeram com que as novas edificações - os lotes 

adquiridos por meio das doações, compras, etc. possibilitaram a construção de nobres 

solares - convivessem com simples edificações de porta e janela (Figura 19), além de 

promover a convivência de diferentes segmentos sociais. 

 
Figura 19: Convivência de tipologia arquitetônica – Rua Grande - 1908. 

Fonte: Academia Maranhense de Letras. Livro do Centenário. 
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Apesar dessa nova configuração tipológica arquitetônica que foi surgindo na cidade, ela 

ainda revelava um compromisso rigoroso com a ambiência urbana, por meio de alguns 

elementos como a simetria nas fachadas e a implantação das edificações nos limites 

frontal e laterais dos terrenos, passíveis de serem percebidos até os dias atuais:  

As dimensões de Centro Histórico de São Luís, que pode ser facilmente 

percorrido a pé, o traçado ortogonal das vias estreitas determinando a 

formação de quadras reduzidas, bem como a altura das edificações de baixo 

gabarito, contribuem para dotar a área de uma escala humana e íntima, onde 

o ritmo estabelecido pelas alturas dos telhados, pela topografia e pela simetria 

das fachadas oferece um resultado de grande harmonia. (ANDRÈS, 1998, p. 

40)  

Contudo, no século XX, uma lei municipal passa a exigir a construção de platibandas 

nas edificações existentes, a fim de adequar os prédios de arquiteturas remanescentes às 

novas posturas de saneamento exigidas nas cidades modernas e ao estilo arquitetônico 

que estava surgindo, resultando em modificações no ambiente colonial. É durante esse 

período que se intensifica o processo de esvaziamento da área central de São Luís, 

devido à migração da população para outros bairros da cidade, evidenciado pelo 

abandono de edificações remanescentes.  

Simultaneamente, em algumas áreas, as edificações passaram a ser ocupadas por 

pequenos comércios e serviços, principalmente no pavimento térreo, ocasionando, na 

sua maioria, descaracterizações tanto nas fachadas, quanto no seu interior, resultantes da 

adaptação aos novos usos. (Figura 20). Além disso, alguns prédios continuaram 

ocupados pela população de baixa renda, devido à necessidade da população de morar 

em uma área que possibilitasse acesso facilitado às redes de infraestrutura da cidade e 

aos serviços de primeira necessidade, como farmácia, mercado e hospital. 
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Rua do Sol - Projetada da década de 1930, a 

sede da Diretoria Regional da Empresa 

Brasileira dos Correios e Telégrafos 

considerada uma arquitetura inovadora à sua 

época.  

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 191. 

 
Praça Joao Lisboa. Situação atual. Nota-se 

intervenção drástica no primeiro piso do 

sobrado à direita, com transformação de duas 

portas em uma e eliminação de todos os arcos 

das portas do térreo.  

Fonte: Renée Lefèvre. 

 
Bar no centro de São Luís – intervenções 

internas para adaptação a novos usos.  

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 39 

 
Rua do Giz ou 28 de julho, entre a Praia Grande e 

Desterro. Fonte: São Luís, ilha bela por natureza, p. 

64. 

Figura 20: Ilustrações das características urbanas, dos usos e suas influências na arquitetura no período 

correspondente ao final do século XX e início do XXI. 

 

Com a chegada tardia do ecletismo na cidade, ocorreu o processo de adaptação das 

fachadas dos prédios existentes e a construção de prédios públicos e privados nos estilos 

neoclássicos, neocolonial, art noveau e art déco, que passaram a coexistir com o 

conjunto colonial. Nas novas áreas de expansão da cidade, houve o rompimento dos 

padrões das edificações geminadas sem que isso, no entanto, comprometesse a 

conformação da rua-corredor, através dos recuos frontal e lateral (Figura 22). (Cf. SÃO 

LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 83) 
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Chalé nos arredores de São Luís. Gaudêncio 

Cunha. Fonte: Álbum de 1908, p. 137. 

Avenida Getúlio Vargas, 1948. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 269. 

Figura 21: Exemplos da nova arquitetura (chalés) executada durante a ocupação de novas áreas da 

cidade - Rua Grande. 

  
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

Praça João Lisboa, nº 292. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 191. 

Edifício Emílio Murad, Rua do Egito nº 292. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 143. 

Figura 22: Exemplos da nova arquitetura inseridas no contexto urbano de edificações luso-brasileiras 

pré-existentes. 

 

As alterações na arquitetura também se refletiram nas estruturas internas para facilitar o 

funcionamento dos novos usos, como lojas, geralmente instaladas no térreo das 

edificações de antigas residências, repercutindo em alterações dos elementos das 

fachadas, resultado do processo de adaptação para os novos usos (Figura 23).  
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Interior da Mercearia Luzitana 

 
Alargamento das esquadrias do pavimento 

inferior 

Figura 23: Exemplos das intervenções realizadas nas edificações para adaptação aos novos usos da 

época. Fonte: Rua Grande, um passeio no tempo. 

 

 

Cabe destacar que o conjunto arquitetônico e urbanístico remanescente dos séculos 

XVIII e XIX – correspondente a um dos principais períodos econômicos que a cidade 

atravessou e, que, em sua maioria, eram construídos para as funções comerciais e 

habitacionais, com predomínio de construções relacionadas à arquitetura civil –, está 

inserido na área protegida pelo IPHAN.  

 

 

1.1.2 Processo de abandono – causas e consequências 

 

 

Após um período marcado pelo desenvolvimento industrial e pela exportação dos 

produtos fabricados em São Luís, refletido nas melhorias urbanas da cidade, o século 

XX se inicia com o desenvolvimento econômico concentrado na região Sudeste do país, 

provocando na cidade, como em inúmeras outras do Nordeste, uma estagnação 

econômica. Segundo Burnett
5
, as amplas transformações sócio espaciais sofridas pela 

cidade de São Luís, no século passado, teve o Estado como principal agente. 

O autor sugere três etapas de decadência da área central de São Luís, que podem ser 

assim resumidas: a primeira, no final da década de 1920, provocada pela excessiva 

mistura de usos da região da Praia Grande que, em razão das atividades portuárias, 

passou a comprometer a qualidade ambiental das residências da elite comercial; a 

                                                           
5
 Cf. BURNETT, F. L. O Estado e o patrimônio cultural: políticas de elitização e popularização na área 

central de São Luís. São Luís: UFMA, Programa de Pós Graduação, 2007, p. 3. 
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segunda, provocada pela chegada dos automóveis e dos novos padrões urbanos e 

residenciais na cidade, e a terceira – e que ocasionou as mais profundas transformações 

na área central – esboçada no final da década de 1950, a partir dos planos do engenheiro 

Ruy Mesquita (1958), que projetou um novo vetor de expansão norte-sul, reforçando a 

ideia da modernização urbana.  

Na primeira etapa de esvaziamento da área central, ocorrida em fins dos anos 1920 - 

provocado pelo declínio da produção têxtil do Estado, que se consolidou com o modelo 

industrial do governo de Getúlio Vargas -, os projetos de modernização urbana foram 

suspensos, contribuindo para a permanência do traçado urbano e permitindo que os 

registros arquitetônicos dos séculos anteriores não fossem completamente substituídos 

pelos novos modelos construtivos.  

No início do século XX, São Luís já estava dividida em quatro centros (Figura 24): o 

administrativo/financeiro (1) entre as avenidas Pedro II e 5 de Julho, ligadas por uma 

rampa que também dava acesso ao cais da Sagração. Aí se localizavam o Palácio do 

Governo e a Prefeitura Municipal, que ainda funcionam no local, e outros órgãos que 

hoje não existem mais, como o Banco do Estado: 

Segundo Aroldo de Azevedo, o comércio varejista ficava na Praça João 

Lisboa (2), e o atacadista localizava-se entre a Rua Cândido Mendes e o 

Bacanga (3). Uma área residencial, caracterizada pelos grandes sobrados, se 

formou às margens do rio Anil, desde a Praça Gonçalves Dias (onde ficava a 

igreja de Nossa Senhora dos Remédios), até a área da Quinta do Barão, 

chegando ao bairro de São Pantaleão (4). Havia ainda na cidade uma região 

que abrigava algumas fábricas de tecidos e pequenas oficinas, que ficava na 

parte sul da cidade (5). (SENADO FEDERAL; IPHAN, 2007, p. 56) 

(Indicação numérica feita pela autora na Figura 24 e na citação) 
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Figura 24: Indicação das ocupações predominantes. 

Fonte: Aerofoto de 2009. 

 

A partir de 1930, começa a ser delimitada uma nova zona residencial, incentivada e 

apoiada pela Prefeitura, compreendendo as ruas de Santana, Passeio, Ribeirão e São 

Pantaleão (Figura 27), locais onde medidas legais procuraram impedir as construções 

populares, como cortiços e casas térreas, incentivando a renovação arquitetônica. 

Em 1936, com a nomeação do interventor federal, Paulo Martins de Souza Ramos, que 

relacionava o tecido urbano e conjunto arquitetônico antigo como atrasos da cidade, 

foram feitas obras de alargamento nas vias centrais, aberturas de avenidas e construção 

de prédios (Figura 25), a partir da demolição de parte dos quarteirões ali localizados, 

permitindo a inserção de exemplares ecléticos
6
. 

                                                           
6
 Cf. SÃO LUÍS – SEVILLA. Prefeitura Municipal. São Luís: Ilha do Maranhão e Alcântara. Guia de 

Arquitetura e Paisagem . São Luís – Sevilla: PMSL, IPHAN, Junta de Andalucia, 2008, p. 29 e 30. 

1 

2 

3 

5 

4 

5 
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Rua do Egito, antes das obras de remodelação 

 – anos 1940                            

Rua do Egito depois das obras de 

remodelação – com                                                   

os chalés ecléticos 

Figura 25: Exemplos das alterações urbanas (alargamento da rua) e arquitetônicas (substituição das 

antigas edificações coloniais por chalés), em meados do século XX. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 90 e 91. 

 

A Avenida Magalhães de Almeida (Figura 26), obra emblemática do urbanismo eclético 

ludovicense da década de 1940, deflagrou o início da transição entre os modelos 

urbanos tradicionais e modernistas na história da cidade de São Luís
7
. 

 
Figura 26: O traçado ortogonal da malha urbana do centro histórico e a implantação em diagonal da 

Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: BURNETT, 2008, p. 123. 

 

As transformações econômicas ocorridas no início do século XX, além de se refletirem 

em alterações arquitetônicas e urbanísticas (com expressivas modificações na malha 

ortogonal), também refletiram na ocupação da cidade, provocando o deslocamento 

                                                           
7
 Idem, p. 31. 
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populacional para outras áreas e, consequentemente, o surgimento a novos bairros 

(Figura 27). A população de alta renda, antes instalada na Praia Grande, se deslocou 

para o bairro Monte Castelo, localizado ao longo da Avenida Getúlio Vargas. Enquanto 

as novas construções e reformas aconteciam nesse novo setor de ocupação – e a 

permanência, ainda hoje, da arquitetura eclética é a maior prova disso -, a inexistência 

de modificações significativas no acervo arquitetônico do século XIX localizado na área 

mais antiga da cidade, isto é, na Praia Grande, demonstra que a elite perdeu, naquele 

momento, o interesse naquela região, desvalorizada pela mistura funcional e social. 

 
Figura 27: Ruas com uso residencial a partir de 1930. Fonte: base aerofoto 2009. 

Legenda: 1) Rua de Santana; 2) Rua do Passeio; 3) Rua do Ribeirão; 4) Rua São Pantaleão; 5) Rua 

Direita; A) Igreja do Carmo; B) Convento das Mercês; C) Igreja Nossa Senhora da Vitória; D) Igreja de 

Santo Antônio. 

 

Posteriormente, no período compreendido entre 1965 e 1970, ocorreu a urbanização e 

expansão de São Luís, visando aproximar o centro histórico com outras áreas litorâneas 
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da ilha (Figura 28), que, a partir de 1970, começaram a ser ocupadas.  O período 

correspondeu a uma fase de implantação de estruturas e planos que pudessem viabilizar 

essa conexão entre as distintas regiões, a fim de favorecer a ocupação da outra porção 

da cidade. 

 
1926 

População – 52.929 hab. 

 
1950 

População – 119.785 hab. 

 
1970 

População – 265.595 hab. 

       Centro Histórico 

Figura 28: Ilustração da urbana de São Luís entre 1926 e 1970. Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 

42. 

 

Esse período também foi marcado por interferências no interior da área central da 

cidade, tais como a verticalização das construções (Figura 29), interferindo no skyline 

uniforme conferido pela arquitetura primária de ocupação dessa área. 

 
Figura 29: Ilustração do processo de verticalização – interferência no “skyline”. Fonte: SÃO LUÍS – 

SEVILLA, 2008, p. 48. 

 

A década de 60 representou um marco decisivo na expansão física-territorial 

da mancha urbana, caracterizando-se por um processo relativamente rápido e 

desordenado de crescimento sem um planejamento físico-territorial. Apenas 

em meados da década seguinte foram estabelecidas normas de parcelamento 

e uso do solo urbano, na tentativa de ordenar a ocupação do espaço através 
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do Plano Diretor de 1975, proposto pelo prefeito Haroldo Tavares. 

(SANTOS, 2006, p.66). 

Ainda nesse período, durante os anos de 1966 e 1970, foi realizada a construção da 

primeira ponte – Ponte Caratativa - sobre o Rio Anil, ligando o centro ao litoral da 

cidade, o que mais tarde iria incentivar a construção dos grandes conjuntos residenciais 

nessa área. A segunda ponte construída sobre o Rio Anil foi executada como extensão 

da Rua do Egito, e se mostrou mais eficiente no processo de expansão da cidade para 

além do centro antigo, provavelmente por ter sido inserida em um tecido preexistente 

(Figura 30). 

 

A partir dos anos 1970, com a construção dessa segunda ponte, novas áreas da cidade 

passaram a ser, de fato, ocupadas, estabelecendo novas formas de habitar, trabalhar e 

conviver, “... expressas no traçado urbano de grandes avenidas e na arquitetura 

moderna dos conjuntos habitacionais e prédios comerciais” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 

2008, p. 36). Inicia-se a formação de novos bairros como São Francisco e Renascença, 

consolidando o modelo de urbanização apoiado na expansão da cidade para além do 

centro antigo em direção à faixa litorânea da ilha (Figura 31). 

 
Figura 30: Ilustração do Centro Antigo e as áreas de expansão para além da segunda ponte. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 41. 
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1980 

População – 460.320 hab. 

 
1990 

População – 695.119 hab. 

 
2004 

População – 853.809 hab. 

     Centro Histórico 

Figura 31: Ilustração da evolução da mancha urbana de São Luís entre 1980 e 2004. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 42. 

 

Conforme já apontado, as obras de alargamento nas vias centrais, a abertura de avenidas 

– como a Avenida Magalhães de Almeida, obra emblemática do urbanismo eclético 

ludovicense, porque marcou o início da transição entre os modelos urbanos tradicional e 

modernista - e a construção de novos prédios, a partir da demolição de parte dos 

quarteirões da área central, realizadas na década de 1930, são intervenções que, na 

história da cidade de São Luís representam, também, a intervenção clássica do poder 

público que busca retomar o crescimento urbano a partir da renovação dos espaços 

públicos com implantação de melhoria na infraestrutura e nos serviços (Cf. BURNETT, 

2008, p. 122-123). 

Essas remodelações urbanas contribuíram para atrair uma parcela da população, 

principalmente em busca de moradia, para essas regiões da cidade, devido à perspectiva 

da melhoria na qualidade de vida que poderia ser proporcionada pelas promessas de 

modernidade. Além disso, simultaneamente a esse processo, ocorreu a desvalorização 

da área central, que passou a ser ocupada pela população de renda mais baixa, 

transformando algumas das edificações em cortiços (Figura 32). 
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Figura 32: Varanda de um casarão transformado em cortiço. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 105 

 

O novo modo de ocupação do bairro da Praia Grande, dado pelas transformações 

econômicas, foi reforçado pela alteração de usos, sendo a função residencial 

amplamente substituída pelos usos comercial e de serviços, além de ali serem instaladas 

instituições administrativas federais, estaduais e municipais, contribuindo para a 

especialização das funções na área. 

Apesar do surgimento de outros bairros residenciais, em sua maioria, afastados da área 

central, o núcleo histórico foi mantido como o verdadeiro hipercentro da cidade  

“... concentrando o principal locus do comércio, escritórios, repartições 

públicas, rede bancária, hospitalar e escolar, ainda mesclados com 

residências. Na dimensão urbana, ruas estreitas configuram a malha 

retangular, com pequenas praças e logradouros, como espaços de convivência 

comunitária” (ANDRÈS, 2012, p.45). 

A segunda etapa de esvaziamento da área central da cidade, conforme definido por 

Burnett, aconteceu com a chegada dos automóveis e dos novos padrões urbanos e 

residenciais que se viabilizam pela melhoria do acesso rodoviário para a Cidade 
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Balneária do Olho d’Água realizado, mais uma vez, com o decisivo apoio do poder 

público que investiu na infraestrutura dessa nova área.  

Por fim, a terceira e última etapa – aquela que ocasionou as mais profundas 

consequências na área central – foi esboçada no final da década de 1950, através do 

Plano de Expansão da cidade de São Luís, do engenheiro Ruy Mesquita (1958), que 

projetou um novo vetor de expansão na direção norte-sul, reforçando a ideia da 

modernização urbana, com a implantação das edificações verticalizadas na área central, 

o que só fez aumentar a percepção da incompatibilidade entre o ambiente antigo e a 

sonhada modernidade. Além disso, o Plano teve como uma das principais premissas a 

separação das funções da cidade e a segregação do uso residencial, sendo o primeiro 

documento técnico conhecido a recomendar tal tipo de apropriação das áreas da cidade. 

Essa lógica, no entanto, foi adotada quase 20 anos mais tarde, no Plano Diretor da 

Cidade, de 1977. 

Segundo Burnett, a aprovação do Plano Diretor subsequente (1992) representou a 

ruptura do processo de degradação física da área central da cidade, devido ao aumento 

do gabarito das regiões mais próximas à praia e à criação do novo polo residencial no 

entorno do recém-construído shopping center, estimulando a transferência dos 

moradores de alta e média renda do centro antigo de São Luís para esse novo polo 

residencial. A arquiteta Dora Alcântara, em depoimento ao autor, em 10 de julho de 

2006, afirmou que:  

Na época, como sentíamos uma pressão imobiliária muito séria querendo 

derrubar casarões do centro histórico para poder construir e, com aquela coisa 

que a modernidade constrói sempre vertical, ficamos muito preocupados. E a 

gente sempre achava que criando um polo que diversificasse, a gente teria 

esta vantagem. Mas não só a experiência de São Luís, mas quase todas as 

outras experiências que foram realizadas, tiveram o mesmo problema: nesse 

momento o centro histórico é abandonado (BURNETT, 2007, p.5) 

A partir do estudo da história da ocupação e apropriação da cidade, é possível se deduzir 

que o processo de esvaziamento da área central da cidade pode ter ocorrido devido ao 

fato de que os usos e serviços que passaram a funcionar no centro não atendiam aos 

desejos da classe social de alta e média renda, que procuravam por locais que não 

tivessem relação estética/tipológica que remetesse a uma época pretérita, como as 

localizadas no centro histórico, ocupado por classes de pouca renda, com usos, de 

alguma forma incompatível, para aquela parcela da população. Outra observação que 
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nos parece relevante destacar é que, durante minha permanência em São Luís, percebi 

que as pessoas que moram do ‘outro lado da ponte’, não frequentam, e muitos não 

conhecem, o centro histórico da cidade, dessa forma, reforçando o processo de 

abandono/esvaziamento dessa área da cidade de São Luís. 

Com o surgimento dos novos bairros foram criadas novas centralidades, apoiadas na 

construção de conjuntos habitacionais (Figura 33). Porém,  

“esse modelo de expansão possibilitou também a permanência de vazios 

urbanos infraestruturados, com a retenção especulativa do solo e, por outro 

lado, o aumento da situação de informalidade da ocupação do solo urbano, 

com a favelização” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p.38). 

                   

Palafitas Bairro Renascença 

Figura 33: Tipos de ocupações nos novos bairros, afastados do centro histórico de São Luís. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 294 e 295. 

 

O abandono das antigas edificações foi consolidado com a decisão das autoridades 

públicas de transferir as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estadual 

para a região do Calhau, o novo espaço das elites, agora reconhecido como nova 

centralidade, graças ao próprio Estado, sendo este o cenário do século XXI. 

(BURNETT, 2007, p. 5) 

Conforme observado por Silva: 

A exaustão funcional de acervos do passado, antes de ser um problema afeto 

à natureza orgânica dos materiais, dos sistemas construtivos ou dos atributos 

formais e funcionais, é sabidamente uma questão de degradação das 

estruturas socioeconômicas, que leva à ruptura de valores e comportamentos. 

Mais grave que as carências financeiras e as agressões dos microorganismos, 

que todo imóvel novo ou velho está sujeito, são os danos promovidos pelo 

homem pela falta de conhecimento. Sem conscientização não há 

possibilidade para se reconstruir vínculos, nem como estabelecer a necessária 

relação entre população e ambiente (SILVA, 1998, p. 237). 
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Através das práticas adotadas atualmente, relacionadas à adaptação das edificações 

remanescentes do período inicial de formação e ocupação do centro antigo de São Luís, 

visando a sua apropriação para as funções contemporâneas, percebe-se uma desconexão 

dos planos de desenvolvimento, em processo de elaboração e implantação, com a antiga 

configuração urbana da cidade. Essa inadequação pode ser percebida, também, nos usos 

destinados aos novos bairros, e na forma como eles foram concebidos - se originaram a 

partir do agrupamento das funções e serviços resultantes da exclusão da população e das 

atividades do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade -, fatores que contribuem 

para a perda das referências culturais e a desvinculação da população residente e usuária 

com o Conjunto e, consequentemente, para o seu esvaziamento, devido à busca pelo 

novo modelo de ocupação e consumo do espaço urbano. 

 

 

1.2 A trajetória de patrimonialização da cidade 

 

 

Conforme visto, uma das causas da permanência do conjunto arquitetônico e da 

conformação urbana primária do centro antigo de São Luís pode ser atribuída ao 

declínio econômico pelo qual a cidade passou durante as primeiras décadas do século 

XX, provocando, por outro lado, a deterioração de algumas construções antigas, em 

virtude do abandono pelos seus proprietários, e também das políticas de 

desenvolvimento implementadas pelo poder público que identificavam as antigas 

edificações como atraso econômico, social e cultural. Essas ideias contribuíram para a 

perda de prestígio que a área representara outrora, quando era considerada símbolo de 

notoriedade e riqueza. Dessa forma, a manutenção do conjunto urbano e arquitetônico 

tornou-se um dilema. 

Anteriormente à apresentação da trajetória de patrimonialização da cidade de São Luís, 

cabe-nos expor as circunstâncias e o contexto em que surgiram as primeiras ações de 

preservação do seu acervo cultural. Em meio aos processos de abandono e de renovação 

urbana que resultaram na sobreposição da nova arquitetura e modelos urbanos às 

estruturas já existentes na cidade, surgiram as primeiras manifestações preservacionistas 

que partiram dos intelectuais da cidade, interessados na conservação dos vestígios da 
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história da cidade, “... que ganhou um novo status, uma nova identidade, a ser 

defendida e preservada, São Luís: Cidade Colonial” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 

45). 

No Estado do Maranhão e na cidade de São Luís, o processo de reconhecimento dos 

remanescentes arquitetônicos e urbanísticos como referências patrimoniais, se inicia nas 

décadas de 1920, com a atuação de Antônio Lopes da Cunha, ao qual “... deve-se a 

fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (1925), a conservação da 

Igreja da Matriz de Alcântara (1927)...”
8
. Os intelectuais também participaram deste 

processo 

... organizando a primeira instituição local de defesa do patrimônio cultural, a 

Comissão de Patrimônio Artístico Tradicional de São Luís, e criando o 

Decreto n. 476 (1943), que proibia a demolição de sobrados e casas com 

mirantes ou azulejos nas fachadas. (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 45, 46) 

No âmbito federal, as ações para construção de instrumentos que promovessem a 

proteção do patrimônio histórico e artístico nacional iniciam-se em 1923
9
, através do 

projeto apresentado por Luiz Cedro que visava “organizar a defesa dos monumentos 

históricos e artísticos do país”. Posteriormente, em 1924, quando as ações para a 

proteção do patrimônio, introduzidas pelo estado de Minas Gerais, foram reconhecidas 

como insuficientes para alcançar resultados mais eficientes nesse sentido, foi elaborado 

pelo então presidente estadual, Mello Vianna, um anteprojeto de lei federal, em julho de 

1925, com o objetivo de criar uma comissão para estudar o assunto e sugerir medidas 

para impedir que o patrimônio histórico e artístico das velhas cidades mineiras se 

consumisse pelo efeito do comércio de antiguidades que já principiava a reduzir aquele 

acervo (SPHAN, 1980, p. 10). 

Internacionalmente, na década de 1930, a partir da reunião do Escritório Internacional 

dos Museus Sociedade das Nações, foi publicado o documento conhecido como Carta 

de Atenas (1931), do qual podemos destacar os critérios gerais para a conservação dos 

monumentos, levando em consideração o estilo de cada época que compõem o bem, a 

                                                           
8
 A Antônio Lopes da Cunha também é atribuída a articulação entre o Museu Nacional e o então Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – atual Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional/IPHAN -, para discutir a proposição de instrumentos legais de preservação para o 

município (1936) e orientações para os primeiros tombamentos federais na cidade, iniciados na década de 

1940. Cf. SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p.45-46. 
9
 Cf. SPHAN, 1980, p. 10.
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aceitação do emprego adequado de materiais modernos para a consolidação dos 

edifícios, desde que dissimulados, entre outras recomendações. 

É também na década de 1930 que, no Brasil, é publicado o Decreto-lei n. 25, de 30 de 

novembro de 1937
10

, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional; este instrumento fundamentou a elaboração de várias legislações de proteção 

nos âmbitos estaduais e municipais. 

O artigo 1º do Decreto supracitado estabelece que: 

Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

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

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico (BRASIL, 1937).  

Esta definição é complementada, pelo § 2º que determina:  

Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 

sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 

tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria humana 

(BRASIL, 1937). 

Essas definições guiaram as ações de seleção dos bens a serem protegidos em todo o 

território nacional, a princípio, conferindo maior importância aos bens arquitetônicos, 

aos quais foram atribuídos valores artísticos e históricos, prática que corresponde, 

consequentemente, aos tombamentos iniciais na cidade de São Luís. 

Além disso, o Decreto-lei n. 25/37, nos artigos 17 e 18, estabelece os efeitos do 

tombamento, respectivamente, nos bens tombados e no seu entorno, servindo de base 

para a formulação das diretrizes de intervenção em um centro histórico tombado, como 

é o caso de São Luís: 

Art. 17 – As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, 

demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado 

(BRASIL, 1937). 

                                                           
10

 Em 13 de janeiro de 1937, foi criado no âmbito do então Ministério da Educação e Saúde/MES, por 

meio da Lei n. 378, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-SPHAN, atual IPHAN, com 

as funções descritas no Capitulo III, artigo 46: “Fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, com a finalidade de promover, em todo país e de modo permanente, o tombamento, a 

conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional”. Cf. 

SPHAN, 1980, p. 14. 
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Art. 18 – Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 

construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 

anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o 

objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do 

mesmo objeto (BRASIL, 1937). 

Em 1939, são abertos os primeiros processos de tombamento de bens a serem 

protegidos na capital maranhense, pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional/SPHAN, atual IPHAN, relativos ao Portão Armoriado e à Capela de 

São José
11

, ambos localizados na Quinta das Laranjeiras (Figura 34), inscritos no Livro 

do Tombo das Belas Artes
12

 

 

 
            Portão armoriado da Quinta das Laranjeiras 

                                                           
11

 A inscrições correspondem, respectivamente, aos números 281 e 282, em 16/04/40, no mencionado 

Livro do Tombo. O tombamento da capela inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do 

Conselho Consultivo, de 13.08.85, referente ao Processo administrativo nº 13/85/SPHAN. 
12

 Conforme o parágrafo 1º do Artigo 1º do Decreto-lei 25/37: “Os bens a que se refere o presente artigo 

só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos 

separadamente ou agrupadamente num dos quatro livros do Tombo, de que trata o Art. 4 desta lei”. 

Conforme o Art. 4º, os Livros do Tombo nos quais serão inscritos os bens considerados patrimônio 

nacional são: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, 

Livro do Tombo de Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 
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                            Capela das Laranjeiras 

Figura 34: Tombamentos realizados na década de 1940 em São Luís/MA. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 248 e 249. 

Na década de 1940, quando a cidade de São Luís é marcada pelo início do modelo de 

urbanização e expansão que privilegia o uso do automóvel, representando um modelo 

de modernização das cidades, José Luso Torres
13

 em “Passadismo” (1943), já indicava 

a necessidade de documentar e preservar o patrimônio cultural em toda a ilha, 

chamando atenção para a importância da estrada do Anil e sua ambiência: “Só essa 

estrada do Anil é qual livro aberto, que muitas lições já guardou e ainda guarda, como 

lembrou um versejador suburbano: 

Cansado o pensamento aqui repousa... 

Quanta coisa boa nessa estrada do Anil! 

Revive Gabriel Soares de Souza 

E o “Tratado do Brasil”  

E a gente começa a ler o passado 

Nos “sítios” da era em que a riqueza 

Nadava em romantismo: 

“Saudades”, “Paraíso”, “Veneza”, 

“Timon”, “Roma”, “Liberdade”...” (SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 265) 

Posteriormente, na década de 1950, são abertos os processos de tombamento relativos 

ao Retábulo do altar-mor da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória, à Fonte do 

Ribeirão (Figura 35), aos conjuntos arquitetônicos e paisagísticos das praças Benedito 

Leite, João Francisco Lisboa, Gonçalves Dias e do largo fronteiriço à Igreja de Nossa 

Senhora do Desterro (Largo do Desterro), às Casas à Avenida Pedro II, nºs 199 a 205 e 

                                                           
13

 Intendente de São Luís de 1919 a 1921. 
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à Fonte das Pedras, todos os bens inscritos no Livro do Tombo das Belas Artes
14

. Na 

década seguinte, foi aberto o processo de tombamento da Academia Maranhense de 

Letras, também inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes
15

, completando essa fase de 

tombamentos pelo IPHAN na cidade, efetuados com a finalidade de proteger esses bens 

pelos seus valores artísticos. 

 
 Retábulo do altar-mor da Igreja Catedral de Nossa Senhora da Vitória 

Fonte: Edgar Rocha            

 
                                   Fonte do Ribeirão 

Figura 35: Primeiros tombamentos da década de 1950 em São Luís/MA. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 158. 

 
                                                           
14

 As inscrições correspondem, respectivamente, aos números 385, 417, 430, 431, 433 e 459 e, em 

14.07.50, 23.08.54, 23.12.55 (dos referidos conjuntos arquitetônicos e paisagísticos das praças e 

arquitetônico e urbanístico do largo) e 17.08.61, no mencionado Livro do Tombo. 
15

 A inscrição corresponde ao número 472, no citado Livro do Tombo, em 12.07.63. 
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Em 1955, o deputado Cunha Machado apresentou o Projeto n. 88/1955, que visava “... 

preservar os logradouros tradicionais e os conjuntos arquitetônicos característicos que 

subsistem da antiga cidade de São Luís do Maranhão”
16

. Porém, as considerações feitas 

pelo analista (não identificado) do referido Projeto faziam objeção à proposta afirmando 

que “... o zelo pelos valores históricos e artísticos situados num conjunto urbano não 

deve importar em impedir ou prejudicar gravemente o surto de desenvolvimento natural 

da cidade interessada”
17

, acrescentando que acreditava na possibilidade de se conciliar 

o objetivo expresso na proposta com as “... legítimas aspirações de desenvolvimento e 

modernização da cidade”
18

. 

Conforme visto, foi nesse mesmo ano que foram inscritos no Livro de Tombo das Belas 

Artes os Conjuntos Arquitetônicos e Paisagísticos das praças Benedito Leite, João 

Francisco Lisboa, Gonçalves Dias e do largo fronteiriço à Igreja de Nossa Senhora do 

Desterro (Figura 36), este último com a justificativa de que o bairro do Desterro “se 

apresenta como uma síntese da evolução arquitetônica da cidade de São Luís”
19

. 

Na seleção dos bens supramencionados para inscrição no referido Livro do Tombo das 

Belas Artes, foram consideradas as seguintes características: o número significativo e a 

feição típica das edificações revestidas de azulejos, em grande parte, assobradadas, o 

detalhamento das construções evidenciado pela elegância das proporções de certos 

sobrados, pela utilização das esquadrias das fachadas posteriores, pelos cancelões de 

madeira que separam o vestíbulo da varanda, pelas grades de ferro, pelos mirantes, 

pelos forros em réguas de madeira alternadas com vazios favoráveis à ventilação. Além 

disso, foram consideradas as diversas praças, os trechos de ruas e becos com disposição 

inusitada e peculiar
20

. 

Apesar de outros conjuntos urbanos e cidades
21

, já usufruírem dos tombamentos feitos 

pelo IPHAN, São Luís inicia esse movimento a partir da década de 1950, quando a 

percepção dos valores a serem preservados se ampliou para os agentes promotores 

                                                           
16

 Cf. Processo de tombamento nº 454-T-51, fl. 13. 
17

 Idem. 
18

 Idem. 
19

 Cf. PESTANA, 2007. 
20

 Cf. Processo de tombamento nº 454-T-51, fls. 22 e 89. 
21

 Em 1938, seis cidades mineiras já haviam sido tombadas: Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, 

Mariana, Serro e Tiradentes em 1941, Congonhas do Campo-MG e em 1942, Goiás-GO. Cf. 

IPHAN. Lista dos Bens Culturais inscritos nos Livros do Tombo (1938 – 2012). Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=3263>. Acesso em: 08 nov. 2014. 
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dessas ações. Dessa forma, os bens que antes eram percebidos individualmente passam 

a serem vistos em conjunto compreendendo a unidade arquitetônica e a sua inserção no 

contexto urbano. Como resultado desse alargamento conceitual, as noções de ambiência 

e perspectivas visuais tornam-se fatores relevantes para a leitura e compreensão desses 

espaços. 

  
Praça Benedito Leite – 1908. 

Fonte: Álbum Maranhão 1908 

Praça Benedito Leite – 2008. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p.140. 

  
Praça João Francisco Lisboa. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008 

 

 
Praça Gonçalves Dias. 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008 
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Igreja N. S. do Desterro. Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 179. 

Figura 36; Ilustração dos primeiros conjuntos arquitetônicos tombados. 

 

Durante a década de 1960, a região Nordeste, especialmente as áreas litorâneas, 

iniciaram um processo de incremento populacional e do turismo, devido à 

industrialização e à abertura de estradas, dessa forma, facilitando o acesso às regiões 

mais afastadas dos centros urbanizados. Porém, a combinação desses processos 

representava, também, uma ameaça ao patrimônio edificado, caso não fossem 

gerenciados adequadamente. 

Preocupado com o desenvolvimento urbano decorrente do modelo industrial, em 1966, 

o Governo do Estado do Maranhão solicitou a contribuição da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para elaboração de 

orientações para preservação do Centro Histórico de São Luís. Para esta missão foi 

enviado à cidade o inspetor Michel Parent
22

, técnico consultor dessa organização. 

Na década seguinte, confirmando a preocupação do Estado
23

 com os bens patrimoniais 

existentes na cidade, é criado, em julho de 1973, através do Decreto n. 5.069/1973, o 

Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão 

- DPHAP-MA. No artigo 2º do mencionado decreto
24

 são estabelecidos os critérios que 

                                                           
22  

O inspetor Michel Parent, técnico do Serviço Principal de Inspeção dos Monumentos e de Inspeção de 

Sítios na França, esteve no Brasil nos anos de 1966 e 1967, como especialista enviado no âmbito do 

programa “Turismo Cultural” da UNESCO. Cf. LEAL, Claudia Feierabend Baeta. As Missões da 

UNESCO no Brasil: Michel Parent. In: ANPUH - SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 25. 2009, 

Fortaleza. Texto. Fortaleza: Anpuh, 2009. p. 01. 
23

 Após a realização de uma reunião, em abril de 1970, com os governadores, secretários da área de 

cultura, presidentes e representantes de instituições culturais e prefeitos, resultando no documento 

conhecido como “Compromisso de Brasília”, o qual teve suas recomendações complementadas, no ano 

seguinte, pelo “Compromisso de Salvador”. 
24

 É possível perceber a que o Decreto-lei 25/37 serviu de modelo deste texto legal. O artigo 2º estabelece 

que: “Constituem patrimônio histórico, artístico e paisagístico: construções e obras de arte de notável 

qualidade estética e particularmente e representativas de determinada época ou estilo; os prédios, 
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passariam a nortear a seleção dos bens para constituir o patrimônio cultural do estado, 

que demonstram a influência das definições presentes no Decreto-lei nº 25/37, através 

do seu artigo primeiro, confirmando a continuidade de pensamento nas premissas que 

guiaram, no princípio da atuação do IPHAN, a seleção de bens para tombamento 

isolados.  

Nesse mesmo ano (1973), a UNESCO enviou ao Maranhão, também por solicitação do 

Estado, o consultor Viana de Lima, que elaborou um levantamento sobre as 

características das cidades de São Luís e Alcântara e, posteriormente, recomendou uma 

série de diretrizes para a preservação destas cidades. 

As recomendações de Viana de Lima foram utilizadas para elaborar o sistema de 

preservação estadual, organizado pelo DPHAP-MA e num capítulo exclusivo do Plano 

Diretor da Cidade (1977). Nesse capítulo, consta a delimitação do Centro Histórico de 

São Luís, subdividido: 

... em áreas diferenciadas de proteção, com índices especiais e normas para 

ocupação, usos e gabaritos, que deveriam ser analisados pelo DPHAP-MA, 

incluindo formalmente a participação da instância estadual nos processos de 

análise e aprovação de obras novas e reformas na área de preservação, agora 

já tombada pelo órgão federal. (SANTOS, 2006, p.72) 

Viana de Lima afirma que “A cidade de São Luís do Maranhão representa papel 

importante no estudo da formação de cidades no Brasil colonial” (BRASIL, 1973, p. 

39). Como resultado dessa percepção, apresentou ao Estado uma proposta de poligonal 

de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de São Luís. Esta 

delimitação serviria de base para a definição da área que foi inscrita nos Livros do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro de Belas Artes, em 1974, 

pelo IPHAN (Figura 37). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
monumentos e documentos intimamente vinculados a fatos memoráveis da historia local e a peças de 

excepcional notoriedade, além dos monumentos, sítios e paisagens, inclusive as agenciadas pela indústria 

humana, que possuem especial atrativo ou sirva de “habitat” a espécies interessantes da flora ou da fauna 

local.” (MARANHÃO, 1973)
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Viana de Lima  

Centro Urbano –  

Áreas propostas para  

Tombamento –  

Relatório 1974 

 
Poligonal de Tombamento desenhada pelo 

IPHAN. 

Figura 37: Mapas de delimitação de proteção do Centro Histórico de São Luís, propostos por Viana de 

Lima e pelo IPHAN. Fontes: BRASIL, 1973 e base aerofoto de 2009. 

 

A partir de uma análise comparativa entre os dois mapas apresentados - da delimitação 

proposta por Viana de Lima e da poligonal de tombamento traçada pelo IPHAN -, é 

possível observar inúmeras semelhanças e algumas diferenças. Os contrastes observados 

estão relacionados ao limite da borda que faz fronteira com o litoral [1]: na primeira 

proposta, devido à inexistência do aterro, foi respeitada a implantação das edificações 

na definição do traçado; já na segunda proposta, a linha passa tangenciando os limites 

do aterro e da então Avenida Senador Vitorino Freire. Além disso, verifica-se certa 

continuidade no limite proposto por Viana, ao contrário da linha desenhada pelo 

IPHAN, principalmente nas proximidades da Rua Afonso Pena [2]. 

Fator relevante para a delimitação da poligonal desenhada pelo IPHAN, em 1974, além 

do traçado urbano, foi a permanência do acervo arquitetônico, constituído por 

edificações do último quartel do século XVIII, com seus detalhes construtivos 

aprimorados e adaptados ao clima tropical úmido: as varandas posteriores em madeira 

 

[1] [1] 

[2] [2] 
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guarnecidas por rótulas móveis, o forro em espinha de peixe (Figura 38) e o pé direito 

elevado deixando passar a ventilação
25

. 

 
Varanda do Museu Histórico do Maranhão, Rua do 

Sol, 743. 

 
     Venezianas da circulação lateral. Sobrado da 

Rua     da Estrela, 124. 

Figura 38: Representação das características arquitetônicas de adaptação das edificações para o clima 

tropical úmido. Fonte: SILVA, 2010. 

 

Observa-se que a ampliação dos limites para proteção do patrimônio edificado em São 

Luís resultou, consequentemente, na inclusão de edificações de outros períodos e outra 

tipologia, que contribuem de forma significativa para a compreensão do conjunto 

urbano da cidade. Como mencionado pelo Manifesto de Amsterdã (1975): 

O patrimônio arquitetônico europeu (e também o de qualquer outro território) 

é constituído não somente por nossos monumentos mais importantes, mas 

também pelos conjuntos que constituem nossas antigas cidades e povoações 

tradicionais e seu ambiente natural ou construído. (parecer/grifo meu) 

Até os anos 1970, as operações de seleção e proteção do patrimônio se concentravam no 

plano federal e eram realizadas unicamente pelo IPHAN. A partir dessa década, outros 

organismos estaduais e municipais passaram também a implantá-las, mas até os anos 

1980, em função de uma experiência longamente construída e de um saber reconhecido, 

as normas dessa instituição federal ainda moldavam os contornos gerais da prática de 

preservação predominante. 

Em São Luís, o momento da preservação se confirma em 1986, com a ação de 

delimitação e tombamento do Centro Histórico da cidade pelo Estado do Maranhão, 

através do DPHAP-MA, a partir de uma poligonal que abraça a anteriormente 

desenhada no âmbito da instância federal (Figura 39). 

                                                           
25

 
 
Cf. SILVA, 2010, p. 48.
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Figura 39: Mapa de delimitação da área tombada nos âmbitos estadual e federal (sem rerratificação). 

Fonte: base aerofoto 2009. 

 

A partir do panorama apresentado, viu-se que o conceito de patrimônio urbano evoluiu 

através da ampliação do olhar sobre o patrimônio arquitetônico, estendendo-se além dos 

seus limites físicos do edifício e, aos poucos, revelando os diversos desdobramentos da 

relação entre o patrimônio arquitetônico e o ambiente em que se insere. 
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Nas últimas décadas, desenvolveu-se, na compreensão do conjunto histórico, uma 

leitura específica para esse patrimônio, sendo abordados, entre outros aspectos, a 

integração com o território, a conformação do traçado urbano, a relação com a paisagem 

natural, as formas de apropriação dos espaços ao longo da história, a convivência entre 

o antigo e o moderno, os laços de vizinhança e o sentindo de pertencimento da 

população residente. 

A evolução da noção e da percepção sobre o patrimônio urbano
26

 em suas diferentes 

escalas – cidades e fragmentos urbanos (áreas centrais, bairros, ruas e praças) – resultou 

em grande parte da análise dos resultados de experiências na proteção, valorização, 

revitalização e reabilitação nessas áreas. A perspectiva integradora e global do 

patrimônio urbano foi também resultado da superação da visão isolada do bem imóvel, 

do repúdio à prática de renovação urbana alicerçada no pensamento modernista. 

(LYRA, 2005, p. 75) 

Com base na sequência de tombamentos dos bens culturais da cidade de São Luís, que 

se diferenciam pelos tipos de bens e suas escalas
27

, percebe-se a incorporação do 

conceito de patrimônio urbano, que se verifica, também, através da inclusão desses bens 

nas propostas de gestão do município, mesmo que de forma ainda pouco eficaz. 

Em maio de 1996, o Governo do Estado enviou à UNESCO a proposta de inclusão do 

Centro Histórico de São Luís na Lista do Patrimônio Mundial, na qual foram destacados 

os valores urbanos e arquitetônicos. Fazendo parte da equipe que elaborou o relatório 

que fundamentou a proposta, o professor Rafael Moreira listou uma série de 

características do conjunto que deveriam ser reconhecidas: a homogeneidade dos 

sobrados - construídos entre 1808 e 1856 -, a autenticidade, a predominância da 

                                                           
26

 Françoise Choay, em A Alegoria do Patrimônio, define que a noção de patrimônio urbano está 

fundamentada sob três abordagens: a figura memorial, a figura histórica e a figura historial. Para a 

primeira figura toma como base as ideias de Ruskin (1819-1900), que tem a malha urbana como a 

essência da cidade, e é levado a essa tomada de posição pelo valor e pelo papel que atribui à arquitetura 

doméstica, constitutiva da malha urbana (CHOAY, 2006, p. 180). A segunda figura, norteada pelos 

conceitos de Camillo Sitte (1843-1903). E por fim a figura historial, tratada pelo italiano Giovannoni 

(1843-1903), que relaciona a organização do território e o patrimônio urbano. Cf. CHOAY, 2006, p. 180; 

200. 
27

 Na 70ª reunião do Conselho Consultivo, em 28/03/2012, a atual presidente do IPHAN, arquiteta Jurema 

Machado, observou que o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de São Luís se 

deu em sequências progressivas, partindo da ótica da proteção de monumentos isolados; posteriormente, 

dos conjuntos arquitetônicos e paisagísticos e, finalmente, de um grande conjunto urbano. 
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arquitetura civil (palácios), religiosa e militar, e a presença da criatividade artística e 

cultural. 

Em 6 de dezembro de 1997, considerando a proposta feita pelo Governo brasileiro, e 

com base em outros parâmetros, o Centro Histórico de São Luís foi inscrito na Lista do 

Patrimônio Mundial, conforme os seguintes critérios adotados pela UNESCO: iii) O 

Centro Histórico de São Luís é um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa 

adaptada às condições climáticas da América do Sul equatorial e que tem conservado 

dentro de notáveis proporções o tecido urbano harmoniosamente integrado ao ambiente 

que o cerca; iv) O Conjunto arquitetônico juntamente com o seu traçado urbano original 

e as referências culturais resultantes da miscigenação entre europeus, africanos e índios 

são testemunhos intangíveis da riqueza e da diversidade das criações culturais; v) Este 

patrimônio cultural retrata a permanência de vínculos indissociáveis entre elementos 

materiais e imateriais, através da preservação das técnicas construtivas, dos padrões de 

habitação, assentamento e uso do solo, permeado com as referências culturais da 

comunidade, revelando o seu significado através do tempo e conferindo-lhe 

autenticidade. 

Essa inscrição motivou a rerratificação do tombamento do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Cidade de São Luís, pelo IPHAN, em 2007, em nome do compromisso 

assumido pelo Estado brasileiro de zelar por esse patrimônio como um todo, resultando 

em uma nova delimitação da área tombada, que passou a coincidir com a poligonal 

inscrita na Lista de Patrimônio Mundial. (Figura 41) 
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Figura 40: Mapas de representação das delimitações da área tombada nos âmbitos estadual e federal antes 

rerratificação. Fonte: base aerocarta 2009. 
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Figura 41: Mapas de representação das delimitações da área tombada nos âmbitos estaduais e federais pós 

rerratificação. Fonte: base aerocarta 2009. 
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Através da trajetória de proteção dos bens culturais da cidade de São Luís, percebe-se 

que os critérios, motivação e justificativas se modificaram, resultando na diversidade 

dos tipos de bens que passaram a serem considerados como patrimônio:  

A partir dessa dinâmica, pode-se admitir que essas ações são temporais - 

pertencem a um determinado momento, correspondem a um determinado 

modo de entender o bem cultural, e por essas razões são, também, históricas. 

(SILVA, 1996, p 166) 

A prática preservacionista, no entanto, requer que os bens patrimonializados, além de 

serem objetos de preservação e conservação, se tornem objetos de permanente estudo e 

avaliação, principalmente no que se refere às questões de apropriação desses 

patrimônios pela população. Além disso, também devem ser levados em conta em 

projetos de gestão das cidades, de forma a assegurar a promoção do patrimônio cultural 

através de sua integração na vivência contemporânea, de forma a estimular a 

apropriação desses bens. Para isso, torna-se necessária a compreensão dos diversos 

fatores a serem considerados, como as características arquitetônicas, a forma urbana e a 

relação dos espaços – livres e/ou construídos -, essenciais para a elaboração de 

orientações que garantam sua permanência, à medida que esses bens são 

contextualizados e integrados aos modos de vida atuais.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“O sobrado nasce.  
Renasce com o dia 

Se as vidas humanas  
Lhe dão alegria 
O sobrado é belo.  
Mas sua beleza 

Sem as vidas humanas.  
Só lhe dá tristeza” 
(Odylo Costa Filho) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A GESTÃO DA ÁREA TOMBADA 

 

 

Neste segundo capítulo pretendo analisar as normas de cada instância do Poder Público, 

o que cada uma, até o momento, construiu com a finalidade de salvaguardar o 

patrimônio cultural de São Luís, e que incidem sobre a área de estudo, além das 

proposições da inserção desse patrimônio no cotidiano da população. 

Apesar do entendimento da importância e necessidade da integração dos órgãos de todas 

as esferas para uma gestão mais apropriada da área, optei por salientar o papel e as 

ações executadas por cada instância individualmente e fazer uma análise crítica mais 

apurada da atuação na esfera federal, representada pelo IPHAN. 

Devo acrescentar, ainda, que apesar de fazer uma breve explanação dos planos e 

projetos municipais, responsáveis por guiar o crescimento e uso do solo da cidade, me 

detenho ao segundo item, isto é, no uso do solo e das edificações, pois são eles que 

impactam e interferem, mais diretamente, na maneira de usar e adaptar a estrutura já 

existente, para atender às novas necessidades e aspirações da população. 

Entendo que, se estou trabalhando com as formas de apropriação das edificações pelos 

moradores e usuários, isso significa trabalhar com os usos, a mudança ou não deles em 

uma edificação, e, com certeza, também significa identificar o surgimento de novas 

carências ou vontades e o anseio e a necessidade por realizar alterações nesses edifícios 

para atender às demandas dos proprietários ou usuários. O modo de ocupação das 

edificações remanescentes está, também, vinculado ao modo como a cidade foi sendo 

desenhada – ou melhor, foi sendo ocupada – gerando, muitas vezes, como 

consequência, a especialização de algumas áreas de São Luís. 
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2.1 Diretrizes elaboradas no âmbito federal 

 

 

Conforme já abordado, a atuação do então SPHAN se inicia, em São Luís, em 1940, a 

partir dos primeiros tombamentos, com a inscrição do Portão da Quinta das Laranjeiras 

e da Capela de São José das Laranjeiras, no Livro do Tombo das Belas Artes.
 
Em 

seguida, na década de 1950, inscreve-se, no mesmo Livro do Tombo, o Retábulo da 

Igreja de N. Srª. da Vitória (1954) e a Fonte do Ribeirão. Em 1955, passam a ser objeto 

de tombamento os Conjuntos arquitetônicos e paisagísticos das praças Benedito Leite, 

João Francisco Lisboa e Gonçalves Dias e do largo fronteiriço à Igreja de Nossa 

Senhora do Desterro sendo inscritos, também, no Livro de Tombo das Belas Artes.  

Na década de 1960, em virtude do processo de incremento populacional e do turismo 

pelos quais o litoral nordestino estava passando, o IPHAN solicitou apoio estrangeiro 

para colaborar na elaboração de orientações e ações para as cidades brasileiras 

protegidas, principalmente no que se refere ao turismo cultural: “A primeira solicitação 

nesse sentido foi ainda na gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade, quando então a 

UNESCO enviou ao Brasil em 1966/67 o Inspetor Principal dos Monumentos 

Franceses, Michel Parent, cujo relatório passou a representar documento básico para 

o assunto” (SPHAN, 1980, p.20). A esse relatório seguiram-se outros, de caráter 

regional, realizados pelos consultores, como o arquiteto Viana de Lima, sobre Ouro 

Preto-MG, e São Luís e Alcântara, no Maranhão; o arquiteto Limburg Stirum, sobre 

Paraty-RJ e o urbanista Shankland sobre o Pelourinho, em Salvador-BA.  

No relatório sobre a cidade de São Luís/MA, Viana de Lima inicialmente aborda as 

qualidades identificadas por ele na oportunidade da sua visita a cidade, principalmente 

das perspectivas relacionadas ao centro antigo da cidade, e aproveitando para destacar a 

importância de São Luís no estudo da formação de cidades no Brasil, dessa forma, 

abordando uma visão da relação da cidade com o país: 

A zona histórica, área residencial de maior significado é, sem dúvida, a mais 

bem equipada da cidade, principalmente no que se refere a serviços 

públicos’. Nela estão praticamente localizados os serviços administrativos, o 

comércio, pequenas unidades fabris e o artesanato. É, portanto, pela sua 

constituição e pelo que ela representa, o centro das atenções, onde se 

desenvolvem as atividades: habitar-trabalhar-recrear. (BRASIL, 1973, p. 21)  
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O autor ainda orienta como deveriam ser as ações de defesa e conservação do 

patrimônio, indicando que este processo deveria levar em consideração a ‘conjugação 

de esforços’, de forma que fossem atendidas as exigências do desenvolvimento 

moderno, porém, que essas não sacrificassem o passado (BRASIL, 1973, p. 41). Ele 

recomenda a “preservação e recuperação sem atrofiar a vitalidade econômica, propõe 

desenvolvimento de novas atividades que sejam suporte dessa vitalidade e possam 

integrar-se ali sem problemas de futura degradação. Atividades administrativas e 

culturais”. (BRASIL, 1973, p. 50). 

Por fim, ele menciona o projeto da ‘Universidade Humanística’, considerando que ela 

significaria uma importante ação catalizadora do dinamismo da região, de forma a atrair 

as demais atividades complementares para atender os estudantes e professores. 

Complementando a proposta, sugere a criação das zonas adequadas à implantação de 

novas construções e lembra que “a proposta carece, no entanto, de ser apoiada por 

uma regulamentação capaz e eficiente, atendendo às implicações que poderão vir a ter, 

na preservação do conjunto histórico”. (BRASIL, 1973, p. 52). 

Porém, para além  das recomendações dos agentes estrangeiros, os técnicos do IPHAN 

perceberam que era absolutamente necessário compartilhar as ações com as autoridades 

estaduais e municipais, objetivando o desenvolvimento de planos integrados, que 

deveriam considerar os problemas das cidades e regiões metropolitanas como um todo 

e, ao mesmo tempo, dar ênfase às especificidades do núcleo histórico, em particular
28

.  

Dessa forma, em abril de 1970, foi realizada uma reunião com os governadores de 

Estado, secretários estaduais da área cultural, prefeitos de municípios, presidentes e 

representantes de instituições culturais, resultando no documento conhecido como 

“Compromisso de Brasília”, o qual teve suas recomendações complementadas, no ano 

seguinte, pelo “Compromisso de Salvador”. Esses documentos foram produzidos pelos 

participantes das reuniões convocadas pelo IPHAN (DPHAN, na época do primeiro 

encontro), através do Ministro da Educação e Cultura/MEC, visando o congraçamento 

entre os dirigentes das áreas centrais da Cultura e das áreas paralelas às administrações 

estaduais. 

                                                           
28

 Cf. SILVA, Maria Beatriz Setúbal de Rezende (Org.). Brasil: Monumentos históricos e 

arqueológicos. Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/COPEDOC, 2012, p.306. 
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A partir dessas reuniões, e da necessidade iminente em elaborar medidas de preservação 

do patrimônio histórico, devido ao crescimento pelo qual as cidades estavam passando, 

e que poderia comprometer a conservação dos seus centros históricos, urbanísticos e 

paisagísticos, segundo Augusto C. da Silva Telles
29

, foi implantada uma política que 

visava o compartilhamento da preservação no Brasil, envolvendo estados e municípios, 

de modo a contar com instrumentos do planejamento urbano e regional e, também, com 

o financiamento de obras em prédios e sítios históricos, independentemente de seu 

tombamento. 

Como consequência, criou-se um Grupo Interministerial, composto por representantes 

dos ministérios do Planejamento, e da Educação e Cultura, sendo editada, em 1973, a 

Exposição Interministerial de Motivos n. 076-B
30

, que criou e regulamentou um 

programa integrado e um fundo de desenvolvimento dessas ações, o Programa 

Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste (TELLES, 2012, p. 

307). O Grupo tinha como finalidade efetivar estudos sobre a situação do patrimônio 

histórico e artístico do Nordeste, possibilitando uma restauração e aproveitamento 

integrados dos bens, baseando-se no desenvolvimento econômico, social e físico dos 

núcleos históricos, proporcionando a sua ocupação e, em consequência, a salvaguarda 

dos valores culturais. (SPHAN, 1980, p. 21) 

A partir das análises e estudos do patrimônio desta região do Brasil, o Grupo 

Interministerial verificou que, para efetivar a preservação dos bens culturais, era 

necessário dar usos aos mesmos, cumprindo com um dos principais objetivos
31

 do 

Programa Cidades Históricas/PCH: “a geração de renda no Nordeste, como fruto dos 

benefícios esperados do incremento de diversas atividades socioeconômicas”. (SPHAN, 

1980, p. 21).  

                                                           
29

 SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende (Org.). Brasil: Monumentos históricos e arqueológicos. Rio 

de Janeiro: IPHAN/DAF/COPEDOC, 2012. p. 307. 
30

 A E.M. 076-B foi assinada em 21 de maio de 1973 abrangia os Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão e tinha como objetivo a utilização 

das cidades para fins turísticos, contando com uma dotação específica de recursos provenientes do Fundo 

de Desenvolvimento de Projetos Integrados, parte dos quais destinados às atividades do IPHAN. Previa-

se a implantação do Programa até 1977. (SPHAN, 1980, p. 21). 
31

 Esse objetivo seria atingido com a formação de recursos humanos e a geração de empregos nas áreas 

diretamente vinculadas, ações consideradas como necessárias para atender à geração de renda na região, 

podendo-se assinalar o apoio às atividades culturais locais como forma de revitalizar e dar uso aos 

monumentos históricos objetos de intervenção, e a todo espaço socioeconômico. Cf. SPHAN, 1980, p. 22 
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Dessa forma, é considerado pelo autor, que esse Programa foi responsável por uma nova 

trajetória da recuperação e integração do bem cultural no Brasil, trazendo como 

importante contribuição, tanto no que diz respeito à revitalização dos núcleos históricos 

urbanos – traduzida em substanciais aportes financeiros –, como no estímulo a uma 

sólida e sistemática descentralização e atendimento às necessidades regionais (SPHAN, 

1980, p27), como resultados das  

(...) trocas de experiência e de questionamentos do patrimônio cultural, 

proporcionadas pelo PCH e a produção neste campo de atuação, decorrente 

desse processo, representaram uma das ações mais importantes na promoção 

do patrimônio cultural, abrindo novas frentes de trabalho e dando condições 

para a valorização de um patrimônio mais amplo do que aquele que o IPHAN 

havia sido capaz de preservar até então. (SILVA, 2012, p. 309). 

Sobre a restauração de monumentos culturais, condicionada à sua utilização como 

forma de garantir sua preservação, o Programa estabeleceu três ações: 1) prospecção 

arqueológica, arquitetônica e documental, 2) introdução de equipamentos necessários à 

utilização da edificação, inclusive os de proteção contra incêndio, 3) publicação de 

trabalhos científicos sobre o bem e/ou sobre as obras de consolidação e restauração. 

(SILVA, 2012, p.307) 

A partir desses procedimentos, os objetivos mais amplos do Programa relacionados em 

“identificar, documentar, proteger, classificar, restaurar e revitalizar bens do 

patrimônio cultural brasileiro, propiciando à comunidade nacional melhor 

conhecimento, maior participação e o uso adequado desses bens” (SPHAN, 1980, p. 

22) foram, então, consolidados, principalmente a partir da integração deste ao IPHAN e, 

posteriormente, ao sistema SPHAN/Pró-Memória
32

. 

Com o PCH, ficou evidente a necessidade de considerar, em tais trabalhos, a colocação 

ou reinserção dos bens recuperados no contexto socioeconômico e cultural das 

comunidades a que pertencem. Dessa forma, o monumento passou a ser encarado, de 

                                                           
32

 Em 1979, por meio do Decreto n. 84.198, foi criada, na estrutura do Ministério da Educação e Cultura-

MEC, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-SPHAN, por transformação do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e, pela Lei n. 6.757, foi instituída a Fundação 

Nacional Pró-Memória-FNPM, com o intuito de fortalecer as ações do então IPHAN: “O esforço no 

sentido de operacionalizar um conceito mais abrangente de bem cultural, a obtenção do 

comprometimento de outras entidades com o programa de trabalho do IPHAN a instauração de um 

diálogo franco e leal com a comunidade atestam a tomada de consciência, por parte da instituição, da 

necessidade de se colocar à altura das exigências suscitadas pelo trato dos bens culturais num contexto 

histórico de alta complexidade como é o atual”. Cf. SPHAN, 1980, p. 27. 
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forma expressa, operacionalmente, em termos de seu uso como elemento dinâmico de 

uma ativa e presente trajetória histórica. (SPHAN, 1980, p. 23) 

Conforme visto, após essas primeiras décadas da atuação institucional, face às 

transformações pelas quais estavam passando as cidades, são realizados encontros 

internacionais
33

 para discutir as questões ligadas à preservação do patrimônio cultural, 

resultando em documentos cujo teor os órgãos de proteção ao patrimônio dos países 

signatários passaram a se basear para orientar sua atuação. Esses documentos, a 

evolução dos conceitos no campo do patrimônio e a vinda, ao Brasil, de especialistas 

enviados pela UNESCO, motivaram a ampliação dos tipos de bens a serem protegidos 

resultando na inscrição do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de São Luís 

nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro de Belas 

Artes, em 1974. 

Durante a década de 1980, a então 2ª Diretoria Regional-DR, da SPHAN, elaborou a 

Portaria nº 001/1980, aprovada pelo então Diretor Regional
34

, Ivan Celso Furtado da 

Costa. O documento, embasado pelo Decreto-lei n. 25/1937, foi publicado devido à 

urgente necessidade de se “criar diretrizes técnicas que permitam critérios homogêneos 

para elaboração de obras e projetos arquitetônicos”. (BRASIL, 1980) 

Para isso, foram primeiramente estabelecidas definições que serviriam de base para 

definir os tipos de intervenções e os critérios de análise dessas ações nas edificações de 

interesse cultural, sujeitas a agenciamentos paisagísticos e novas edificações. 

                                                           
33

 Cabe destacar, entre os documentos internacionais originados na década de 1970, a Convenção do 

Patrimônio Mundial, criada em 1972, pela  UNESCO. Essa convenção tem como objetivo incentivar a 

preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade, resultado “… do 

esforço internacional de valorização de bens que, por sua importância como referência e identidade das 

nações, possam ser considerados patrimônio de todos os povos.” (Cf. IPHAN. Patrimônio 

Mundial. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17155&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 

08 nov. 2014). Dessa forma, em 1997, o Centro Histórico da Cidade de São Luís foi inserido na Lista do 

Patrimônio Mundial da UNESCO. 
34

 Às representações do IPHAN nos Estados, então denominadas Diretorias Regionais, atualmente, 

Superintendências, competem a coordenação, o planejamento, a operacionalização e a execução das ações 

institucionais, bem como a supervisão técnica e administrativa das representações locais, como os 

Escritórios Técnicos e outras unidades de gestão localizados nas áreas de sua jurisdição. Cf. 

IPHAN. Superintendências Estaduais. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12737&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 

08 nov. 2014) 
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Segundo a Portaria nº 001/80, a partir das conceituações adotadas, nas edificações 

dotadas de valores artísticos, arquitetônicos e urbanísticos, os novos usos devem se 

adaptar às características arquitetônicas do monumento e não o contrário. Já para as 

edificações sujeitas a agenciamentos paisagísticos (edificações contemporâneas, 

desvinculadas do acervo antigo, porém, com potencial para comprometer a paisagem 

urbana tradicional) e para novas edificações, “deve-se buscar resultados compatíveis 

com o acervo tradicional”, considerando as particularidades das edificações existentes, 

para não destoar da composição da paisagem, porém, sem imitar o antigo. 

Para nortear as propostas, foram elaborados critérios com orientações de tratamento de 

alguns elementos da edificação como: cobertura, esquadria, instalações 

hidráulicas/sanitárias, ar condicionado e revestimentos – para todas as classificações 

definidas: piso, forro, escadas, estrutura e acabamentos, como pintura –, no caso das 

edificações de interesse histórico cultural, e situação no lote, para as edificações sujeitas 

ao agenciamento paisagístico e para às novas edificações.  

Apesar das definições estabelecidas pela Portaria supramencionada, foi possível 

identificar alguns elementos que este documento não contempla, além de orientações 

estabelecidas de forma rígida, desconsiderando a possibilidade de incorporações de 

novas ‘boas arquiteturas’ às estruturas remanescentes. Dos elementos omitidos destaco: 

a indeterminação dos limites para volumetria das novas edificações, desconsideração de 

certos elementos compositivos da edificação, como as varandas e os balcões. Além 

disso, percebo a falta de relação das orientações estipuladas pela Portaria com a 

ocorrência dos novos usos, alguns deles incompatíveis com a estrutura dos imóveis que 

os abrigarão. 

Acrescento, ainda, que alguns termos empregados neste documento deveriam ser alvo 

de análise, como, as ‘edificações sujeitas a agenciamentos paisagísticos’ que “no caso 

da existência de documentação fidedigna referente à edificação demolida, o 

agenciamento deverá se processar, em princípio, no sentido de reconstrução dos 

elementos demolidos” (BRASIL, 1980) (Grifo meu). Acredito que, da mesma forma 

que alguns elementos foram sendo incorporados às edificações até o momento do 

tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, outros elementos introduzidos 

posteriormente devem ser avaliados e considerados no processo de preservação do 
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patrimônio histórico. Essa afirmação se deve ao fato de que a cidade está em constante 

transformação (é um ‘organismo vivo’), tornando-se impossível estagnar as 

modificações da paisagem. Dessa forma, é imprescindível a identificação dos elementos 

essenciais para leitura e apreensão desse conjunto urbano patrimonializado, de forma 

que a apreensão desse espaço não se prejudique devido às intervenções contemporâneas, 

mas sim, que o ‘novo’ e o ‘velho’ se harmonizem. 

Além da Portaria, para fundamentar as análises e os pareceres sobre as intervenções nas 

edificações é utilizado o documento intitulado “Diretrizes para engenhos publicitários 

no Centro Histórico da Cidade de São Luís”, que além de normatizar a aplicação desses 

equipamentos, também orienta sobre a forma adequada para instalar os toldos nos vãos 

das fachadas das construções. 

Desde a década de 1980, algumas outras normativas para orientar as novas intervenções 

nas edificações remanescentes, assim como a análise dos técnicos sobre essas propostas, 

foram desenvolvidas, porém, nenhuma chegou a ser formalizada. Atualmente, a 

Superintendência do IPHAN-MA está desenvolvendo junto com a Prefeitura da cidade, 

através da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, o Convênio de Modernização 

do Sistema de Gestão Urbana no Centro Histórico de São Luís/MA, para criação de um 

conjunto de normas de proteção ao conjunto tombado. 

 

 

2.2 - Diretrizes elaboradas no âmbito estadual 

 

 

No âmbito estadual, a primeira iniciativa de gestão da área antiga de São Luís ocorre na 

década de 1950, quando, ao encarar o problema do crescimento da cidade e sua relação 

com essa área, o engenheiro Ruy Mesquita, em 1958, apresentou, pela primeira vez, as 

propostas de planejamento de larga escala para São Luís, contidas no “Plano de 

Expansão da cidade de São Luís”, que teve como premissa conservar o caráter dos 

vetores rodoviários do Plano Diretor, propondo a separação de funções e a segregação 
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do uso residencial
35

; esse documento é reconhecido como o primeiro documento técnico 

a recomendar tal tipo de crescimento para cidade. (Cf. BURNETT, 2007).  

Décadas mais tarde, a partir de outro panorama, em 11 de julho de 1973, pelo Decreto n. 

5.069, foi criado no Estado, o Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Paisagístico-DPHAP-MA.  No artigo 2º do citado decreto é definido quais bens 

constituem o patrimônio histórico, artístico e paisagístico do Estado: a) construções e 

obras de notável qualidade estética ou particularmente representativos de determinada 

época ou estilo; b) prédios, monumentos e documentos intimamente vinculados a fatos 

memoráveis da história local ou a pessoa de excepcional notoriedade; c) monumentos 

naturais, sítios e paisagens, inclusive as agenciadas pela indústria humana, que possua 

especial atrativo ou sirva de “habitat” a espécies interessantes da flora ou faina local; d) 

sítios arqueológicos. 

Ainda em 1973, a pedido do Governo Estadual, conforme já visto, o arquiteto Viana de 

Lima elaborou propostas de planejamento com o objetivo de preparar um diagnóstico e 

um plano para a recuperação do centro histórico da cidade de São Luís. O ponto mais 

importante do trabalho foi a opção por tratar a preservação do patrimônio arquitetônico 

com uma visão abrangente e de conjunto, abordando-a do ponto de vista da 

espacialidade urbana, dos usos, com evidentes preocupações ambientais. 

As propostas de Viana de Lima não foram amplamente aplicadas. Conforme destacado 

por Luiz Phelipe Andrès, a proposta apresentada para a área se mostrou frágil, por ter 

sido elaborada por um único autor, prevalecendo, assim, uma única perspectiva sobre as 

condições, aptidões e necessidades dessa área.  Em seguida, por um tempo a ideia de 

preservação e revitalização do centro antigo de São Luís foi abandonada, tendo 

retornado em 1979
36

, a partir da visita do arquiteto John Gisinger à cidade.  (ANDRÈS, 

2012, p. 67) 

Luiz Phelipe Andrès afirma que, após a realização do estudo e da proposição de 

instruções para a preservação da área central de São Luís, realizado por John Gisinger, o 

                                                           
35

 Essa lógica funcional foi adotada quando da elaboração do Plano Diretor, de 1977, ou seja, quase 20 

anos mais tarde. 
36

 Importa mencionar que, conforme apontado anteriormente, em 1974, o Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da cidade de São Luís é inscrito nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico e no Livro de Belas Artes, pelo IPHAN. 
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então presidente, Aloísio Magalhães, foi informado do trabalho que estava sendo 

desenvolvido na cidade, e que chamava a atenção, principalmente, pelo título dado ao 

caderno de propostas: “Renovação Urbana da Praia Grande”. Este fato preocupou 

Aloísio Magalhães por suscitar a possibilidade de que o conjunto arquitetônico poderia 

ser demolido e substituído por edifícios modernos. Essa possibilidade ocasionou sua 

visita à cidade, e, após inúmeras reuniões - a fim de discutir as formas de intervenções 

nas edificações e os melhoramentos urbanos necessários para revitalização do centro 

antigo da cidade -, com órgãos públicos e a participação da comunidade, foi realizada 

em São Luís, com a promoção do Governo do Estado, em outubro de 1979, a Primeira 

Convenção da Praia Grande. (ANDRÈS, 2012, p. 71) 

Um dos resultados desse encontro foi a publicação, em 16 de novembro do mesmo ano, 

do Decreto Estadual nº 7.345/79, que normatiza a criação de um Grupo de Trabalho e 

de uma Comissão de Coordenação - representativas dos diversos setores da 

administração pública, nos âmbitos estadual, municipal e federal, e da comunidade -, 

para a implementação de um programa de preservação e revitalização para o centro 

histórico de São Luís, tomando como base, o trabalho de Gisinger. 

Outro resultado dos debates foi a definição de políticas de preservação que nortearam o 

Programa de recuperação que, no primeiro momento, ficou conhecido como Projeto 

Praia Grande. Foram estabelecidas onze estratégias que serviram de base para a 

formatação do Programa, iniciado nesse mesmo ano e finalizado em 1982: 1) 

Proporcionar a manutenção do uso residencial nas áreas do centro histórico; 2) 

Intensificar as atividades de assistência e promoção social e priorizar ações de fomento 

e geração de emprego e renda; 3) Apoiar a instalação de centros profissionalizantes; 4) 

Incentivar as manifestações culturais e educacionais mediante o estabelecimento de 

centros culturais e de criatividade e do fortalecimento das instituições públicas e 

privadas que se dedicam à ação e difusão cultural bem como apoiar as manifestações 

artísticas de indivíduo ou grupos comunitários sediados na área; 5) Restaurar e preservar 

o patrimônio arquitetônico e ambiental urbano do centro histórico, reintegrando-o à 

dinâmica social e econômica da cidade, em condições adequadas de utilização e 

apropriação social; 6) Promover a revitalização econômica do comércio varejista, 

especialmente de gêneros alimentícios regionais e artesanato, e das atividades 

relacionadas ao turismo cultural; 7) Adequar as redes de utilidades, serviços e 
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logradouros públicos (água, esgoto, drenagem, energia elétrica, telefone, limpeza 

urbana, transporte, saúde, segurança, praças e rede viária), de forma a beneficiar a 

população residente e usuários, propiciando uma ocupação coerente e diversificada do 

centro histórico; 8) Dinamizar as atividades portuárias tradicionais, visando à 

revitalização das funções econômicas e culturais mais representativas do centro 

histórico, relativas à pesca artesanal e ao transporte hidroviário de passageiro e carga; 9) 

Contribuir para o incremento do associativismo e consolidação das entidades de classe, 

de forma a garantir uma participação efetiva da comunidade no processo de preservação 

e revitalização do centro histórico; 10) Garantir um processo permanente de avaliação 

critica do Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís; 

11) Assegurar o compromisso político da administração pública quanto à inclusão dos 

temas relativos à restauração e à conservação dos bens culturais nos planos de governo 

estadual e municipal. 

A partir da criação dessas políticas pelo governo estadual, foi implementado o 

“Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São Luís-

PPRCHSL”, desenvolvido em seis etapas (Quadro 3), correspondentes ao período 

governamental (quatro anos), sendo iniciado em 1979 e concluído em 2006, ano da 

execução da sexta etapa (Figura 42). 

A Primeira Etapa do PPRCHSL ocorreu entre 1979 e 1983, sendo as ações iniciadas no 

bairro da Praia Grande, fato que explica que, mais tarde, o Programa tenha ficado 

conhecido, pela população em geral, como ‘Projeto da Praia Grande’. 

Esse bairro foi priorizado na implantação das ações porque era a área que apresentava 

maior necessidade de intervenção, devido à grave situação de degradação das 

edificações e dos espaços públicos, além de ser a área que concentrava o maior número 

dos exemplares representativos do patrimônio histórico e artístico nacional, e, ainda, 

devido à inexistência de recursos financeiros suficientes para atuar em todo o centro 

histórico, de imediato, em consequência da sua amplitude: 250 hectares e cerca de 5.500 

edificações.  

Apesar da aparência de abandono das edificações, o bairro da Praia Grande apresentava 

grande dinamismo, abrigando uma diversidade de usos e, mesmo no estado de 

decadência, ainda exibia grande potencial para o desenvolvimento cultural e dinâmica 
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de ocupação da área, em função da permanência dos conjuntos histórico-arquitetônicos 

e pela sua localização estratégica (Cf. ANDRÈS, 2012, p. 86) Segundo Andrès (2012, p. 

88) as reivindicações e sugestões aprovadas pela maioria dos especialistas e pela 

população envolvidos foram sendo incorporadas ainda na fase de elaboração e 

detalhamento dos projetos de engenharia e arquitetura.  

Na Segunda Etapa, que ocorreu durante os anos 1983 e 1987, os recursos do Programa 

foram transferidos do centro histórico para implementar ações destinadas à área rural do 

Estado do Maranhão, ficando sob a responsabilidade da Prefeitura a realização apenas 

das obras urbanas mais urgentes na área central, comprometendo a conservação do 

acervo arquitetônico protegido. 

Durante a Terceira Etapa, ocorrida durante os anos de 1987 e 1991, as ações se 

concentraram na adequação das redes de utilidade pública e de serviços, e nos 

logradouros públicos. Esta fase “... representou a retomada dos investimentos no bairro 

da Praia Grande e adjacências. O programa consolidou um processo de revitalização 

do bairro, realizando obras de infraestrutura e de recuperação da paisagem urbana” 

(ANDRÈS, 2012, p.109). 

Entre 1991 e 1995 foi iniciada a Quarta Etapa, marcada pela realização do Projeto 

Piloto de Habitação
37

, implantado em setembro de 1993, no centro histórico de São 

Luís. Neste período também é possível verificar a realização de restaurações e 

adaptações de edificações de valor histórico e arquitetônico e intervenções moderadas 

de infraestrutura, no sentido de manter as obras urbanas anteriores: “O projeto de um 

novo mercado de peixe em boas condições de higiene veio fortalecer a vocação do 

bairro e disciplinar uma atividade que até então era exercida no mais completo 

abandono, em nenhum tipo de controle sanitário” (ANDRÈS, 2012, p. 112). 

A partir de 1995 foi iniciada a Quinta (e mais longa) Etapa, que perdurou até 2002, 

devido à reeleição do governo do Estado, o que garantiu a continuidade das ações, que 

de certa forma procuraram “... aprofundar o compromisso com as políticas de 

                                                           
37

 O Projeto assegurou a reconstrução de mais de uma ruína de sobrado e a sua adaptação para prédios de 

apartamentos de uso multifamiliar. Nos pavimentos térreos foram criadas lojas comerciais para manter a 

tradição do uso misto (residencial e comercial) das edificações, que vem desde o século passado. A 

solução contribuiu para melhorar as condições de manutenção dos imóveis restaurados e preservar a 

relação daquelas famílias com o espaço urbano. Cf. ANDRÈS, 2012, p.111.  
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preservação adotadas no inicio do Programa. Em especial com os princípios de 

fidelidade à vocação social e econômica de cada segmento da área tombada” 

(ANDRÈS, 2012, p.114), direcionando para os bairros do Portinho e Desterro, os 

projetos de revitalização da atividade portuária e da recuperação da infraestrutura. 

Além da preocupação em estimular a vocação da área, houve também o reconhecimento 

da necessidade de dinamização da região. Dessa forma, foram implantadas atividades 

educacionais, como escolas e faculdades, com o objetivo de promover a dinamização da 

área, além de servirem como catalizadoras de outras atividades econômicas. Conforme 

Andrès, (2012, p.117) com base nessa ideia foi proposta a restauração de edifícios, 

adaptando-os para usos de interesse social e com vocação para assegurar a revitalização 

socioeconômica do setor, proporcionando a criação de novos focos de movimentação 

para a população da capital, como escolas, centros culturais e de treinamento 

profissionalizante, lojas e apartamentos. Além disso, foram construídos o ‘Memorial do 

Centro Histórico’ - concluído em julho de 2001, erguido a partir das ruínas do Solar dos 

Vasconcelos, adaptado para abrigar as instalações do memorial -, bem como as sedes da 

Superintendência do DPHAP-MA e do PPRCHSL (ANDRÈS, 2012, p.120). 

Na Sexta e última Etapa, ocorrida entre os anos 2002 e 2006, importantes projetos 

continuaram a ser executados, como a “... conclusão das obras de recuperação de 

quatro imóveis integrantes dos projetos de habitação no centro histórico, a 

estabilização de dez grandes sobrados e a instalação de mais cinco escolas” 

(ANDRÈS, 2012, p.134). 
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Figura 42: Mapeamento das etapas do PPRCHSL. Fonte: Aerofoto 2009 – marcações feitas pela autora 

Primeira fase: Obras realizadas: 1) Feira da Praia Grande; 3) Beco da Prensa; 4) Praça da Praia Grande.  

Segunda fase: Essa etapa se refere aos projetos realizados na área rural, conforme Anexo 02, portanto, 

fora da área de estudo. 

Terceira fase: 1) Reconstrução da escadaria Humberto de Campos; Obras realizadas: 2) Convento das 

Mercês; 3) Fábrica de Cânhamo; 4) Centro de Atividade Odylo Costa Filho; 5) Museu de Artes Visuais 
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(MAV); 6) Restaurante-escola do SENAC. 

Quarta fase: Obras realizadas: 1) Teatro Artur Azevedo; 4) Mercado do peixe no Portinho. 

Quinta fase: 1) Projeto São Luís Patrimônio Mundial – a proposta de inclusão do centro histórico da 

cidade na lista da UNESCO; Obras realizadas: 3) Cais da Praia Grande; 7) Estação de tratamento de 

esgotos do Rio Bacanga; 8) Urbanização do canal do Portinho; 10) Escola de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Estadual do Maranhão; 11) Escola de Música do Estado – Solar Lilah Lisboa; 12) 

Centro de Capacitação Tecnológica (CETECMA); 13) Solar dos Vasconcelos, 14) Projeto Centro de 

Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão; 15) Teatro João do Vale; 16) Projeto Casa do 

Maranhão; 17) Projeto casa de Nhozinho; 20) Projeto Morada das Artes; 22) Projeto Viva Cidadão; 26) 

Restauração da Igreja da Sé e do Palácio Episcopal; 27) Restauração da Igreja do Desterro; 28) Praça 

Poeta Nauro Machado, 29) Praça Poeta Valdelino Cécio; 30) Praça da Seresta; 31) Praça dos Catraeiros; 

32) Praça da Praia Grande. 

Sexta fase: 4) Sede da Aliança Francesa. 

Durante essa última etapa, a Prefeitura de São Luís passou a atuar de forma mais 

presente no processo de reabilitação da área central da cidade, realizando importantes 

obras com recursos próprios, como “... a construção da nova Praça Maria Aragão 

(Figura 43), com projeto de Oscar Niemeyer, bem como as obras de restauração das 

Praças Gonçalves Dias e Benedito Leite, assim como a restauração da esplanada da 

Avenida Pedro II” (ANDRÈS, 2012, p.136). Foi a partir desse período que o município 

fortaleceu sua equipe técnica com profissionais especializados, criou a Fundação 

Municipal do Patrimônio Histórico e o Fundo de Preservação, a ser gerido por um setor 

específico (Núcleo Gestor), “... com a finalidade de canalizar e gerenciar recursos 

destinados às ações de promoção, conservação e preservação do patrimônio cultural 

da área.” (ANDRÈS, 2012, p. 137) 

 

  
Figura 43: Praça Maria Aragão. Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 297. 
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2.3 - Diretrizes elaboradas no âmbito municipal  

 

 

Dos códigos municipais que incidem sobre a área tombada, a Lei nº 3.253/1992, que 

dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, merece 

destaque no âmbito do presente trabalho porque define a Zona de Preservação 

Histórica/ZPH da cidade: “Define-se como Zona de Preservação Histórica aquela em 

que os elementos da paisagem construída ou natural abrigam ambiências significativas 

da cidade, seja pelo valor simbólico associado à sua história, seja pela sua importância 

cultural, integração ao sítio urbano e por abrigar monumentos históricos”. (Figura 44) 
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Figura 44: Representação das Zonas de Proteção Histórica delimitadas pela Lei municipal n. 3.252/92. 

 Zona de Proteção Histórica (ZPH) 

 Zona de Proteção Histórica 2 (ZPH 2) 

Fonte: ANDRÈS, 1998.  

 

Essa definição permite trabalhar com o contexto mais abrangente do patrimônio 

cultural, já que considera o(s) bem(ns) e sua integração com o sítio e não este(s) 

isoladamente. Isso quer dizer que qualquer interferência terá que ser analisada a partir 
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da maneira como ela interferirá no conjunto urbano, como se relacionará com as 

edificações vizinhas, os espaços públicos, os pedestres, usuários, moradores e visitantes. 

No artigo 73 da citada lei, que trata da demolição e substituição de edificações na ZPH, 

é estabelecido que, no caso de substituição da edificação, deve-se:  

assegurar a similaridade volumétrica, adotando-se como base, sempre que 

possível, a documentação existente. A preservação da similaridade 

volumétrica não se estende às soluções do espaço interno preexistente, 

devendo, contudo, assegurar-se o ritmo da composição, bem como a 

harmonia do conjunto. A nova edificação também não deverá implicar no 

desvirtuamento da paisagem construída ou natural, seja por substituição no 

âmbito da área a ser preservada, seja por substituição no seu entorno, 

comprometendo visuais. (Grifo meu) 

No capítulo relativo às Disposições Gerais, sobre a ocupação dos lotes pelas 

edificações, no artigo 198, é estabelecido que todas as novas edificações de uso 

multifamiliar deverão ser, obrigatoriamente, executadas sobre pilotis e, nos demais 

casos, a altura da edificação fica limitada em, no máximo, três pavimentos. No artigo 

211, que diz respeito às edificações localizadas nas esquinas dos logradouros, é 

estabelecido que “Para os terrenos de duas ou mais frentes, nos seus cantos para as 

vias deverá ser executado um chanfro de no mínimo 4,50 m”. 

Quanto às normas construtivas, a Lei nº 3.350/1994 tornou obrigatória a utilização de 

telhas cerâmicas nas novas construções e nas reformas, adaptações e ampliações de 

edificações prediais realizadas dentro da ZPH, estabelecendo o tipo francesa ou 

ondulada, do tipo colonial. Embora essas telhas tenham especificações quanto a sua 

angulação e caimento, creio que se torna necessário especificar que a sua utilização 

implica na permanência da angulação previamente existente do telhado, além do 

número de planos (águas) e caimento (ou disposição) do telhado.  

A Lei nº 3.392/1995, que determina a Proteção do Patrimônio Cultural de São Luís, 

estabelece no artigo 7º: “Os bens tombados são passíveis de intervenção, dependendo 

de suas naturezas e do motivo de seus tombamentos. As intervenções não poderão, em 

hipótese alguma, contribuir para suas descaracterizações”. 

Em 1992, a partir da Lei de Zoneamento e Uso do Solo, no artigo 70 já é possível 

verificar a aplicação da determinação da Lei n. 3392/1995, quando estabelece as bases 

para que sejam elaboradas normativas e diretrizes para manter as características 
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primitivas das edificações, mesmo com a execução de determinadas interferências, que 

estão sujeitas aos seguintes critérios: a) Determinação de recuo, afastamento, gabaritos e 

volumetria; b) Tratamento das fachadas e cobertura; c) Abertura ou fechamento de 

envasaduras e proporção de cheios e vazios; d) Soluções de ordem estrutural e/ou 

espacial; e) Soluções e tratamento dos elementos internos; f) Soluções de tratamento 

exterior, sobretudo as referentes à iluminação, mobiliário urbano, arborização, engenhos 

publicitários e sinalização; g) Fixação da taxa de ocupação. 

Traçando uma breve comparação entre o artigo supracitado e a Portaria nº 001/80 

elaborada em âmbito federal (pelo IPHAN), notam-se alguns pontos em comum 

abordados pelos dois documentos, como a determinação da implantação da edificação 

no lote, o tratamento da cobertura e da fachada, além da especificação de materiais e 

modos de intervir em alguns elementos que compõem o interior da edificação e de 

técnicas estruturais. O artigo 70, no entanto, procurou tratar de outros elementos 

compositivos da arquitetura importantes para a preensão do conjunto urbano, como a 

delimitação da volumetria, das proporções de cheios e vazios da fachada, o tratamento 

das áreas externas e da fixação da taxa de ocupação (apesar de que, no meu 

entendimento, este item é realmente de responsabilidade municipal, já que esta instância 

é responsável por determina as formas de uso e ocupação do solo).  Dessa forma, 

percebe-se a necessidade de complementação das diretrizes já estipuladas, além da 

interação das esferas de governo que gerem o patrimônio histórico, afim de que uma 

normativa integral possa ser construída. 

No ano de 2000, a Prefeitura de São Luís, através do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento do Município-IPLAM, elaborou um anteprojeto de lei dispondo sobre o 

zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo nas áreas de interesse cultural da 

cidade. Este documento não chegou a ser transformado em lei, mas a menção a ele no 

presente trabalho se deve ao fato de que o anteprojeto propõe uma revisão das 

definições dos critérios de ocupação dessa área, a partir de instrumentos como a 

Transferência do Direito de Construir e outros mecanismos propostos pela Lei n. 

10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Estabelece, também, como área de 

entorno do polígono de proteção delimitado, um raio de até 200m do limite da ZPH, 

incluindo todas as edificações ali localizadas - reforçando as limitações dispostas no 

artigo 70, da Lei de Zoneamento do Município supramencionada -, e fixa outras normas 
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para a ocupação de terrenos situados em encostas de morros e implantação de 

estacionamentos. 

Ainda no âmbito municipal, com a aprovação do Plano Diretor de São Luís (Lei nº 

4.669/2006), o centro histórico da Cidade passou a contar com instrumentos jurídicos 

para garantir a preservação de seu acervo histórico, artístico, arquitetônico e 

paisagístico. Em seu Título VII, sobre a Política da Conservação Integrada, estabelece 

a preservação do patrimônio cultural e a reabilitação e requalificação urbana e rural. 

Porém, adverte que, para realização dessa política, é necessário estabelecer critérios de 

intervenção e elaborar projetos para a área de proteção, com o objetivo de recuperar e 

adaptar os novos usos ao conjunto tombado. 

Esta Lei também trata da definição da Política de Paisagem, que entre outros 

procedimentos, deverá regulamentar o uso dos espaços públicos, por serem elementos 

estruturadores da paisagem e contribuírem para a preservação do patrimônio cultural e 

natural. Esta política é complementada pela recomendação da necessidade de 

elaboração de uma legislação que defina a volumetria das edificações que, em conjunto, 

formam essa paisagem. Importante destacar essa preocupação em abordar não mais a 

proteção dos elementos isolados da arquitetura, mas do conjunto, que, como tal, 

configura esse ambiente que merece atenção e normas que balizem e restrinjam ações 

que possam interferir negativamente nele. 

Por se tratar de uma legislação que pretende balizar as ações em toda a cidade, me 

detenho em comentar os itens listados no ‘Projeto de Regulamentação das Diretrizes do 

Plano Diretor para o Centro Histórico de São Luís’ que se relacionam com o objeto de 

estudo – o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico tombado pelo IPHAN –, e à 

necessidade levantada pela Superintendência do IPHAN/MA, de adequar as 

características do conjunto protegido à reabilitação urbana da área. 

A regulamentação das diretrizes trabalha com a definição das ações de proteção, 

definindo ‘Integração arquitetônica’ como a “intervenção destinada à construção de 

nova edificação e/ou substituição de uma edificação que não está inserida 

harmoniosamente na ZPH (Zona de Proteção Histórica), ou intervenção em imóvel que 

através de alterações em volumetria e/ou fachada poderá vir a harmonizar-se com o 
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conjunto”. Para alcançar um resultado harmonioso, foram definidos como elementos 

imprescindíveis de serem observados: implantação, cobertura, fachada e revestimento 

ou pintura.  

Dentro da ZPH estão inseridas edificações classificadas como Tradicional, Neoclássica, 

Eclética, Art déco, Neocolonial, Moderno e Popular, para as quais foram elaboradas 

normas específicas, além de alguns procedimentos gerais a serem seguidos. Também 

estão inseridas edificações arruinadas e novas, sendo que para estas últimas, foram 

estabelecidos artigos específicos que fazem parte das diretrizes da ‘Integração 

arquitetônica’, complementadas quanto a sua volumetria.  

Dessa forma, a partir do conteúdo exposto, é possível perceber as diferentes formas de 

atuação dos três níveis de governo na gestão da área protegida e a necessidade de 

integração entre as instâncias governamentais, uma vez que, as ações em nível federal, 

iniciadas em 1940, a partir das ações de tombamento voltadas aos bens edificados, 

atingindo por fim (na década de 1970), o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São 

Luís, acarretou na necessidade de compartilhar as ações com o Estado, resultando na 

implantação de planos integrados.  

A partir da gestão compartilhada, as ações em nível estadual - que no princípio (a partir 

da década de 1950) estavam voltadas para a expansão da cidade para além do centro 

antigo, dissociado dessa área da cidade - na década de 1970, as ações de gestão 

passaram a ser relacionadas aos planos e às propostas vinculadas aos órgãos 

internacionais, que resultaram em obras concretas de melhoramento na infraestrutura 

urbana e projetos executados visando à permanência e à dinamização do centro histórico 

da cidade.  

Por fim, no âmbito municipal, vem sendo estudadas e definidas normas para regular os 

usos das edificações e as alterações necessárias para adequá-los às edificações já 

existentes, considerando o contexto particular que estas últimas se constituem: um 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico tombado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O impulso de preservar o passado é parte do  

impulso de preservar o eu. Sem saber onde  

estivemos, é difícil Saber para onde estamos  

indo. O passado é o fundamento. da identidade  

individual e coletiva; objetos do passado são a  

fonte da significação como símbolos culturais.  

A continuidade entre passado e presente cria um  

sentido de sequência para o caos aleatório e,  

como a mudança é inevitável, um sistema estável  

de sentidos organizados nos permite lidar com a  

inovação e a decadência. O impulso nostálgico é  

um importante agente do ajuste às crises, é o  

seu emoliente social, reforçando a identidade  

nacional quando a confiança se enfraquece ou é  

ameaçada”.  

(David Harvey,Condição Pós–Moderna, p. 85) 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

 DESAFIOS E PROPOSTAS 

 

 

Este capítulo tem a intenção de discutir e propor um novo olhar sobre as intervenções a 

serem realizadas no Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís, com a pretensão 

de lançar diretrizes que servirão de parâmetros no momento da elaboração das novas 

normativas para intervenção tanto para as edificações inseridas nessa poligonal, quanto 

para as novas construções que venham a ser erguidas nos lotes vagos (pré-definidos). 

Este novo olhar a ser incorporado se refere ao entendimento que proponho, tanto para o 

profissional que desenvolverá a intervenção quanto para os analistas das propostas, no 

caso, os técnicos do IPHAN, de perceberem a arquitetura objeto da intervenção e de 

análise, no contexto urbano em que está inserida e não de forma individual, ter 

consciência de que a intervenção não interfere unicamente na edificação, mas na leitura 

e apreensão de todo um trecho urbano, no contexto em que a edificação do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico está submetida, devido ao tombamento: o resguardo de 

características histórico-arquitetônicas-culturais de um tempo pretérito. As intervenções 

devem ser analisadas além de sua conformação externa, pois as estruturas internas são 

igualmente importantes para a compreensão da leitura da cidade; entender que é 

possível combinar as novas intervenções – ditadas pelas necessidades e gostos atuais -, 

à arquitetura e ao desenho urbano existentes - objetos de tombamento federal - tendo 

como premissa de análise e de proposição, resguardar os valores atribuídos ao bem, 

motivadores do tombamento. 

A partir do conhecimento do histórico de ocupação e expansão da cidade, das tipologias 

arquitetônicas, do levantamento das diversas situações de uso encontradas hoje no 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís e dos antecedentes de solicitações de 

intervenção, e claro, da leitura e avaliação das normativas atuais e das leis existentes - 

que norteiam as propostas de intervenção nas edificações da área delimitada pela 

poligonal de tombamento em nível federal -, foi possível tirar algumas conclusões e 

também identificar algumas complementações julgadas necessárias, a partir da 

percepção das novas demandas dos moradores e usuários e da necessidade de incorporar 

as adequações relacionadas à acessibilidade das edificações. Considerando que a 
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intervenção num bem de interesse cultural, que é um documento histórico e possui 

papel memorial, é ato de extrema responsabilidade, pois se trata, sempre, de documento 

único e não reproduzível, destacamos alguns procedimentos que devem ser 

considerados durante a proposição e execução dessas intervenções. 

 

 

3.1 Embasamento Conceitual 

 

 

A busca por teorias norteadoras para fundamentar o estabelecimento das futuras 

normativas que regularão as intervenções nas edificações do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de São Luís partiu dos desafios identificados, a seguir relacionados: 1) 

encontrar parâmetros para classificar o tipo de intervenção; 2) selecionar dados e 

elementos significantes da arquitetura ludovicense do século XVIII e XIX, responsáveis 

pela motivação do tombamento pelo IPHAN, devido a sua 

diferenciação/particularidade, por estar adaptada, principalmente, ao clima local, 

conciliadas às práticas construtivas e às funções arquitetônicas previamente definidas 

pelos lusitanos; 3) considerar as teorias e práticas contemporâneas de interação do 

centro antigo com as políticas de crescimento e ocupação da cidade atualmente. 

Entende-se que a preservação e restauração de elementos e estruturas arquitetônicas, 

além de sua contextualização no ambiente urbano, auxiliam na formação cultural e na 

afirmação da identidade da comunidade onde está inserido. Por conta disso, importa 

destacar, que a preservação
38

, restauração
39

 e reciclagem
40

 de uma edificação não 

devem se restringir ao seu exterior, pois a edificação não se limita a configurar um 

cenário urbano para deleite turístico. O resgate e recomposição da “casca” arquitetônica 

não garante a composição de um ambiente em sua plenitude, é preciso conhecer e 

                                                           
38

 Cf. KLÜPPEL, e SANTANA, 2005, p. 14: “Preservar tanto no sentido de manter em boas condições de 

uso, como no sentido maior de manter no tempo, evitando o aparecimento de problemas e garantindo a 

manutenção de seus valores históricos e estéticos”. 
39

 Cf. BRASIL, 2010, artigo 3, item VII – Restauração: “serviços que tenham por objetivo restabelecer a 

unidade do bem cultural, respeitando sua concepção original, os valores de tombamento e seu processo 

histórico de intervenções”; 
40

 Entendendo-se ‘reciclagem’ como a utilização da edificação para outras finalidades, diferentes das que 

a edificação foi primariamente projetada, mas que contribuem para a permanência do imóvel no ambiente 

urbano. 
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interpretar as relações dos moradores e usuários com essa arquitetura, seus antigos 

significados e como dar novos significados para o presente. É necessário o 

entendimento da dinâmica de apropriação para propor novos projetos. 

Com base nos autores consultados, é possível observar que a questão da 

compatibilização da arquitetura remanescente aos novos usos, considerando a inserção 

de materiais contemporâneos e outras intervenções, com a finalidade de adaptar a antiga 

estrutura às necessidades atuais, de forma qualificada, é tema de discussão desde 1964, 

quando na Carta de Veneza, no artigo 5º, era declarado que “a conservação dos 

monumentos é sempre propiciada por sua destinação a uma função útil à sociedade”. 

Além disso, o artigo seguinte estabelece condicionantes para a conservação do 

monumento, relacionados à sua escala e coloração:  

A conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em 

sua escala. Enquanto subsistir, o esquema tradicional será conservado, e toda 

construção nova, toda destruição e toda modificação que poderiam alterar as 

reações de volume e de cores serão proibidas (BRASIL, 1964).  

Em outubro de 1975, posteriormente, portanto, ao ano de inscrição do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico da cidade de São Luís, foi publicada a Declaração de 

Amsterdã, que vincula a preservação efetiva dos imóveis à sua inserção no cotidiano 

dos cidadãos. Além disso, considera, para a sua adequada proteção, a conservação 

integrada
41

, através da inserção dos bens protegidos nos planejamentos territoriais e 

planos urbanos, atribuindo ao patrimônio arquitetônico, valores considerados 

insubstituíveis: educativo, espiritual, cultural, econômico e social.  

No ano seguinte, a Recomendação de Nairóbi (1976) veio reforçar a importância da 

integração dos conjuntos históricos na vida contemporânea e nos planejamentos 

territoriais. É manifestada a preocupação diante dos perigos da uniformização da 

arquitetura e, por isso, é considerado de importância vital a valorização das expressões 

culturais, consideradas fundamentos da identidade. No item II – Princípios Gerais – é 

anunciado que: 

Os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência deveriam ser 

protegidos ativamente contra quaisquer deteriorações, particularmente as que 

resultam de uma utilização imprópria, de acréscimos supérfluos e de 

                                                           
41

 Este conceito relaciona o desenvolvimento urbano à interação das diversas disciplinas que deveriam 

pensar e desenhar a ocupação e desenvolvimentos das cidades em geral e considera os patrimônios 

culturais na elaboração dessas propostas. 
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transformações abusivas ou desprovidas de sensibilidade que atentam contra 

sua autenticidade, assim como as provocadas por qualquer forma de poluição. 

Todos os trabalhos de restauração a serem empreendidos deveriam basear-se 

em princípios científicos. Do mesmo modo, uma grande atenção deveria ser 

dispensada à harmonia e à emoção estética que resultam da conexão ou do 

contraste dos diferentes elementos que compõem os conjuntos e que dão a 

cada um deles seu caráter particular (BRASIL, 1976). 

A mesma Carta, no item Medidas Técnicas Econômicas e Sociais, orienta: 

Um cuidado especial deveria ser adotado na regulamentação e no controle 

das novas construções para assegurar que sua arquitetura se enquadre 

harmoniosamente nas estruturas espaciais e na ambiência dos conjuntos 

históricos. Para isso, uma análise do contexto urbano deveria preceder 

qualquer construção nova, não só para definir o caráter geral do conjunto, 

como para analisar suas dominantes: harmonia das alturas, cores, materiais e 

formas, elementos constitutivos do agenciamento das fachadas e dos 

telhados, relações dos volumes construídos e dos espaços, assim com suas 

proporções médias e a implantação dos edifícios. Uma atenção especial 

deveria ser prestada à dimensão dos lotes, pois qualquer modificação poderia 

resultar em um efeito de massa, prejudicial à harmonia do conjunto 

(BRASIL, 1976). 

Em 1980, na Carta de Burra, em seu artigo 1º define que: “o uso compatível designará 

uma utilização que não implique mudanças na significação cultural da substância, 

modificações que sejam substancialmente reversíveis ou que requeiram um impacto 

mínimo” (BRASIL, 1980, p.1). E continua, afirmando que “a introdução de elementos 

estranhos ao meio circundante, que prejudiquem a apreciação ou fruição do bem, deve 

ser proibida”. Nota-se nesse artigo a preocupação com o modo de interferência também 

no entorno do bem, demonstrando importância com a leitura e percepção do patrimônio 

em relação ao contexto no qual ele está inserido. 

Na Carta de Washington, de 1986, considerada por alguns estudiosos do assunto como a 

revisão da Carta de Veneza, é reafirmada a necessidade de se considerar os centros 

históricos como partes integrantes do desenvolvimento econômico e social das cidades, 

incluindo os elementos materiais e simbólicos que expressam sua imagem (SILVA, 

2012, p. 300). Este documento é iniciado pelas recomendações que definem o método 

de salvaguarda das cidades históricas como “as medidas necessárias à sua proteção, à 

sua conservação e restauração, bem como ao seu desenvolvimento coerente e a sua 

adaptação harmoniosa à vida contemporânea”. 

Na Carta ainda é orientado que: 

No caso de ser necessário efetuar transformações dos imóveis ou construir 

novos, todo o acréscimo deverá respeitar a organização espacial existente, 
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especialmente seu parcelamento, volume e escala, nos termos em que o 

impõe a qualidade e o valor do conjunto de construções existentes. A 

introdução de elementos de caráter contemporâneo, desde que não perturbe a 

harmonia do conjunto, pode contribuir para o seu enriquecimento (BRASIL, 

1986). 

Dos elementos citados a serem preservados em uma cidade histórica, indicados nessa 

Carta, destacam-se: 1) a forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento; 2) as 

relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, espaços abertos e 

espaços verdes; 3) a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior), definidos por 

sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração; 4) as relações da cidade 

com seu entorno natural ou criado pelo homem; 5) as diversas vocações da cidade 

adquiridas ao longo de sua história (Cf. BRASIL, 1986, p.2).   

Por fim, a Carta de Brasília, de 1995, recomenda que “Em todos os casos, é 

fundamental a qualidade da intervenção, e que os novos elementos a serem 

introduzidos sejam de caráter reversível e se harmonizem com o conjunto.” (Cf. 

BRASIL, 1995, p.4).  

A partir do exposto, é possível elencar alguns pontos relevantes tratados pelos 

documentos supracitados, que certamente servirão de apoio na formulação das novas 

diretrizes que nortearão as intervenções a serem executadas nas edificações circunscritas 

na poligonal protegida no âmbito federal. 

De forma sucinta, para os casos de interferência em edificações pré-existentes, foram 

destacados os pontos a seguir apresentados: as edificações deveriam a) servir a uma 

função útil à comunidade; b) levar em consideração a escala e coloração dos bens 

remanescentes; c) manter a relação harmônica com o uso do solo, atribuída pelo Plano 

Diretor do município; d) evitar transformações abusivas; e) esmerar-se pela harmonia e 

conexão com o conjunto existente; f) no caso da inserção de novos elementos, esses 

devem ser reversíveis. 

No caso de novas edificações para os lotes pré-definidos dessa área, foram identificadas 

as seguintes recomendações: a) deve-se procurar enquadrá-las de forma harmoniosa no 

contexto existente, levando-se em consideração a altura, cores, materiais, formas, 

elementos constituintes da fachada, telhados e a relação dos volumes; b) respeitar a 

organização espacial vigente, com base no parcelamento do solo, lembrando que, 
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conforme Lucio Costa, que “a boa arquitetura
42

 de um determinado período vai bem 

com a de qualquer período anterior – o que não combina com coisa nenhuma é a falta 

de arquitetura”.
43

 Entendo como ‘boa arquitetura’ aquela intervenção realizada de 

forma respeitosa, harmoniosa com o seu entorno – natural ou construído; que utiliza de 

maneira sábia os recursos naturais (iluminação, ventilação) disponíveis e, além disso, 

procura reintepretar, traduzir e concretizar de forma contemporânea os elementos 

constituintes das antigas arquiteturas. Considero que não compete a nós (arquitetos) 

reproduzir modelos/padrões, devemos reciclá-los e inconporá-los de forma aprimorada 

aos modos de vida atuais, de forma a não se tornar uma moda temporária, mas uma 

intervenção perene e por isso torna-se uma “boa arquitetura”, uma vez que esta é 

atemporal.  

Além das diretrizes abordadas pelos documentos supracitados, julgo de relevante 

importância considerar os conceitos e ações trabalhados pela ‘Conservação Integrada’. 

Para tratar desse tema optou-se por abordar duas fontes que discorrem sobre o assunto e 

com um olhar voltado para São Luís, cidade objeto de estudo e análise desse trabalho: o 

estudo de Luiz Phelipe Andrès e, especificamente, o Título VII da Lei nº 4.669/2006 - 

Plano Diretor do Município -, que trata da Política de Conservação Integrada, de forma 

a se obter perspectivas complementares sobre este tema. 

Com base em Andrès, entende-se ‘Conservação Integrada’ como uma prática que busca 

mecanismos para solucionar os problemas das cidades de uma forma holística 

(ANDRÈS, 2012, p. 19), dessa forma, interagindo com os princípios da Ecologia, da 

                                                           
42

 Conforme Márcia Chuva, Lucio Costa e os arquitetos do SPHAN construíram um elo de ligação entre o 

presente e um passado mais distante através do que eles chamaram de “boa tradição”, representada pela 

funcionalidade da arquitetura, pelas estruturas aparentes e sem disfarces, pela utilização das técnicas 

contemporâneas à cada época, e pela harmonia de estilo entre os elementos arquitetônicos do próprio 

prédio, que não deveria conter elementos supérfluos e meramente decorativos. Estes atributos 

caracterizavam a “boa arquitetura” conferindo “pureza” e “verdade” às obras. Assim, a “boa arquitetura” 

poderia ser diferenciada das outras pela harmonia de estilo, beleza, autenticidade, simplicidade, singeleza, 

graça e sobriedade. Cf. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Apud: BAREL FILHO, Ezequiel. Lucio Costa 

em Ouro Preto: a invenção de uma "cidade barroca". 2013. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Letras, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/.../Lúcio 

Costa em Ouro Preto>. Acesso em: 28 jan. 2015, p. 77. 
43

  COSTA apud PESTANA, 2007. 
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História e da Sustentabilidade, tendo neste último, um dos seus principais objetivos, 

através do denominado desenvolvimento sustentável
44

.  

Importa mencionar, que desde 1931, através da Carta de Atenas, as noções básicas de 

Conservação Integrada já estavam sendo abordadas, quando é considerado, no item I, 

que “se mantenha a ocupação dos monumentos, que se assegure a continuidade da sua 

vida consagrando-os, contudo a utilizações que respeitem o seu carácter histórico ou 

artístico”.  

Da mesma forma, na Declaração de Amsterdã, de 1975, já havia sido estabelecido que 

“(...) as construções antigas podem receber novos usos que correspondam às 

necessidades da vida contemporânea. A isso se acrescenta que a conservação atrai 

artistas e artesãos bem qualificados, cujo talento e conhecimento devem ser mantidos e 

transmitidos”. 

Considerado por Luiz Phelipe Andrès como o documento fundador da Conservação 

Integrada, o Manifesto de Amsterdã, de 1975, afirma que “o patrimônio arquitetônico 

não é constituído apenas pelos monumentos mais importantes, mas também pelos 

conjuntos das antigas cidades e povoações tradicionais” (ANDRÈS, 2012, p. 24). 

Sendo assim, o pensamento e a consolidação das teorias preservacionistas possibilitam 

relacioná-los aos antecedentes históricos e à trajetória de patrimonialização da cidade. 

Não se pode conhecer um objeto sem investigar suas origens e evolução. Neste sentido, 

a visão da cidade sob a ótica da Conservação Integrada trava estreito relacionamento 

com a evolução dos conceitos de monumento e de cidades históricas (ANDRÈS, 2012, 

p. 21). Logo, a Conservação Integrada tem o objetivo de “garantir o desenvolvimento 

sustentável pela manutenção das estruturas físicas e sociais, integrando-as com os 

novos usos e funções”
45

. Porém, para assegurar que essas propostas sejam elaboradas e 

aplicadas com êxito, torna-se fundamental a participação da comunidade. 

Como metodologia, essa prática é elaborada em etapas de análise e avaliação, 

considerando que o 

                                                           
44

 Definimos como Desenvolvimento sustentável aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de que as gerações futuras atendam as suas próprias necessidades. Cf. 

ANDRÈS, 2012, p. 20. 
45

 ANDRÈS, Luiz Phelipe de Carvalho Castro. São Luís: Reabilitação do Centro Histórico - Patrimônio 

da Humanidade. São Luís. IPHAN/MA. 2012, p. 25. 
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“primeiro passo para qualquer planejamento implica conhecer o mais 

profundamente possível o objeto a ser trabalhado (...) de forma a caracterizar 

detalhadamente a área que é singular em seu estado atual analisá-la sob 

diversas perspectivas possíveis na produção de diagnósticos que permitam 

avaliar suas fraquezas e pontos positivos” (ANDRÈS, 2012, p. 25). 

Além dos conceitos abordados e exemplificados pelo PPRCHSL, destacados no 

trabalho de Luiz Phelipe Andrès, a Lei n. 4.669/2006 (Plano Diretor do Município), 

aborda, no item VII, a ‘Conservação Integrada’, definindo-a como: 

Conjunto de práticas de planejamento e gestão, que considera todos os 

aspectos envolvidos na intervenção em um sítio a fim de que este mantenha 

seu significado e autenticidade cultural, adaptando-o à vida contemporânea 

sem comprometê-lo enquanto herança social valorosa para as futuras 

gerações. Pode envolver a manutenção, a preservação, a reabilitação, a 

restauração, a reconstrução, adaptação ou qualquer combinação destas (SÃO 

LUÍS, 2006). 

Em relação ao tema da preservação do patrimônio cultural desenvolvido pela citada lei 

municipal, encontram-se incorporados ao regulamento, através do artigo 69, as ações 

que visam assegurar a proteção, disciplinar a preservação e resgatar o sentido social do 

acervo de bens culturais existentes, possibilitando sua apropriação e vivência por todas 

as camadas sociais que a eles atribuem significados e os compartilham, criando um 

vínculo efetivo entre os habitantes e sua herança cultural e garantindo sua permanência 

e usufruto para as próximas gerações.  

O artigo 70 dessa mesma lei lista uma série de ações
46

 que se inserem na política de 

preservação do patrimônio histórico do município. Dentre elas, destaco os itens mais 

intimamente vinculados ao tema definido neste trabalho: 1) definição de critérios de 

intervenção para áreas de proteção e conjuntos urbanos de interesse; 2) elaboração de 

projetos e normas edilícias especiais para a adaptação e recuperação dos conjuntos 

tombados, bens tombados isoladamente e Áreas de Interesse Cultural; 9) conservação e 

incentivo à moradia no centro antigo da cidade.  

                                                           
46

 Dentre as outras ações enumeradas pelo artigo 70 da Lei municipal destacamos: “3) identificação, 

inventário, classificação e cadastramento do acervo do patrimônio cultural de São Luís e sua atualização 

permanente; 6) integração da sinalização de informação turística com a sinalização de indicação de 

trânsito nas áreas de interesse cultural; 7) realização de estudos e disponibilização de informações sobre 

as áreas de interesse cultural e o Patrimônio Cultural local; 8) promoção e incentivo a ações de educação 

patrimonial; 13) captação de recursos e promoção de uma rede de atores sociais voltados para a 

preservação, valorização e ampliação dos bens que constituem o patrimônio cultural do Município de São 

Luís; 17) incentivo à realização de programas, projetos e ações educacionais nas escolas públicas e 

privadas do Município, acerca do patrimônio histórico e cultural; 18) realização de programas e 

campanhas de sensibilização da opinião pública sobre a importância e a necessidade de preservação de 

seu patrimônio. 
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O conteúdo do item ‘Reabilitação Urbana’, abordado nessa normativa municipal 

determina, em seu artigo 74, que “a Política de Reabilitação Urbana visa dar o melhor 

uso em termos sociais e econômicos para as áreas que sofrem degradação social, 

econômica e física e possuem ativos que estão subutilizados, edifícios, solo, infra-

estrutura ou espaços públicos” (SÃO LUÍS, 2006).  

Importante destacar sobre esse assunto, a necessidade de se considerar a cidade e o 

centro antigo, no momento da reabilitação urbana, de forma inter, trans e 

multidisciplinar, a fim de integrar os projetos com o ambiente em que está inserido – 

natural, social e edificado -, consultando a comunidade e, dessa forma, obtendo 

propostas integradas e coerentes com as necessidades por ela apresentadas, propiciando 

um vínculo entre as pessoas e o patrimônio, e assim, garantindo a permanência dos bens 

culturais. 

 

 

3.2 Estruturas compositivas das edificações 

 

 

Conforme apresentado no Capítulo Primeiro, o conjunto arquitetônico remanescente dos 

séculos XVIII e XIX, que permanecem ainda hoje e integram o Conjunto Arquitetônico 

e Paisagístico de São Luís, protegido pelo IPHAN, é resultado do rico período 

econômico que a cidade atravessou durante esse período. A configuração da edificação 

residencial representava a relação íntima entre a matéria e a função (SILVA, 2010, p. 

49), dessa forma, resultando na homogeneidade da paisagem: 

A arquitetura desse tempo projeta essa dinâmica comercial que urdiu o tecido 

urbano da capital entre o final dos setecentos e meados da centúria seguinte. 

Mas a casa maranhense oitocentista não decorreu apenas de relações de 

produção e consumo entre a Metrópole e a Colônia, nem se reduz ao ajuste 

cardeal de limites sobre as divisas ou à setorização contumaz. Contudo, a 

tipologia das edificações urbanas subordina-se à unidade urbanística. 

Planejada no redimensionamento de padrões, a casa maranhense agregou 

uma maneira tropical ao espírito lusitano, acomodando a privacidade de salas 

de visitas, alcovas e dormitórios junto às varandas informais voltadas para os 

pátios de serviços (SILVA, 2010, p. 45). (Grifo meu) 

Com base nessas considerações, acredito que antes de tratar diretamente dos aspectos a 

serem considerados na elaboração das futuras normativas, torna-se necessária a 



105 

 

 

identificação de alguns elementos compositivos da arquitetura que representam os 

valores reconhecidos, motivadores da proteção do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico de São Luís. Para tal identificação foram utilizadas como referência duas 

publicações de Olavo Pereira da Silva – “Varandas de São Luís: gradis e azulejos” e 

“Arquitetura Luso-brasileira no Maranhão” (1998)-, que destacam elementos 

compositivos essenciais da arquitetura ludovicense. As obras relacionam elementos e 

suas respectivas caracterizações de forma complementar, a saber: programa; 

implantação; fachadas; ferragens; esquadrias; alvenarias; revestimento das alvenarias; 

pintura decorativa; pisos; coberturas; forros; escadas; poços, fontes, quartos de banho, 

varandas; sistemas construtivos; balcões.  

Dos elementos abordados pelo autor, selecionei os que, a meu ver, representam a 

singularidade da arquitetura urbana ludovicense. 

Em relação ao modo de implantação da edificação no lote, observou-se que é 

determinado de forma a conformar uma área do terreno livre de construções – criando 

um local, geralmente utilizado para jardim ou horta, tornando essa parte do terreno 

permeável às águas pluviais -, que se conecta à edificação através da varanda, localizada 

na fachada voltada para o fundo do lote, que, ao contrário das fachadas frontais, 

fechadas e pesadas, como coloca Silva (1998), as internas (dos fundos) “são leves e 

vazadas, salvo as venezianas e guilhotinas de proteção contra a chuva ou de uma rara 

alvenaria. Na frente, as esquadrias estão nas paredes. Nos fundos, as paredes são as 

alvenarias” (SILVA, 1998, p. 52) (Grifo meu). 

Além disso, na fachada frontal, “as frentes são simetricamente riscadas e com ligeira 

supremacia de cheios sobre os vazios, sem reentrâncias ou saliências, exceto as 

resultantes dos beirais, das sacadas, das portas e das guarnições dos vãos e das 

quinas” (SILVA, 1998, p. 51). Nota-se, também, que a prumada dos vãos da fachada é 

constante, assim como o nivelamento das vergas (Idem), conformando uma perspectiva 

simétrica e ritmada. 

Detalhes construtivos adequados ao clima tropical úmido, que contribuem 

significativamente para a caracterização da arquitetura histórica de São Luís, as 

varandas posteriores (Figura 45) e os forros (Figura 47), no caso de proposta de uma 

nova arquitetura implantada nos lotes preexistentes, deveriam ser incorporados, ainda 
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que a partir de uma releitura, nesse contexto climático da cidade e funcional que esses 

elementos se enquadram: de propiciar ventilação constante, e em relação à varanda de 

garantir a conexão física e visual com a área externa. 

 Varandas 

Conforme Silva, “Em São Luís as varandas adquirem uma conotação especial nas 

vedações externas, compostas de venezianas de madeira da terra e vidraças de além-

mar. Enquanto nas frentes das casas e sobrados os vãos estão contidos em pesados 

panos de alvenaria, as fachadas internas, leves e vazadas, são as esquadrias”.
47

 

  
Vista interna Vista externa 

Figura 45: Varanda do Museu Histórico do Maranhão. Rua do Sol, n. 743. Fonte: SILVA, 2010, p. 75 

 

“As varandas ou salas de refeições desempenharam uma função especial de articulação 

física e social entre os aposentos principais e os de serviço. Centralizadas, acumulam a 

função de distribuição, conectando circulações, dormitórios e cozinha. Em geral se 

desenvolvem em toda a extensão externa, no sentido da largura do imóvel, 

configurando o espaço mais socializante da casa, lugar de convívio e de tudo fazer”.
48

 

 Coberturas 

“As coberturas são os planos dos telhados que se ajustam às projeções de planta, com 

as águas-mestras paralelas às testadas, nunca vertendo água sobre o lote vizinho, 

sempre divergindo para o logradouro público e convergindo para o interior do próprio 

lote” (SILVA, 2010, p. 79) 

                                                           
47

 SILVA, Olavo Pereira da. Varandas de São Luís: Gradis e Azulejos. Brasília: Iphan/programa 

Monumenta, 2010, p. 73 (Roteiros do Patrimônio). 
48

 Idem, p. 79. 
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Figura 46: Vista panorâmica do trecho do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade – Rua do Giz 

Fonte: SÃO LUÍS – SEVILLA, 2008, p. 47 

 

 Forros 

“As forrações de teto são uma constante na arquitetura urbana. São sempre 

arrematadas com sancas de variadas perfiladuras. Fechadas, vazadas ou mistas, em 

sortidas composições geométricas, em planos horizontais, inclinadas e agameladas, 

foram apostas para esconder os barrotes e tabuados dos pisos, estruturas das 

coberturas e proteção de poeiras. Os ripados, do tipo espinha-de-peixe, adequados 

para o clima quente e úmido da região. Nos porões não há forro. Da mesma forma, no 

térreo dos sobrados são frequentes os tetos sem forro, nos quais o barroteamento exibe 

a estrutura das edificações”.
49

  

 

 

                                                           
49

 SILVA, 2010, p. 91 
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Forro ripado do Museu Histórico 

do Maranhão, Rua do Sul, n. 743. 

Fonte: SILVA, 2010, p. 93. 

Forro treliçado da casa Ana Jansen 

(1973). Fonte: SILVA, 1998, p. 

112 

Forro ripado do antigo 

Labortaório João Vidal de 

Mattos (1982). Fonte: SILVA, 

1998, p. 112 

Figura 47: Exemplo da tipologia dos forros encontrados nas casas ludovicenses.  

Fonte: SILVA, 2010, p. 75 

 

 Pisos  

Com base em Silva, pode-se afirmar que os pisos empregados eram diferenciados para 

cada cômodo. O lioz era constantemente empregado no porão, térreo e nos passeios; os 

ladrilhos hidráulicos eram utilizados no pavimento térreo e o tabuado corrido no piso 

superior. “Nos pisos dos vestíbulos, não raro, são encontradas composições 

geométricas formadas por lajotas lioz e seixo rolado, a exemplo do sobrado da 

Baronesa de Anajatuba”.
50

 

   

   

                                                           
50

 SILVA, 2010, p. 94 
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Figura 48: Diversidade de materiais que compõem os pisos: ladrilho hidráulico, tábua corrida e pedra 

lioz com seixo rolado. Fonte: fotos da arquiteta/fotógrafa Tayana do Nascimento Santana Campos 

Figueiredo. 

 

 Esquadrias 

Configura o repertório das vedações as portas, portões, postigos, cancelas de entrada, 

cancelões de vestíbulos, janelas de peitoril ou rasgadas por inteiro, óculos e seteiras, 

com predominância das vergas retas
51

: “Invariavelmente as portas e janelas das 

fachadas externas giram para dentro” (SILVA, 1998, p. 86) 

    

    
Figura 49: Exemplos de esquadrias, molduras, bandeiras e ferragens 

Fonte: Fotos de Ellis Monteiro e da arquiteta/fotógrafa Tayana do Nascimento Santana Campos 

Figueiredo. 

                                                           
51

 SILVA, 2010, p. 99. 
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 Balcões 

“Acentuam o caráter igualitário no uso das casas e sobrados, fazendo essa conexão de 

ver e de ser visto. Vãos não apenas de iluminação ou ventilação, mas também de 

chegar fora, de saber do movimento da rua ou de mostrar presença” (SILVA, 2010, p. 

115). 

 

 

Figura 50: Exemplos de balcão isolado e balcão corrido. Rua da Palma, n. 155 

Fonte: fotos de Ellis Monteiro 

 

 Revestimentos  

“A cal pura ou com pigmentos hidrossolúveis, pelo baixo custo, ainda é a pintura mais 

empregada no tratamento das alvenarias”. É também a mais apropriada, por permitir 

a respiração das paredes portadoras de umidade. Contudo, já de bom tempo, tem-se 

dado preferência para as tintas polivinílicas, difundidas pelo mercado da construção 

civil, aliadas a manifestações de denso cromatismo propagadas principalmente a partir 

da decadência do centro antigo.” (SILVA, 2010, p. 133). 

1 

2 



111 

 

 

No Maranhão, a cerâmica esmaltada é encontrada recobrindo fachadas e interiores, 

refletindo o requinte a que chegaram as moradias maranhenses na segunda metade do 

século XIX e princípio do século passado. (SILVA, 2010, p. 140) 

  

Figura 51: Exemplo de revestimento da fachada com azulejos. Rua Portugal 

Fonte: fotos de Ellis Monteiro 

 

 

Figura 52: Exemplo de revestimento as fachada com pintura. Rua do Giz e Conjunto arquitetônico 

próximo à Praça Benedito Leite. 

Fonte: fotos de Ellis Monteiro e da arquiteta/fotógrafa Tayana do Nascimento Santana Campos 

Figueiredo. 

Conforme Silva, “entre os revestimentos, o azulejo é o que melhor responde às 

condições climáticas, conferindo notória personificação à arquitetura da região” 

(SILVA, 1998, p. 103). 

Em 1968, uma polêmica ação na forma de legislação municipal, isentando os 

proprietários de edificações azulejadas do pagamento do imposto predial impulsionou a 

criação de novos padrões industrializados de azulejos e na proliferação desse tipo de 

revestimento nas fachadas das construções de São Luís. Atualmente, os novos padrões 

já superam os padrões dos azulejos antigos. (SILVA, 1998, p. 193) 

1 

2 
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Interessa destacar que, alguns desses elementos constituintes das edificações primárias 

de São Luís, se relacionam diretamente ao processo de adaptação da tipologia 

arquitetônica lusitana ao clima tropical úmido encontrado na cidade, principalmente os 

forros e a varanda, responsáveis pela constância de ventilação no interior das 

edificações: 

A casa maranhense expressa esse hibridismo de pedra do reino com madeira 

da terra, de espaço confinado com vãos iluminados, de cerimonial 

aristocrático com informalidade vernacular. Texturas do lioz lavrado, 

reflexos da faiança policromada, estruturas de madeira de lei e matizes da luz 

equatorial filtrada nas venezianas deram vida ao engenho lusitano e alma ao 

instinto nacional (SILVA, 2010, p. 18). 

 

 

3.3 Análise das intervenções na área tombada 

 

 

O presente item apresenta o levantamento, a sistematização e identificação das 

intervenções realizadas na área do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís, 

referente às ocorrências de modificações/interferências constatadas nas edificações 

localizadas nesta área protegida. 

Após uma análise das normativas vigentes (Quadro 4) na área tombada de São Luís 

(Capítulo II), reconhecemos a necessidade de averiguar os tipos de intervenções que 

estavam sendo efetivamente executadas nas edificações inseridas nessa área da cidade. 

Para potencializar o levantamento dos casos de interferências e possibilitar uma leitura 

ampla das incidências que ocorrem no perímetro tombado no âmbito federal, foi 

adotada a delimitação da área em ‘Percursos’, definidos a partir das variações 

tipológicas arquitetônicas associadas aos usos das edificações. 

Para o levantamento dessas ocorrências foi considerado o logradouro em que elas se 

situam, em um trajeto executado pelo pedestre, com a finalidade de viabilizar a leitura e 

compreensão da rua como um todo, o que seria impossível se esta investigação ficasse 

limitada ao perímetro das quadras.  

Fonte relevante para o entendimento das características da área tombada de São Luís foi 

o trabalho de dissertação elaborado pela arquiteta Paula Paoliello Cardoso intitulada “A 
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reabilitação de edifícios para uso residencial multifamiliar no Centro Histórico de São 

Luís/MA”.
52

 Através deste trabalho foi possível extrair algumas conclusões que a autora 

alcançou por meio da análise das informações mapeadas sobre o uso do solo, o estado 

de conservação dos imóveis e a tipologia arquitetônica. 

Das conclusões apresentadas, destaco aquelas de maior relevância para o presente 

trabalho: 1) As regiões de uso habitacional coincidem com as regiões de tipologias 

térreas; 2) O estado de conservação e a permanência da tipologia arquitetônica estão 

vinculados ao uso dos imóveis. 

Assim, podemos concluir que uma área em que a maioria dos imóveis está ocupada ou 

tem algum tipo de uso é também aquela cujo estado de conservação física dos imóveis é 

boa, mas na qual pode ocorrer a descaracterização da sua tipologia arquitetônica. A 

situação inversa da descrita também é verdadeira: nos casos de imóveis em desuso, o 

seu estado de conservação é precário e sua tipologia arquitetônica pode estar 

preservada. Dessa forma, podemos concluir que: a ocupação dos imóveis é fundamental 

para a manutenção física das edificações; o uso da edificação permite a conservação 

física, porém, como muitas vezes os novos usos são inadequados à sua estrutura física, a 

adaptação a esse novo uso pode provocar descaracterizações. Ou seja, o uso em si, não é 

garantia de preservação das edificações, mas sim, um uso adequado. 

Tomando como base as informações supracitadas, foram definidos quatro Percursos 

que incorporam a variação de usos e da tipologia arquitetônica, como mencionado 

anteriormente. (Figura 53 e Figura 54)  

Para apoiar a metodologia de análise dos dados coletados, para a delimitação dos 

Percursos foi utilizado como base os dados da ‘Ficha M201 – Pré-setorização’, do 

Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), elaborada pelas arquitetas 

Jusyanna Souza e Danielle Magalhães. Já as análises de cada Percurso estipulado, 

tiveram o apoio das conclusões construídas pela arquiteta Paula Paoliello Cardoso, 

extraídas da sua dissertação ‘A reabilitação de edifícios para uso residencial 

multifamiliar no centro histórico de São Luís/MA’. Os percursos foram definidos por 

                                                           
52

 CARDOSO, Paula Paoliello. A reabilitação de edifícios para uso residencial multifamiliar no centro 

histórico de São Luís/MA. 2012. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, São Luís, 2012. 
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mim, com apoio da arquiteta Danielle Magalhães, a partir do cruzamento entre os dados 

contidos na Ficha M201 e o conhecimento precedente da arquiteta sobre a área. 
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Figura 53: Mapa dos usos do solo - representação dos trajetos estabelecidos para estudo. 

Fonte: Anexo 3. Rerratificação de tombamento. CD-ROM. 
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Figura 54: Mapa da tipologia arquitetônica - representação dos trajetos estabelecidos para estudo. 

Fonte: Dissertação Paula Paoliello 

 

 

1

    

2

    

3

    

3

    

4

    

Percursos 



117 

 

 

Percurso 1 - Rua Santo Antônio - Localizada a nordeste do perímetro tombado, 

próximo a Praça Antônio Lobo, onde está situado o Convento Santo Antônio. O 

percurso é marcado pela presença de imóveis com uso residencial unifamiliar em 

edificações cujo gabarito varia entre um e dois pavimentos, predominando as tipologias 

de porta e janela, meia morada e morada inteira. A população residente, em sua maioria, 

é de classe média e, por isso, em geral, os imóveis são mantidos em bom estado de 

conservação. 

   
Figura 55: Perspectiva geral do Percurso 1 

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

 

Percurso 2 - Rua da Palma - Localizada ao sul do perímetro tombado, próximo ao Rio 

Bacanga e à Igreja Nossa Senhora do Desterro. Tal como o trajeto anterior, este é 

caracterizado pela presença de residências unifamiliares, porém, em edificações de 

tipologia porta-janela e meia morada; em alguns casos, os pavimentos estão ocupados 

da seguinte forma: no pavimento térreo, ocupado por pequeno comércio/serviço; no 

pavimento superior, utilizado como residência. O logradouro é habitado por uma 

população de renda mais baixa que a anterior e, possivelmente por este motivo, o estado 

de conservação das edificações é regular ou ruim. 
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Figura 56: Perspectiva geral do Percurso 2 

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

 

Percurso 3 - Rua Portugal e Rua 14 de Julho - Dividido em dois percursos, ambos 

com mesmo tipo de uso – institucional – e de tipologia arquitetônica – sobrado de três 

pavimentos, alguns dos quais são revestidos com azulejos portugueses - muito típica na 

paisagem da capital maranhense; as edificações se encontram em bom estado de 

conservação. Este percurso está inserido em uma área considerada como o primeiro 

núcleo urbano de São Luís.  

    
Rua Portugal Rua Portugal Rua do Giz Rua do Giz 

Figura 57: Perspectiva geral do Percurso 3 

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

 

Percurso 4 - Rua Osvaldo Cruz (Rua Grande) - Localizada a leste do perímetro 

tombado, próximo ao limite da poligonal. É possível verificar neste percurso maior 

frequência do uso comercial, estabelecido em edificações com tipologia 

predominantemente de sobrado de dois pavimentos com suas características 

arquitetônicas já alteradas, porém, com boa conservação física, em virtude das 

frequentes modificações para facilitar a adaptação das edificações às necessidades dos 



119 

 

 

comerciantes. Por outro lado, devido ao uso comercial é uma paisagem urbana marcada 

pela poluição visual. 

   
Figura 58: Perspectiva geral do Percurso 4 

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 
 

 

3.3.1 Diagnóstico e análise - levantamento in loco 

 

 

Durante o processo de levantamento dos dados, foram detectadas diversas intervenções, 

agrupadas em elementos removíveis e ações reversíveis, distribuídos conforme sua 

execução e/ou introdução nas edificações.  

Intervenções consideradas reversíveis 

Estado de conservação – presença de 

vegetação na fachada ou cobertura; 

vestígios de umidade; mau acabamento na 

pintura; empenas sem pintura; presença de 

vidros quebrados. 
 

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Fracionamento da 

edificação – estas ações 

podem ser observadas 

geralmente a partir das 

fachadas das 

edificações, através das 

cores empregadas  
Fotos: Ellis Monteiro - 2013 
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(diferenciadas) por cada 

estabelecimento, com a 

finalidade de delimitar a 

parte do imóvel 

ocupada; se reflete, 

também, nas alterações 

das esquadrias, sendo 

igualadas para conferir 

homogeneidade à 

fachada ou quando tem 

seu funcionamento 

alterado, e cores 

diferenciadas; além 

disso, pode ser 

percebida no acréscimo 

de materiais 

descaracterizantes e/ou 

na unificação das 

coberturas. 

 
Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Alteração das 

esquadrias – uso de 

diferentes tipos de 

materiais; aplicação de 

pintura ou de películas 

nos vidros; inserção de 

grades e uso de telas nos 

vãos das esquadrias.  

  

Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Figura 59: Imagens das intervenções consideradas reversíveis 
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Elementos considerados removíveis  

Fachadas - condicionadores de ar; antenas; duto para 

canalização da água pluvial aparente; engenhos 

publicitários; localização e dimensão das luminárias 

utilizadas para reforçar o desempenho do equipamento 

publicitário; toldos (tamanho, cores e modelos 

empregados); fiação elétrica aparente; cercas elétricas 

nas divisas das edificações; elementos que prejudicam a 

visibilidade da edificação. 

 

 
  Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Marquises em construções que inicialmente não foram 

concebidas com este elemento; assentamento de pedras 

ou azulejos; elementos que dificultam a leitura das 

características estilísticas edificação. 

 
  Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Introdução de escadas ou rampas para favorecer o 

acesso ao imóvel, equipamentos geralmente construídos 

sobre as calçadas – área pública – muitas vezes 

dificultando a circulação dos pedestres.  
  Fotos: Ellis Monteiro - 2013 
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Acréscimos de novas 

construções - no lote ou na 

própria edificação, 

aumentando a densidade de 

ocupação e a volumetria do 

imóvel, resultando muitas 

vezes, na descaracterização 

da implantação no lote, da 

volumetria e da 

configuração da cobertura. 

 

 
  Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Ambiente urbano – elementos que prejudicam a 

apreciação da edificação e apreensão da rua e sua 

arquitetura: fiação aérea, iluminação pública, barracas 

de comércio ambulante, caixa de som.  
  Fotos: Ellis Monteiro - 2013 

Figura 60: Imagens dos elementos consideradas removíveis 

 

A partir desse levantamento foi possível identificar que, na maioria dos casos, o motivo 

para a realização das interferências nas edificações está relacionado à alteração de uso, 

estando, dessa forma, diretamente vinculadas às necessidades consideradas relevantes 

para o bom funcionamento de estabelecimentos comerciais, para melhor aproveitamento 

da residência ou mesmo para conferir maior segurança aos moradores e usuários dessas 

edificações. Para isso, certas características primárias, que conferiam identidade ao 

conjunto protegido - tanto individualmente, aos imóveis, quanto na leitura da área 

urbana -, são sacrificadas para atender a esses anseios. 

É possível perceber, após o levantamento e avaliação dessas intervenções, e apesar das 

limitações impostas – critérios adotados para o recorte da área para o levantamento dos 

dados/percursos –, quais são as intervenções mais frequentemente realizadas nas 

edificações inseridas nos percursos estabelecidos, que servem de parâmetro para a 

análise de toda a área tombada em nível federal. 
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Durante o levantamento desses dados e a elaboração do diagnóstico, constatou-se a 

ocorrência dos mesmos tipos de intervenções realizadas em quase todos os percursos, 

com algumas diferenciações, relacionadas à frequência dessas ações e à forma como 

foram executadas, por conta das peculiaridades de cada imóvel, de cada uso atribuído à 

edificação e da necessidade de cada usuário. 

Com relação ao uso institucional conferido a algumas edificações, é possível perceber 

como característica mais frequente desse tipo de uso – realizada para melhorar o seu 

funcionamento, mas que interfere negativamente na fruição e vivência do espaço 

público -, a vedação permanente das esquadrias do pavimento térreo por meio de 

películas, pintura e obstrução de vãos, que impossibilitam tanto a visibilidade da rua 

pelos trabalhadores e frequentadores das edificações, quanto dos pedestres para o 

interior do imóvel. Considero esse tipo de intervenção inadequado, uma vez que a 

adaptação do uso à edificação pode ser alcançada de uma maneira menos agressiva. 

Este tipo de intervenção não promove a apropriação dos espaços públicos e transmite 

insegurança para as pessoas que transitam no entorno próximo a estas edificações. Jane 

Jacobs trabalha esta questão através do conceito “olhos da rua”, quando defende que a 

combinação de fachadas visualmente permeáveis, próximas à rua, e com moradores a 

observar o movimento decorrente dela poderia ajudar a promover a apropriação dos 

espaços públicos e, consequentemente, gerar segurança. 

A ideia de que a visibilidade reforça a proximidade física, através da interação concreta 

entre o espaço edificado e o aberto faz com que “alguém que está dentro de uma 

edificação com contato visual direto sobre o espaço público sinta-se mais próximo a 

este, e desfruta da possibilidade de interagir passivamente ou ativamente com ele” 

(SABOYA, 2013). 

A pouca circulação de pedestres na área pode ser percebida através das fotos relativas 

ao Percurso 3 (Figura 57), tiradas em dia útil da semana, no período da manhã, situação 

inusitada, por ser um horário em que se espera um fluxo mais expressivo de pessoas nas 

ruas e, além disso, por se tratar de uma região onde está localizada grande quantidade de 

edificações de usos comerciais e de serviços, principalmente voltados ao turismo, 

restaurantes e pousadas. 
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Nas situações em que foi destinado um uso comercial às edificações, observa-se que a 

subutilização do pavimento superior é recorrente, sendo esse pavimento geralmente 

utilizado como depósitos dos produtos comercializados nas lojas. A subutilização desses 

espaços com essa finalidade prejudica a conservação e preservação da edificação e, 

novamente, influencia negativamente na vitalidade da área, pelo mesmo motivo 

explicitado no caso das edificações com uso institucional. 

A contribuição negativa da incompatibilidade ou falta de uso dessas edificações é 

reforçada pela maneira com que os proprietários se apropriam desses espaços e dos seus 

elementos. Essas interferências repercutem na manutenção e conservação da edificação 

e, em especial, dos vãos e das esquadrias, assim como mencionado no caso dos usos 

institucionais. 

Considero que a preservação dos bens imóveis consiste na implementação de ações que 

possibilitem a manutenção dos valores históricos e estéticos das edificações, além da 

sua apropriação pela população. A conservação das edificações está atrelada às ações 

que possibilitem garantir sua sobrevivência ao longo do tempo, em condições íntegras, 

para que sejam utilizadas ou fruídas por várias gerações. Desta forma, podemos 

perceber que as intervenções apontadas, promovidas nas edificações inseridas na área de 

proteção federal, ferem as definições supracitadas, por estarem em desacordo com as 

diretrizes propostas até o momento para preservação destes imóveis. 

 

 

3.3.2 Diagnóstico e análise - levantamento documental 

 

 

Ainda acerca do levantamento das intervenções executadas nas edificações inseridas na 

poligonal de proteção em nível federal, foi realizado um segundo levantamento, 

posterior à investigação in loco dos dados (tratado no item anterior), em razão da minha 

inquietação em relação às demandas das alterações que haviam sido encaminhadas à 

Superintendência e analisadas pelos técnicos da Superintendência do IPHAN-MA. 

Neste caso, foi realizado um levantamento no Arquivo Geral da Superintendência, em 
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novembro de 2013, dos processos relativos às análises dos pedidos de intervenção 

solicitados para os imóveis situados na área de proteção federal.  

O recorte das solicitações foi estipulado, por amostragem, no período de 1974 a 2000, 

respectivamente, entre o ano do tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 

da cidade de São Luís (1974) até posteriormente à inscrição do Centro Histórico de São 

Luís na Lista de Patrimônio Mundial pela UNESCO (1997). 

A investigação realizada no Arquivo Geral da Superintendência se deteve nas seguintes 

séries: Reforma, Restauração/Adaptação, Conservação/Reparos e Análise Prévia do 

projeto. A partir da sistematização dos dados levantados foi possível responder certos 

questionamentos motivadores da pesquisa e outros que despertaram no decorrer da 

investigação: 

 Em que série se encaixam as solicitações encaminhadas à 

Superintendência do IPHAN-MA para análise dos seus 

respectivos técnicos? 

 Ao longo da atuação institucional, quais os elementos 

arquitetônicos que mais frequentemente, foram alvo de 

intervenções?  

 Quais logradouros inseridos no perímetro de tombamento 

federal configuram aqueles com maior incidência de solicitações 

de intervenção? 

Para análise dos resultados coletados, cabe inicialmente esclarecer o que está sendo 

considerado como ‘intervenção’. O documento vigente à época estipulada como recorte 

para pesquisa – a Portaria n°10, de 10/09/1986, que determina os procedimentos a 

serem observados nos processos de aprovação de projetos a serem executados em bens 

tombados pelo IPHAN ou nas áreas de seus respectivos entornos - não define o conceito 

de intervenção e nem os parâmetros para classificação das solicitações encaminhadas à 

Superintendência do IPHAN. Em consequência disso, tomou-se como parâmetro a 

Portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010, que substitui a portaria anteriormente 

citada, e que no seu artigo 3º, inciso I, define ‘intervenção’ como: 
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(...) toda alteração do aspecto físico, das condições de visibilidade, ou da 

ambiência de bem edificado tombado ou da área de entorno, tais como 

serviços de manutenção, reforma, demolição, construção, restauração, 

recuperação, ampliação, instalação, montagem e desmontagem, 

adaptação, escavação, arruamento, parcelamento e colocação de 

publicidade. (Grifo meu) 

O levantamento dos dados foi realizado da seguinte forma: para cada ano entre 1974 e 

2000, foram consultados, em média, 10 processos, totalizando 177 processos analisados, 

sendo as séries escolhidas, aleatoriamente, entre as já mencionadas anteriormente. 

Interessa registrar as dificuldades para localizar os documentos relativos aos períodos de 

1974 até 1980 no arquivo da Superintendência do IPHAN-MA. Como não foram 

encontrados documentos relativos às análises das intervenções realizadas nas 

edificações, nesse período, no âmbito do IPHAN, recorri ao Arquivo do Departamento 

de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão/DPHAP-MA – órgão 

estadual de proteção - porém, também naquele setor não foram encontrados documentos 

desse período. Acredito que essa dificuldade de encontrar a documentação do referido 

período se deve ao ano de implantação dos órgãos de proteção do patrimônio histórico, 

e da preocupação, na época, com a estruturação destas instituições: a representação do 

IPHAN no Maranhão (Superintendência do IPHAN), foi instalada em São Luís, em 

1980, apesar da cidade já ter bens protegidos pelo tombamento desde 1940, e seu 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico ter sido inscrito nos Livros de Tombo desde 

1974; e o DPHAP-MA foi criado em 1973, sendo que o centro histórico foi protegido 

no âmbito municipal, em 1986. Desse modo, os documentos consultados e os dados 

analisados, são, efetivamente, aqueles datados a partir de 1980, quando os processos de 

obras passaram a ser arquivados na Superintendência do IPHAN-MA.  

A organização dos dados foi iniciada com a sistematização das informações levantadas 

nos processos entre os anos de 1980 e 2000, considerando o ano, o logradouro, o tipo de 

intervenção/série na qual o processo está arquivado, o documento e o número de 

processo (Quadro 6), tomando como informação principal o endereço dos imóveis. 

Posteriormente, foram quantificados os processos considerados em cada série. A partir 

dessa quantificação foi possível identificar que o tipo principal das solicitações 

intervenções está relacionado à série ‘Reforma’. 
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Tomando como base a Portaria n. 420/2010, que no artigo 3º dispõe sobre as definições 

adotadas nessa Portaria, e que serve de parâmetro para a classificação das solicitações 

junto à Superintendência do IPHAN, destacamos: 

Reforma 

1. Reforma Simplificada: obras de conservação ou 

manutenção que não acarretem supressão ou acréscimo de área, 

tais como: pintura e reparos em revestimentos que não 

impliquem na demolição ou construção de novos elementos; 

substituição de materiais de revestimento de piso, parede ou 

forro, desde que não implique em modificação da forma do bem 

em planta, corte ou elevação; substituição do tipo de telha ou 

manutenção da cobertura do bem, desde que não implique na 

substituição significativa da estrutura nem modificação na 

inclinação; manutenção de instalações elétricas, hidrosanitárias, 

de telefone, alarme, etc.; substituição de esquadrias por outras 

de mesmo modelo, com ou sem mudança de material; inserção 

de pinturas artísticas em muros e fachadas. 

2. Reforma ou Reparação: toda e qualquer intervenção que 

implique na demolição ou construção de novos elementos tais 

como ampliação ou supressão de área construída; modificação 

da forma do bem em planta, corte ou elevação; modificação de 

vãos; aumento de gabarito, e substituição significativa da 

estrutura ou alteração na inclinação da cobertura. 

Restauração 

Serviços que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem 

cultural, respeitando sua concepção original, os valores de 

tombamento e seu processo histórico de intervenções.  

Conservação 

Conjunto de ações preventivas destinadas a prolongar o tempo 

de vida de determinado bem. 
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A partir dessas definições, relacionei as solicitações de intervenção às séries as quais 

estas ações estão vinculadas, conforme a Tabela 1. 

A) Série Reforma: recomposição platibanda; remoção da platibanda e 

recomposição do beiral; aumento da altura da platibanda; recuperação do telhado; 

recomposição da telha; alteração da forma do telhado; substituição de telha cerâmica 

por fibrocimento; alteração da volumetria; aumento da largura do vão; abertura de vão 

interno; fechamento de vão; transformação de vão de porta em janela; abertura de vãos; 

substituição de esquadrias; transformação do vão de janela em porta; recomposição de 

vão da fachada; colocação de porta metálica; demolição de parede interna; ligação da 

edificação com imóvel vizinho; colocação de divisória interna; construção de sanitários; 

acréscimo de pavimento (mezanino); substituição do assoalho por piso cerâmico; 

substituição do piso interno; recuperação do piso; recomposição do reboco; pintura 

interna; mudança de revestimento na fachada; pintura externa; demolição de escada; 

colocação do forro; construção de anexo no terreno; demolição do muro; recuperação do 

gradil; instalação de ar condicionado; instalação telefônica; instalação elétrica; 

instalação de brise na fachada; instalação de equipamentos para controle de incêndio. 

B) Série Restauração | Adaptação: prospecção; Recomposição de portas 

externas; Reparo na cobertura; Pintura externa; Escoramento/reforço na cobertura; 

Remoção de condenadores de ar e sua respectiva fiação elétrica. 

C) Série Conservação | Reparos: Execução de laje; Recuperação 

mezanino; Instalação elétrica; Recuperação cimalha; Pintura interna; Recuperação do 

forro de gesso. 

D) Série Análise Prévia: referente à solicitação de demolição completa de 

uma edificação. 

Após o levantamento e a sistematização dos dados, observou-se que certas propostas de 

intervenção nos imóveis estão associadas às ações que resultam em alterações 

significativas na estrutura e características formais e estéticas da edificação, como: 

aumento da altura da platibanda; alteração da forma do telhado; substituição da telha 

cerâmica por telha de fibrocimento; alteração da volumetria (geralmente com 

acréscimo); transformação dos vãos e a consequente alteração das respectivas 
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esquadrias; demolições (internas, externas, parcial ou completa do imóvel); substituição 

dos materiais do piso, quando visto como elemento constitutivo primário da edificação. 

Em relação aos elementos mais recorrentes de intervenção, foi possível perceber que 

estes estão associados às ações de alterações na fachada. Com base na Tabela 1, pode-se 

confirmar essa afirmação, uma vez que as solicitações mais frequentes estão 

relacionadas às intervenções nas esquadrias como: alargamento, abertura, fechamento 

de vãos; substituição de esquadrias, além das pinturas, também frequentes no interior 

das edificações. 

Tabela 1: Solicitações mais recorrentes nos processos analisados – 1980 - 2000. 

Solicitação Total Solicitação Total 

esquadrias 49 

remoção 

platibanda|recomposição 

beiral 

4 

pintura 

interna|externa 
38 alteração uso|adaptação 3 

cobertura 34 escada 3 

Piso 27 estacionamento 3 

demolição interna 18 acréscimo|ampliação 2 

volumetria 17 brise 2 

Forro 13 grade externa esquadrias 2 

construção interna 12 gradio 2 

divisórias internas 9 
ligação interna entre 

edificações 
2 

reboco 8 marquise 2 

revestimento 

azulejo 
7 ornamentação 2 

Anexo 6 caixa d'água 1 

ar condicionado 6 controle incêndio 1 

fiação elétrica 6 laje 1 

reforço estrutural 6 rampa|acessibilidade 1 

reforma 6 reconstrução vãos 1 

demolição externa 4 sala de máquinas 1 

dividir pé 

direito|mezanino 
4 

substituição material 

danificado 
1 

instalação 

sanitária 
4 vidro blindex 1 

Fonte: Arquivo Geral - IPHAN São Luís | MA 

É possível constatar que certas intervenções nas edificações também foram verificadas 

no levantamento feito in loco, ao longo dos trajetos definidos anteriormente, 
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principalmente as alterações nas esquadrias, já mencionada como a solicitação mais 

recorrente. 

Com base na sistematização das informações do levantamento documental, foi possível 

traçar um panorama da demanda dos proprietários e usuários em relação às edificações 

situadas na área tombada em âmbito federal. 

Constatou-se que em todos os períodos há predominância das intervenções classificadas 

na série ‘Reforma’, como era possível pressupor, visto que, como demostrado 

anteriormente, esse tipo de solicitação de intervenção foi o mais recorrente. Até o ano 

de 1983, somente intervenções de reforma são solicitadas e analisadas; a partir de 1984, 

são encaminhadas propostas de intervenções de ‘Restauração|Adaptação’ 

(escoramento/reforço estrutural, remoção do ar condicionado) e ‘Conservação|Reparos’ 

(‘execução de laje’). Em 1985, são acrescentadas as intervenções do tipo ‘Análise 

Prévia’, incluindo a solicitação de demolição total de edificação localizada na área. 

Entre os anos de 1980 e 1983, as intervenções nas edificações estavam direcionadas 

para ações de demolição das estruturas internas e construção de novos cômodos para 

compor a atual modulação da área interna. A partir de 1984, além das ações 

mencionadas no período anterior, outros pedidos para e consequente alteração das 

edificações, foram sendo encaminhados, tais como: execução de laje, alterações nos 

revestimentos das fachadas, colocação de divisórias internas, substituição do piso 

interno, alteração de volumetria e criação de mezanino – reaproveitamento do elevado 

pé-direito -, tipo de intervenção frequente nas edificações construídas entre os séculos 

XVIII e XIX. 

Até o período final da pesquisa as ações já mencionadas se repetiram, porém, foram 

adicionadas outras intervenções que se tornam recorrentes ao longo dos anos. A partir 

de 1985, foram acrescentadas à lista das intervenções aquelas relacionadas à construção 

de anexo, recomposição/troca de telhas das coberturas, execução de pintura (tanto 

externa quanto externa do imóvel) e a execução de diversas instalações (sanitárias, 

elétricas, telefônicas), a fim de suprir as necessidades e anseios dos novos usuários e 

adequar as edificações às novas funções que passaram a abrigar. 

Após a análise dos dados foi realizado o mapeamento das edificações com propostas e 

projetos de intervenções (  Figura 61). A partir da localização dessas edificações no 
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mapa foi possível identificar os logradouros onde se localizam as edificações que 

apresentam maior número de solicitação de intervenção e a localização, por período, da 

ocorrência das intervenções. 

Os logradouros onde se agrupam o maior número de edificações encontradas nos 

processos para análise, em ordem decrescente de quantidade de pedidos de intervenção, 

são: Rua da Estrela, Rua Grande, Rua do Sol e Rua do Giz. 

Também é possível identificar, conforme destacado, a localização das intervenções 

realizadas durante a década de 1980 e 1990. As intervenções da primeira década se 

concentram à direita da Rua do Egito, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo; já as da década seguinte estão agrupadas à esquerda dessa mesma rua e em duas 

outras áreas distintas: no entorno das ruas Portugal e do Giz. Além disso, é possível 

perceber que algumas edificações sofreram modificações em mais de um período 

(Tabela 2 e   Figura 61). 

Tabela 2: Edificações que passaram por intervenções no período pesquisado 

Endereço Períodos das intervenções 

Rua de Nazaré, nº 127 1984 – 1997 

Rua de Portugal, nº 185 1995 – 1999 

Rua da Estrela, nº 115 1996 – 1998 

Rua da Estrela, nº 309 1987 – 2000 

Rua do Giz, nº 461 1991 – 1999 

Rua do Giz, nº 495 1995 – 1997 

Rua 14 de Julho, nº 99 1996 – 1997 

Praça João Lisboa, nº 78 1980 – 1983 

Praça João Lisboa, nº 312 1982 – 1984 – 1992 

Rua Grande, nº 39 1990 – 1996 

Rua Grande, nº 63 1981 – 1985 

Rua do Sol, nº 105 1988 – 1999 – 2000 

Rua da Paz, nº 143 1986 - 1987 
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                         Figura 61: Mapeamento das edificações selecionadas dos processos analisados. 

                                    Elaborado sobre ‘Mapa Centro Histórico São Luís, 2005 - CAD’ 

trechos|caminhos com maior 

incidência de intervenções 
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Dessa forma, analisando os dados coletados no levantamento documental, conseguimos 

identificar alguns indícios da dinâmica da apropriação das edificações pelos seus 

proprietários e usuários, ou seja, que a predominância do tipo de intervenção está 

relacionada à adaptação dos imóveis aos novos usos, assim como verificado no 

levantamento in loco, implicando em ações que alteram a configuração da edificação 

em razão da estrutura e configuração antecedentes por já não mais comportarem as 

necessidades contemporâneas. 

Esses dados podem ser relacionados ao que estabelece a Lei municipal n. 3.253, de 

29.12.92, no Anexo V, que define os usos permitidos (Quadro 7) em cada zona definida 

na cidade, inclusive na Zona de Proteção Histórica-ZPH: moradia; comércio; serviços; 

instituições de lazer, educação, cultura e saúde; administração, serviços públicos; 

transporte; comunicação e pequenas indústrias. Conhecendo esses usos é possível 

avaliar as alterações que cada um deles poderá acarretar nas edificações existentes e sob 

a proteção federal. Dessa forma, essas mudanças de uso devem ser consideradas na 

elaboração das futuras normativas para intervenções nos imóveis circunscritos pela 

poligonal de tombamento definida pela Superintendência do IPHAN/MA. 

 

 

3.4 Proposições 

 

 

A partir das informações e análises apresentadas, proponho alguns parâmetros gerais a 

serem considerados na elaboração de normativas para intervenções nas edificações e 

lotes vagos pré-existentes do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís-MA. 

Considero, preliminarmente, que a maneira mais adequada para a formulação de um 

instrumento normativo é respeitar os valores atribuídos ao conjunto tombado e a 

dinâmica decorrente da apropriação das edificações, para, então, se estabelecer as 

características a serem mantidas nas edificações inseridas em um conjunto protegido. 

Acredito que as normas estabelecidas para um bem cultural devem ser frequentemente 

revisadas e avaliadas tanto pela diversidade das intervenções nas edificações, 

executadas em consequência das necessidades e aspirações de cada época, como 

também aos novos valores que podem ser atribuídos aos bens. Porém, a motivação 
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primária para a proteção de um bem deve sempre ser a base para pensar e definir as 

normativas. 

Outra premissa a ser considerada é a maneira com que as intervenções se processam, 

uma vez que essas ações resultam, em sua maioria, em alterações significativas na 

estrutura e características formais da edificação. É pertinente o estudo e a divulgação 

dos cuidados, da harmonia e do delicado trabalho que devem estar contidos na 

elaboração e execução de um projeto de intervenção em um bem protegido. 

Considerando a afirmação de Carsalade, no artigo ‘Ética nas intervenções’, de que o 

bem patrimonial é portador de uma mensagem do passado, mas que só tem sentido se 

for usufruído no presente (CARSALADE, 2009, p. 1), observa-se que o cenário 

contemporâneo, em relação ao desenvolvimento de projetos para transformação do 

patrimônio cultural, se volta, muitas vezes, para a tentativa de satisfazer o gosto e as 

aspirações dos proprietários e usuários, desprezando os aspectos arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos, resultando em propostas desarmônicas com o ambiente 

existente. Entende-se, também, que a compatibilização de antigas edificações aos usos 

contemporâneos, além de revigorar os centros urbanos, é uma forma de racionalizar os 

recursos técnicos e financeiros, já que as propostas acontecem onde há maior oferta de 

infraestrutura urbana. 

Além dos aspectos relacionados, convém acrescentar que a partir da leitura e avaliação 

das leis atuais, elaboradas em nível estadual e federal, que norteiam as propostas de 

intervenção nas edificações inseridas na poligonal de tombamento federal, é possível se 

extrair algumas conclusões. Constatou-se que as normativas elaboradas até o presente 

reiteram algumas diretrizes como: 1) instalação de elementos publicitários e a sua 

interferência na paisagem urbana; 2) soluções e adequações urbanísticas de 

infraestrutura e transporte; e 3) apropriação dos espaços públicos. Além disso, observa-

se que a volumetria das edificações é um item constante nas normativas que visam 

apresentar orientações para as novas inserções no Conjunto tombado, devido à 

preocupação em se definir critérios que contemplem a visão abrangente do conjunto 

urbano e a relação da nova edificação com as já existentes. 

No caso das novas edificações, algumas diretrizes contidas na Portaria n. 001/80 já 

evidenciavam o estabelecimento de critérios de intervenção para determinados 
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elementos arquitetônicos específicos como cobertura, pisos, forros, esquadrias, escadas, 

instalações hidráulicas/sanitárias, ar condicionado, revestimentos, pintura, consolidação 

estrutural e situação no lote (Cf. BRASIL, 1980). Além da Portaria, outros instrumentos 

também mencionavam diretrizes para alguns elementos, como a “Minuta de Normas e 

Diretrizes para Intervenção na Zona de Preservação Histórica de São Luís”. 

Porém, apesar das normatizações existentes, é possível verificar que alguns itens não 

foram contemplados ou, quando foram, não está suficientemente explicitada a maneira 

como se minimizar a sua interferência e/ou a substituição desses elementos.  

A partir dessas considerações e do que estabelecem a literatura e as Cartas Patrimoniais, 

apresento uma proposta de normatização das intervenções nos elementos característicos 

da arquitetura do conjunto e as respectivas recomendações que considero essenciais 

para a formulação das futuras normativas para a proteção e conservação da área. 

Saliento a necessidade de que deve ser considerada a variação da tipologia arquitetônica 

encontrada, não apenas da diversidade relacionada ao estilo luso-brasileiro – 

predominante na área – mas também dos outros estilos arquitetônicos que compõem a 

paisagem urbana, como o Art Déco e o Modernismo, que assim como a arquitetura 

dominante, possuem características e elementos compositivos igualmente significativos 

no conjunto, que deverão ser considerados. Isso significa que não deve haver 

homogeneização das diretrizes a serem aplicadas, tampouco da análise e 

consequentemente, nas orientações técnicas, de forma a buscar uma harmonia na 

composição do conjunto arquitetônico e urbanístico. 

Porém, como este trabalho parte das concepções primeiramente estabelecidas pelas 

motivações do tombamento federal, que exaltam as características predominantes luso-

brasileiras presentes na área tombada, igualmente me detenho em abordar as 

características que se vinculam mais intimamente a essas edificações, mas que, de 

alguma forma – nos materiais propostos e nos modos de execução –, poderão ser 

aplicadas às demais edificações que constituem o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 

de São Luís. 
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 Cobertura 

Ampliando o que estabelece a Portaria nº. 001/80, que se restringe em determinar , o 

tipo de telha a ser aplicado (relacionando, em alguns, casos à tipologia arquitetônica) e a 

preservação dos beirais internos e externos. Nos casos em que a substituição da 

cobertura seja necessária, recomendo a execução de outra de mesmo material, 

respeitando o ponto de cumeeira e inclinação das águas além de outras delimitações que 

possam estar visíveis in loco. Sugiro a utilização de outros materiais, como a estrutura 

metálica, na premissa de garantir a permanência tanto da inclinação quanto do ponto de 

cumeeira a fim de que se preserve a ambiência do contexto urbano. 

 Pavimentação externa e interna  

A atual Portaria estabelece a preservação de alguns elementos: “lajeados de pedra lioz, 

seixo rolado, ladrilho hidráulico e tabuado corrido, nas variações de cores e 

disposições”. Proponho, na hipótese de inserção de novo material - quando não for 

possível a sua recuperação, quando esta for financeiramente inviável, o material não for 

encontrado no mercado ou por algum outro motivo -, que sejam adotados elementos 

neutros, de maneira a não se destacarem no ambiente. Cabe acrescentar que, em caso de 

perda do material primário, que sejam analisados elementos que sejam compatíveis com 

as demais composições da edificação e que, em projetos de paisagismo, que sejam 

empregados elementos que permitam o escoamento das águas pluviais e o 

desenvolvimento de vegetação, de forma a conservar esse espaço como foi concebido 

originariamente: como área livre. 

 Esquadrias 

Recomenda-se, com base na Portaria nº. 001/80, que esses elementos arquitetônicos 

devam ser mantidos juntamente com as respectivas ferragens, porém, no caso de 

reconstrução da edificação, o elemento encontrado no local deve ser tomado como 

molde. Quando se tratar de uma nova construção deve-se levar em consideração o ritmo 

das fachadas do conjunto, que na sua maioria são constituídas com as dimensões 

verticais maiores que as horizontais, devido à tipologia arquitetônica predominante na 

área, conforme mencionado anteriormente. Em relação ao material utilizado, deve ser 

dada prioridade ao uso da madeira. Além disso, outros componentes devem ser 
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analisados, como: funcionamento, local de instalação, acessórios (grades e vidros), 

reconstituição e alargamento de vãos. 

 Pinturas 

Com base nas informações históricas da cidade, sabe-se que inicialmente as edificações 

eram pintadas com cal branca, e somente depois, com a decadência do centro antigo é 

que as construções passaram a ser cobertas com tintas em tonalidades diferentes. Assim, 

acredito que qualquer uma das soluções deverá ser levada em consideração. A escolha 

das tonalidades para revestir as edificações deve considerar a leitura do conjunto 

urbano, porém, não devem ser ignoradas as particularidades arquitetônicas que, por 

ventura, colaborem com a composição desta paisagem. 

 Volumetria 

Na hipótese de substituição de edificação no lote e sem registro documental da antiga 

construção que possa orientar o projeto da nova construção, como determinado pelo 

Artigo 73 da Lei municipal n. 3253/1992, proponho, complementarmente, que a nova 

volumetria deva se guiar pela altura da edificação mais baixa de seu entorno próximo, 

de modo a garantir a apreensão da paisagem, visto que considero que as intervenções 

não devam se impor ou se sobrepor no cenário, tampouco se mimetizar a ele. Além 

disso, sugiro que a altura da edificação seja definida pela metragem máxima que ela 

poderá atingir, seguida pela definição dos pavimentos.  

 Canalizações e instalação aparente na fachada 

Com relação a esses elementos, importa dizer que os mesmos não devem fazer parte da 

composição da fachada, sua instalação deve ser prevista quando os projetos de 

canalização pluvial, instalação de condicionadores de ar e outros equipamentos forem 

estudados para edificação. 

Para corroborar com a proposta apresentada destaco alguns aspectos, tomando como 

exemplos alguns projetos arquitetônicos contemporâneos.
53

 A escolha dos projetos teve 

                                                           
53

 As propostas se baseiam em alguns dos projetos dos arquitetos Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz e Paulo 

Mendes da Rocha. Além desses, outros projetos contribuíram para elencar as considerações apresentadas 

como: a Casa do Sertão, Morro da Garça-MG, projeto do escritório Casa de Arquitetura e o Projeto da 
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a intenção de buscar identificar os parâmetros, nas devidas proporções, de como futuras 

intervenções poderiam acontecer nas edificações existentes ou nos lotes vagos do 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís/MA. Destacamos nesses projetos a 

maneira como realizadas as propostas das respectivas intervenções, isto é, a intenção 

não é sugerir a reprodução do que foi feito nas edificações que irão abrigar as mesmas 

funções, seja o projeto residencial, comercial ou de serviço, mas sim ajudar na reflexão 

do que pode e deve ser observado nas futuras intervenções. 

A partir dos exemplos estudados, foi possível identificar o modo de apropriação do 

patrimônio histórico e arquitetônico na contemporaneidade, (Figura 62) e perceber 

algumas semelhanças quanto aos cuidados gerais e as intenções das intervenções, como: 

a) não imposição da intervenção na paisagem já existente; b) releitura dos materiais 

locais para aplicação na nova proposta; c) utilização dos tons e cores que apresentam 

harmonia, empregadas no segmento da edificação transformada; d) clareza no que é 

novo elemento de forma a permitir a distinção dos elementos primários; e) apropriação 

de novas tecnologias para facilitar/assegurar novas instalações e usos para atender às 

necessidades atuais de climatização, iluminação, instalação elétrica, internet, 

versatilidade de usos, incêndio, comunicação visual; f) releitura e aplicação de antigos 

elementos inexistentes na arquitetura e avaliados como de grande relevância para a 

leitura da edificação – mas que deixaram apenas seus vestígios – através de novos 

elementos (cito, como exemplo, a marquise do Conjunto KKKK, projeto do arquiteto 

Marcelo Ferraz); g) iluminação “cenográfica” (interior e exterior), a fim de destacar o 

bem; h) compreensão do contexto do entorno próximo, a integração da nova arquitetura 

ou intervenção em estruturas primárias, de forma a estabelecer integração e interação; i) 

estímulo de sensações e perspectivas visuais; j) integração com o paisagismo; 

pavimentação externa.  

                                                                                                                                                                          
Praça das Artes, do também já citado arquiteto Marcelo Ferraz e sua equipe do escritório Brasil 

Arquitetura, em São Paulo-SP. 
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Figura 62: Projetos arquitetônicos utilizados como referência para apoiar as propostas. 

1)Centro Educacional Ibrahim Alves de Lima, antiga fábrica de sal. Ribeirão Pires; 2) SESC Pompéia. 

São Paulo. Lina Bo Bardi; 3) Museu Rodin. Salvador. Brasil Arquitetura; 4) Ladeira da Misericórdia. 

Salvador. Lina Bo Bardi (colaboradores Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki); 5) Cinemateca brasileira. São 

Paulo. Dupré Arquitetura; 6) Pinacoteca. São Paulo. Paulo Mendes da Rocha; 7) Conjunto KKKK. 

Registro. Brasil Arquitetura; 8) Vila Santa Thereza. Bagé. Flávio Kiefer; 9) Museu da Liturgia. 

Tiradentes. Santa Rosa Bureal Cultural. 
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Por fim, torna-se importante o conhecimento desses elementos, indispensáveis para a 

definição das políticas de preservação do patrimônio edificado, porquanto, só a partir do 

conhecimento dos bens e de seu valor é que a comunidade passa a respeitá-los e, assim, 

interessar-se por sua preservação, principalmente à medida que passa a se apropriar 

deste bem. Quem pode preservar melhor um bem é quem o utiliza. A conservação de 

uma edificação, de um bem cultural, é sempre favorecida quando existe uma clara 

vinculação dele com a sociedade, mas para que essa relação se concretize é preciso 

haver total compatibilidade entre as características constitutivas do bem, seu aspecto 

físico, suas dimensões, seu programa arquitetônico e seu caráter estético, com os ideais 

e os usos da sociedade respectiva
54

.  

Em relação ao uso mais adequado às edificações remanescentes, o arquiteto Cyro 

Corrêa Lyra considera que “A permanência da função original de moradia e comércio, 

é considerada como a melhor alternativa para o casario dos centros históricos, 

inclusive por se tratar de um meio para a revitalização das áreas urbanas degradadas”. 

(LYRA, 2005, p.192). 

Dessa forma, deve-se considerar que renovar o uso associando às alterações ou 

acréscimos a uma edificação não é fazer de algo antigo palatável ao nosso gosto 

contemporâneo, resultando, muitas vezes, em combinações de elementos desconectados 

das demais composições arquitetônicas que conformam o bem e configuram o ambiente 

urbano, representando soluções preocupadas, sobretudo, com o imediatismo que as 

intervenções realizadas proporcionarão. Significa, ao contrário, inserir o bem edificado 

no cotidiano da população através da atribuição de novos significados dos 

remanescentes arquitetônicos, de maneira que a intervenção, quando necessária, seja 

feita a partir das estruturas existentes, compreendendo e preservando as suas 

características, tipologia e compartimentações internas. A intervenção deverá se 

aproximar pela singeleza da inserção, não pelo contraste.  

                                                           
54

 SILVA, 2012, p.297. 



141 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho busca identificar os critérios que forneçam embasamento para a 

construção de diretrizes que devem ser consideradas no momento da elaboração das 

normativas de ocupação do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís-MA, 

tombado nos âmbitos federal, estadual e municipal, e procura atender ao compromisso 

assumido com a Superintendência Regional em apresentar, ao final das atividades do 

mestrado, parâmetros que possam embasar a análise das intervenções a serem 

promovidas nas edificações que fazem parte do conjunto tombado e das novas 

edificações a serem construídas nos lotes vagos.  

Porém, para a construção desses parâmetros foram necessários estudos e pesquisas para 

embasar as propostas apresentadas, que resultaram além das propostas de diretrizes para 

apropriação nos imóveis, em um quadro da evolução e transformação urbana e na 

contextualização dos processos de patrimonialização dos bens edificados de São Luís 

além de uma reflexão sobre o papel das normativas nas ações de intervenção. 

Através dos estudos empreendidos sobre os processos de formação urbana do centro 

histórico da cidade, percebeu-se que suas diversas fases desenharam modelos de 

urbanização e de configuração espacial vinculados a padrões construtivos, 

estabelecendo funções distintas às diversas áreas do centro histórico e a convivência de 

variados estilos arquitetônicos e formas de ocupação das edificações, que refletiram em 

mudanças nos seus elementos compositivos.  

Os processos econômicos que a cidade atravessou, combinados às transformações 

arquitetônicas e urbanísticas, desde a imponente arquitetura e do significativo 

desenvolvimento, seguido pelo abandono e consequentes transformações sócio 

espaciais, igualmente, fomentaram modificações nos modelos de ocupação do território 

e das suas estruturas remanescentes. 

Assim como as transformações arquitetônicas/espaciais, os processos de 

patrimonialização que a cidade atravessou, resultado das mudanças dos valores 

atribuídos aos bens e da ampliação dos conceitos patrimoniais, refletido na seleção dos 

objetos tombados, influenciou as propostas de regulação da ocupação do território, 
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culminando, em nível federal, na elaboração da Portaria nº 001/80; em nível estadual, 

no Plano de Preservação e Recuperação do Centro Histórico de São Luís (entre 1979 e 

2006) e, em nível municipal, na formulação do Plano Diretor (2006). 

Porém, observou-se que apesar das normativas existentes, a apropriação das edificações 

remanescentes pela população vem ocorrendo de forma a desconsiderar alguns 

elementos e composições arquitetônicas e urbanísticas, imprescindíveis para a 

apreensão do Conjunto tombado, com a intenção de potencializar a nova função 

estipulada à edificação. A meu ver, essas intervenções desconsideraram os meios e 

formas de execução, assim como o resultado da interferência dentro do conjunto urbano 

e seu impacto visual, sobretudo as perdas materiais e memoriais desse patrimônio 

edificado. 

Considero também, que a apropriação descompromissada dos proprietários e usuários 

do patrimônio edificado se deve à perda de identificação da população ludovicense com 

aquela área. Esse estranhamento, portanto, vem contribuindo para o esvaziamento e a 

consequente subutilização das edificações e dos espaços públicos, dessa forma, 

desenhando um cenário pouco atraente, associado à pobreza e violência. 

Apesar das normativas existentes abordarem diretrizes de apropriação do patrimônio 

edificado remanescente e de formas de ocupação do espaço urbano que configuram o 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís, não ressaltam ou não contemplam 

certos elementos compositivos da arquitetura, responsáveis pela conformação do 

ambiente urbano singular. 

Acredito que para transformação da percepção da população sobre o Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico de São Luís seja necessário a sua aproximação com esses 

bens edificados, de forma que ela passe a compreender e respeitar os bens já 

patrimonializados, uma vez que se pretende a construção de mecanismos que 

contribuam para a preservação do conjunto, a partir dos elementos que o caracterizam 

como patrimônio nacional e mundial, em combinação com as intervenções 

contemporâneas. 

A partir dos resultados dessa investigação se propôs diretrizes com a intenção de 

conservar o patrimônio edificado e dinamizar essa área da cidade, a partir de uma 

apropriação mais adequada do patrimônio edificado remanescente. 
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Dessa forma, espero contribuir para a elaboração das futuras normativas de ocupação do 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de São Luís, e também com a construção de 

novos olhares e compreensão desse patrimônio, tanto pelos agentes responsáveis pela 

elaboração das propostas de intervenção, quanto pelos técnicos do IPHAN-MA 

incumbidos da análise e concepção de pareceres relacionados a análise desses projetos, 

de forma que a apropriação e dinamização dessa área da cidade realmente se efetive. 
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MA, 

 

MARANHÃO. Lei nº 3999, de 05 de dezembro de 1978. Dispõe Sobre O Patrimônio 

Histórico e Artístico do Maranhão. Diário Oficial, 240, 

 

MARANHÃO. Decreto nº 5069, de 1973. Gera O Departamento do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 4.669 de 11 de outubro de 2006. Plano Diretor do Município de São 

Luís. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 3.836, de 01 de junho de 1999. Isenta de Pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) Os Imóveis do Centro Histórico de São Luís, 

Tombados Pela União, Estado ou Município, e dá outras providências. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 3.392, de 04 de julho de 1995 – Proteção do patrimônio cultural do 

Município de São Luís e dá outras providências. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 3.350 de 15 de agosto de 1994. Torna obrigatória a utilização de 

telhas cerâmicas nas construções, reformas, adaptações e ampliações de edificações 

prediais realizadas dentro da Zona de Preservação Histórica do Município de São Luís. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 3.253, de 29 de dezembro de 1992. Zoneamento, parcelamento, uso 

e ocupação do solo urbano. 

 

SÃO LUÍS. Lei Orgânica do Município de São Luís, de 05 de abril de 1990 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 4669 de 1977. Plano Diretor. 

 

SÃO LUÍS. Lei-delegada nº 033, de 11 de maio de 1976. Código de construções do 

Município. 

 

SÃO LUÍS. Lei nº 1.790, de 12 de maio de 1968. Código de Posturas do Município de 
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3. Processos 
 
 

BRASIL. Processo de tombamento nº 454-T-51. Conjunto: Acervo Arquitetônico e 

Paisagístico dos Bairros da Praia Grande, Desterro e Ribeirão, inclusive as Praças 

Benedito Leite, João Francisco Lisboa e do Largo fronteiro à Igreja de São José do 

Desterro, IPHAN: Arquivo Central. 
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Quadro 1: Crescimento demográfico de São Luís (finais do século XVII a 1950). 

 

 

Período histórico População da cidade de São Luís 

Fins do século XVII 10.000  

Fins do século XVIII 17.000 

1820 20.000 

1835 25.000 

1868 30.000 

1872 31.600 

1890 35.000 

1920 42.600 

1940 60.966 

1950 70.731 

Fonte : Plano de Expansão da cidade de São Luís, elaborado pelo engenheiro Ruy 

Ribeiro Mesquita, 1958, p. 2. 
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Quadro 2: Relação dos bens tombados em âmbito federal mencionados no texto. 

 

 

DÉCADA DE 1939 

 Capela da Quinta das Laranjeiras (São Luís, MA) 

Denominação: Capela das Laranjeiras 

Outras denominações: Capela de São José da Quinta das Laranjeiras 

Processo: 209-T-39 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 281 48 16/04/1940 

 Portão da Quinta das Laranjeiras (São Luís, MA) 

Denominação: Portão Armoriado da Quinta das Laranjeiras 

Processo: 210-T-39 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 282 48 16/04/1940 

DÉCADA DE 1950 

 Fonte do Ribeirão (São Luís, MA) 

Denominação: Fonte do Ribeirão 

Processo: 428-T-50 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 385 76 14/07/1950 

 Retábulo da Catedral da Sé (São Luís, MA) 

Denominação: Retábulo do altar-mor da Igreja Catedral de Nossa Senhora da 

Vitória 

Outras denominações: Retábulo da Igreja de N. S.ª da Vitória 

Processo: 505-T-54 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 417 79 23/08/1954 

 Praça Benedito Leite – Conjunto Arquitetônico e Paisagístico (São Luís, MA) 

Denominação: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Benedito Leite 

Outras denominações: Centro Histórico da Praça Benedito Leite 

Processo: 454-T-54 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 430 81 23/12/1955 

 Praça Gonçalves Dias – Conjunto Arquitetônico e Paisagístico (São Luís, MA) 

Denominação: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Gonçalves Dias 

Outras denominações: Largo de Nossa Senhora dos Remédios; Largo dos 

Amores; Centro Histórico da Praça Gonçalves Dias (São Luís, MA) 

Processo: 454-T-54 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 432 81 23/12/1955 



156 

 

 

 Praça João Lisboa – Conjunto Arquitetônico e Paisagístico (São Luís, MA) 

Denominação: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça João Francisco 

Lisboa 

Outras denominações: Centro Histórico da Praça João Lisboa 

Processo: 454-T-54 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 431 81 23/12/1955 

 Largo do Desterro – Conjunto Arquitetônico e Urbanístico (São Luís, MA) 

Denominação: Largo fronteiro à Igreja de São José do Desterro (Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico) 

Processo: 454-T-54 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol. 1 433 81 23/12/1955 

 

 Casa à Avenida Pedro II, nº 199 a 205 (São Luís, MA) 

Denominação: Casa na Avenida Pedro II, 199 a 205 

Processo: 599-T-59 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes 459 85 17/08/1961 

 Fonte das Pedras (São Luís, MA) 

Denominação: Fonte das Pedras 

Processo: 600-T-59 

Livro Inscr. Folha Data 

Belas-Artes, Vol.1 472 86 12/07/1963 

DÉCADA DE 1960 

 Academia Maranhense de Letras (São Luís, MA) 

Denominação: Casa na rua Colares Moreira, nº 84, sede da Academia 

Maranhense 

Outras denominações: Casa à rua da Paz, nº 85 (São Luís, MA) 

Processo: 645-T-61 

Livro Inscr. Folha Data 

Histórico, Vol.1 355 58 09/11/1962 

 

DÉCADA DE 1970 

 Conjunto Arquitetônico e Paisagístico (São Luís, MA) 

Denominação: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade de São Luís 

Outras denominações: Centro Histórico de São Luís 

Processo: 454-T-57; 1974 

Livro Inscr. Folha Data 

Arqueol., Etnog. e Paisagístico 64 15 13/03/1974 

Belas-Artes, Vol. 1 513 93 13/03/1974 
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Quadro 3: Ações executadas durante os períodos de implementação do Plano de 

Preservação e Recuperação do Centro Histórico de São Luís (1979 – 2006). 

 

 

PERÍODO 

(ANO) 
ETAPA PROJETOS ESPECÍFICOS 

1979 – 1983 Primeira 
Subprograma obras da Praça do 

Comércio (1981-1983) 

1. Obras da feira da praia grande55 

2. Obras Albergue Voluntários Obras 

Sociais (VOS) 

3. Beco da Prensa 

4. Praça da Praia Grande 

5. Urbanização do entorno 

1983 – 1987 Segunda Programas destinados ao interior do Estado 

1987 – 1991 Terceira 

Reconstrução da escadaria Humberto de campos
56

 

Restauração 

1. Convento das Mercês
57

 

2. Fábrica Cânhamo
58

 

3. Centro de criatividade Odylo Costa 

filho
59

 

4. Museu de Artes Visuais (MAV) 

5. Restaurante-escola do SENAC
60

 

1991 – 1995 Quarta 

1. Teatro Artur Azevedo 

2. Fábrica Anil
61

 

3. Projeto piloto de habitação Mercado do peixe no Portinho 

1995 – 2002 Quinta 

1. Projeto São Luís Patrimônio Mundial – a inclusão da cidade na lista da 

UNESCO 

2. Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR)
62

 

3. Cais da Praia Grande
63

 

4. Rede elétrica subterrânea do Centro Histórico
64

 

5. Rede de telefonia subterrânea
65

 

6. Sistema de abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem, 

calçamento de ruas e passeios do Centro Histórico 

7. Estação de tratamento de esgotos do rio Bacanga 

                                                           
55

 As reivindicações e sugestões aprovadas pela maioria foram sendo incorporadas ainda na fase de 

elaboração e detalhamento dos projetos de engenharia e arquitetura (Reabilitação do Centro Histórico. 

Luiz Phelipe Andrès, p88). Atendendo a uma campanha da comissão coordenadora, a maior parte dos 

proprietários da pare externa da casa das tulhas também executou obras de melhorias em suas lojas, 

contribuindo assim para a reabilitação do imóvel como um todo (ANDRÈS, 2012, p.89) 
56

 A escadaria reconstruída passou a fazer parte de uma estratégia pioneira de retirar a circulação de 

veículos do coração do centro histórico e crias uma área mais humanizada (e civilizada) onde os pedestres 

pudessem caminhar em segurança e usufruir com calma e tempo as qualidades do extraordinário conjunto 

de arquitetura urbana (ANDRÈS, 2012, p103). 
57

 Instalação da Fundação da Memória Republicana 
58

 Restaurada e adaptada para um moderno centro de comercialização de artesanato e cultura popular 

(CEPRAMA) 
59

 Transformado em centro de ensino e complexo cultural 
60

 Reconstrução e adequação do imóvel para funcionamento de uma escola profissionalizante (ANDRÈS, 

2012, p. 107). 
61

 Adquirida pelo governo estadual em 1990, a antiga fábrica do Rio Anil foi integralmente recuperada e 

adaptada para abrigar um centro integrado de ensino (CINTRA). 
62

 A partir de 1998. 
63

 Terminal hidroviário do centro histórico – concluído em 1999 –, primeira obra realizada com os 

recursos do PRODETUR, no centro histórico (ANDRÈS, 2012, p. 115) 
64

 Obra concluída em junho de 2001. 
65

 Idem 
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PERÍODO 

(ANO) 
ETAPA PROJETOS ESPECÍFICOS 

1979 – 1983 Primeira 
Subprograma obras da Praça do 

Comércio (1981-1983) 

1. Obras da feira da praia grande55 

2. Obras Albergue Voluntários Obras 

Sociais (VOS) 

3. Beco da Prensa 

4. Praça da Praia Grande 

5. Urbanização do entorno 

1983 – 1987 Segunda Programas destinados ao interior do Estado 

1987 – 1991 Terceira 

Reconstrução da escadaria Humberto de campos
56

 

Restauração 

1. Convento das Mercês
57

 

2. Fábrica Cânhamo
58

 

3. Centro de criatividade Odylo Costa 

filho
59

 

4. Museu de Artes Visuais (MAV) 

5. Restaurante-escola do SENAC
60

 

1991 – 1995 Quarta 

1. Teatro Artur Azevedo 

2. Fábrica Anil
61

 

3. Projeto piloto de habitação Mercado do peixe no Portinho 

8. Urbanização do canal do Portinho 

9. Restauração de edifícios
66

 

10. Escola de arquitetura e urbanismo da Universidade Estadual do 

Maranhão
67

 

11. Escola de Musica do Estado – Solar Lilah Lisboa
68

 Centro de 

capacitação tecnológica (CETECMA) 

Projetos para instalação de 

Centros Culturais 

12. Solar dos Vanconcelos
69

 

13. Projeto Centro de Pesquisa de 

História Natural e Arqueologia do 

Maranhão
70

 

14. Teatro João do Vale
71

 

Projetos de valorização da 

cultura popular 

15. Projeto casa do Maranhão
72

 

16. Projeto Casa de Nhozinho
73

 

17. Mercado das Artes / Banco do 

empreendedor
74

 

18. Projetos de habitação no Centro Histórico de São Luís
75

 Projeto Morada 

das Artes
76

 

                                                           
66

 Adaptando-os para usos de interesse social e com vocação para assegurar a revitalização 

socioeconômica do setor, proporcionando a criação de novos focos de movimentação para a população da 

capital, como escolas, centros culturais e de treinamento profissionalizante, lojas e apartamentos 

(ANDRÈS, 2012, p. 117) 
67

 Obra concluída em dezembro de 2001 
68

 Obra concluída em abril de 2001 
69

 Memorial do centro histórico – obra concluída em julho de 2001. (ANDRÈS, 2012, p. 120). 
70

 Inaugurado em março de 2002. 
71

 Obra concluída em dezembro de 2001 
72

 Conclusão em março de 2002. (ANDRÈS, 2012, p. 123) 
73

 Conclusão em 1999 
74

Conclusão em dezembro de 2001 – a obra promoveu a recuperação e adaptação de antigo armazém do 

porto de São Luís (ANDRÈS, 2012, p 124). 
75

Os projetos aprovados pelo IPHAN se referem à adequação dos pavimentos superiores para 

apartamentos de 2 ou 3 quartos e ao pavimento térreo para lojas comerciais. (Idem) 
76

 Conclusão em dezembro de 2001 
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PERÍODO 

(ANO) 
ETAPA PROJETOS ESPECÍFICOS 

1979 – 1983 Primeira 
Subprograma obras da Praça do 

Comércio (1981-1983) 

1. Obras da feira da praia grande55 

2. Obras Albergue Voluntários Obras 

Sociais (VOS) 

3. Beco da Prensa 

4. Praça da Praia Grande 

5. Urbanização do entorno 

1983 – 1987 Segunda Programas destinados ao interior do Estado 

1987 – 1991 Terceira 

Reconstrução da escadaria Humberto de campos
56

 

Restauração 

1. Convento das Mercês
57

 

2. Fábrica Cânhamo
58

 

3. Centro de criatividade Odylo Costa 

filho
59

 

4. Museu de Artes Visuais (MAV) 

5. Restaurante-escola do SENAC
60

 

1991 – 1995 Quarta 

1. Teatro Artur Azevedo 

2. Fábrica Anil
61

 

3. Projeto piloto de habitação Mercado do peixe no Portinho 

1995 – 2002 

Projetos para prestação de 

serviços à comunidade 

19. Instituto Osvaldo Cruz
77

 

20. Projeto Viva Cidadão
78

 

21. Casa da Cidade
79

 

22. Projeto da Delegacia Especial do 

Centro Histórico e Batalhão do 

Turismo 

23. Centro de Educação e Cidadania 

(CEDUC)
80

 

24. Restauração da Igreja da Sé e do Palácio Episcopal
81

 Restauração da 

Igreja do Desterro
82

 

Espaços de convivência 

comunitária 

25. Praça poeta Nauro Machado
83

 

26. Praça poeta Valdelino Cécio
84

 

27. Praça da Seresta 

28. Praça dos Catraeiros 

29. Praça da Praia Grande
85

 

Projeto documenta maranhão 

(com publicação de 3 livros) 

 

30. Versão bem ilustrada do dossiê 

preparado para UNESCO,  

31. resultado das pesquisas sobre as 

embarcações do Maranhao  

32. reedição do livro do arquiteto Olavo 

Pereira da Silva Filho sobre a 

Arquitetura Luso-Brasileira no 

Maranhão 

2002 - 2006 Sexta 
1. Sede da UNIVIMA – Universidade Virtual do Maranhão

86
 

2. Centro Estadual de Educação Profissional de São Luís
87

 

                                                           
77

 Conclusão em março de 2001 
78

 Inaugurado em 1999 
79

 Conclusão em 2001 
80

 Inauguração em 2003. 
81

 Com recursos provenientes da Lei Rouanet (ANDRÈS, 2012, p. 128) 
82

 Conclusão em novembro de 2001. 
83

 Conclusão em dezembro de 2001. 
84

 Conclusão em julho de 2002. 
85

 Conclusão em março de 2002. 
86

 Inaugurada em 2005. 
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PERÍODO 

(ANO) 
ETAPA PROJETOS ESPECÍFICOS 

1979 – 1983 Primeira 
Subprograma obras da Praça do 

Comércio (1981-1983) 

1. Obras da feira da praia grande55 

2. Obras Albergue Voluntários Obras 

Sociais (VOS) 

3. Beco da Prensa 

4. Praça da Praia Grande 

5. Urbanização do entorno 

1983 – 1987 Segunda Programas destinados ao interior do Estado 

1987 – 1991 Terceira 

Reconstrução da escadaria Humberto de campos
56

 

Restauração 

1. Convento das Mercês
57

 

2. Fábrica Cânhamo
58

 

3. Centro de criatividade Odylo Costa 

filho
59

 

4. Museu de Artes Visuais (MAV) 

5. Restaurante-escola do SENAC
60

 

1991 – 1995 Quarta 

1. Teatro Artur Azevedo 

2. Fábrica Anil
61

 

3. Projeto piloto de habitação Mercado do peixe no Portinho 

3. Escola de enfermagem do SUS 

4. Sede da Aliança Francesa 

5. Projeto do Estaleiro-escola / Sítio Tamancão
88

 

Pousada do Largo do Comércio
89

 

 

                                                                                                                                                                          
87

 Representou a restauração e adaptação de grande sobrado localizado na Rua Formosa. (ANDRÈS, 

2012, p. 134). 
88

 Primeiro centro de treinamento em atividades de carpintaria naval. 
89

 A obra foi concluída, mas o imóvel está sendo utilizado como sede da Defensoria Pública, que o 

mantem em condições de uso. (ANDRÈS, 2012, p. 136) 
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Quadro 4: Normativas elaboradas pelas três esferas governamentais - gestão da área 

tombada. 

 

 

ANO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL DESCRIÇÃO 

1937 Decreto Lei nº 25 - - 

Organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico 

nacional 

1968 - - Lei nº 1.790 
Código de postural do 

município de São Luís 

1976 - - 
Lei Delegada nº 

033 

Código de construções do 

Município 

1986 - 
Decreto-lei nº 

10.089 
- 

Dispõe sobre o tombamento do 

conjunto histórico, 

arquitetônico e paisagístico do 

centro urbano da cidade de São 

Luís. 

1989 - - Lei nº 3.016 
Dispõe sobre o comércio 

ambulante de São Luís 

1990 - -  
Lei Orgânica do Municio de 

São Luís 

1992 - 
Decreto nº 

12.350 
- 

Regulamenta a Lei nº 5082 de 

20/12/90, alterada, em parte, 

pela Lei 5205 de 11/10/91; que 

dispõe sobre a proteção do 

patrimônio cultural do Estado 

do Maranhão 

1992 - - Lei nº 3.253 
Zoneamento, parcelamento, uso 

e ocupação do solo urbano 

1992 - - Lei nº 32.585 
Dispõe sobre a criação de zonas 

de interesse social - ZIS 

1993 - - Lei nº 12.149 

Disciplinamento dos meios de 

publicidade nas vias e 

logradouros públicos, sob a 

forma de "outdoor" 

1994 - - Lei nº 3.350 

Torna obrigatória a utilização 

de telhas cerâmica nas 

construções, reformas, 

adaptações e ampliações de 

edificações prediais realizadas 

dentro da Zona de Preservação 

Histórica do Município de São 

Luís 

1994 - .- Lei nº 3.836 

Isenção do pagamento do 

imposto predial e territorial 

urbano (IPTU) para os imóveis 

do centro histórico de SãoLuís, 

tombados pela União, Estado 

ou Município 

1995 - - Lei nº 3.392 

Proteção do patrimônio cultural 

do município de São Luís e dá 

outras providências 

1996 - - Lei nº 3.478 
Veda a instalação ou construção 

de obstáculos em calçadas. 

2000 Decreto nº 3.551 - - 
Institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial. 
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ANO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL DESCRIÇÃO 

Cria o programa nacional do 

patrimônio imaterial e dá outras 

providências 

2000 Lei nº 10.098 - - 

Normas gerais e critérios 

básicos para promoção da 

acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida 

2001 Lei nº 10.257 - - Estatuto da Cidade 

2006 - - Lei nº 4.669 
Plano Diretor do município de 

São Luís 
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Quadro 5: Diversidade de nomenclatura de alguns logradouros localizados no Centro 

Histórico de São Luís 

 

 

NOMENCLATURA DOS 

LOGRADOUROS 
OUTRAS DENOMINAÇÕES 

Avenida Dom Pedro II Largo do Palácio 

Rua 14 de Julho Rua da Relação 

Rua 7 de Setembro Rua da Cruz 

Rua Afonso Pena Rua Formosa 

Rua da Estrela Rua Cândido Mendes 

Rua da Palma Rua Herculano Parga 

Rua da Paz Rua Cel. Colares Moreira 

Rua da Savedra Rua Jansen Matos 

Rua de Nazaré 
Rua Joaquim Távora 

Rua Cunha Machado 

Rua de Santana Rua José Augusto Correa 

Rua do Egito Rua Tarquino Lopes 

Rua do Giz Rua 28 de Julho 

Rua do Sol Rua Nina Rodrigues 

Rua dos Afogados Rua José Bonifácio 

Rua Godofredo Viana Beco do Teatro 

Rua Grande Rua Osvaldo Cruz 

Rua Henrique Leal Rua Direita 

Rua Humberto de Campos Beco do Comércio 

Rua Jacinto Maia Rua da Costa 

Rua João Vital Beco Quebra Bunda 

Rua José Euzébio Rua da Saúde 

Rua Maranhão Sobrinho Beco do Caela 

Rua Montanha Russa Rua Newton Prado 

Travessa Passagem Rua Virgílio Domingues 

 



164 

 

 

Quadro 6: Sistematização dos dados coletados no arquivo geral da Superintendência-

MA, referente aos processos contidos nas séries Reforma, Restauração/Adaptação, 

Conservação/Reparos e Análise Prévia de Projeto. 

 

 

ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

 

Rua da Estrela  

 
1996 

Rua da Estrela, nº 

115, q. 61 

reforma e ampliação - unidade 

comercial. 
reforma 

01494000160/9

6-04 

1998 
Rua da Estrela, nº 

115 

colocação de forro; recuperação 

piso em pedra e assoalho; 

recuperação dos gradios, sacadas 

e arcos - projeto de roforma para 

uso de serviço, pousada. 

reforma 
01494000225/9

8-10 

1998 
Rua da Estrela, nº 

175 

adaptações arquitetônicas - ar 

condicionado; assentamento de 

portas internas de vidro com 

moldura de madeira. 

reforma 
01494000108/9

8-56 

1988 

Rua da Estrela, nº 

201 - prédio solar 

do largo do 

comércio 

limpeza; prospecção; reparo na 

cobertura; escoramento geral e 

estabilização da estrutura. 

restauração | 

adaptação 

40099020030/8

8-39 

1995 

Rua da Estrela, nº 

283, q. 63 - Teatro 

João do Vale 

execução de laje 
conservação | 

reparos 
3387/95 

1987 
Rua da Estrela, nº 

309 

recomposição reboco; retirada 

entulhos; dedetização; 

recomposição telha canal; 

recomposição das grades de ferro 

nas portas externas. 

reforma 
40099020009/8

7-61 

2000 
Rua da Estrela, nº 

309, q. 106 

programa de arrendamento 

residencial (CEF) multifamiliar -

restauração / adaptação 

reforma 
01494000056/0

0-40 

1995 
Rua da Estrela, nº 

329 

recuperção telhado; fiação 

elétrica 
conservação | 

reparos 

01494000133/9

5-50 

2000 

Rua da Estrela, nº 

350 - Plano piloto 

de habitação. 

reforma para adaptação 

residência multifamiliar - 

demolição / construção de 

paredes internas; troca do 

madeiramento da cobertura; 

colocação de piso; instalação 

elétrica, sanitária. 

reforma 
01494000059/0

0-39 

2000 
Rua da Estrela, nº 

370, q. 104 
- reforma 

01494000080/2

000-60 

1995 
Rua da Estrela, nº 

427 
pintura; instalação elétrica. 

conservação | 

reparos 
3835/95 

1995 Rua Estrela, nº 471 
foram feitas recuperação do 

telhado; reforço estrutural e 

restauração | 

adaptação 

01494000018/9

5-12 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

pintura geral. 

1980 
Rua da Estrela, nº 

472 
reforma reforma cx. 1 - 7 

1986 

Rua da Estrela, 

nº508 - CDL/São 

Luís 

construção parede interna; troca 

de telha; reparos beiral; reparos 

esquadrias; pintura das 

esquadrias e fachada. 

reforma 
40099020000/8

6-14 

1995 
Rua da Estrela, nº 

508 - CDL 

Reforma: pintura fachada; 

abertura de vãos; escada acesso 

subsolo; reforço com vigas 

metálicas revestidas com 

alvenaria; central de ar 

condicionado com cobertura de 

telhacolonial; recuperação de 

cobertura, piso, forro, paredes e 

área livre. 

reforma 
01494000092/9

5-75 

1982 
Rua da Estrela, nº 

712 
reforma reforma cx. 2 - 3 

1987 Rua da Estrela 

reforma e adaptação. Revisão 

cobertura e substituição das 

esquadrias; alteração fachada - o 

projeto prevê a execução de 

sacada com gradil, 

transformação de janelas em 

portas; divisórias internas em 

alvenaria; revestimento de 

azulejo e  pintura em látex. 

reforma 
40099020139/8

7-77 

1998 
Rua da Estrela, q. 

63 

adaptação de 2 banheiros 

públicos para utilização P.N.E.; 

criação de duas rampas para 

possibilitar o acesso. 

reforma 
01494000026/9

8-93 

 

Praça João Lisboa 

 

1989 João Lisboa, nº 66 

obra clandestina - instalação de 

agência de viagens - anexo de 3 

pavimentos (adaptação ao novo 

programa). Demolição de 

paredes internas e construção de 

outras. 

reforma 
400099020046/

89 

1980 
Pç. João Lisboa, nº 

78 

reforma de novas instalações - 

demolir/construir interno 
reforma cx. 1 - 5 

1983 
Pç. João Lisboa, nº 

78 

projeto para reforma e ampliação 

de agência bancária 
reforma cx. 2 - 8 

1990 
Pç. João Lisboa, nº 

102 
reparo no telhado 

conservação | 

reparos 
2227/90 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1986 

Pç. João Lisboa, n 

177 - Banco Real 

[prédio com linhas 

arquitetônicas 

modernas] 

mudança de revestimento na 

fachada; alinhamento do plano 

das esquadrias com o restante da 

fachada. Letreiro: especificação 

de dimensões e material 

reforma 
40099020002/8

6-31 

1996 
Pç. João Lisboa, nº 

292 

reforma / adaptações internas; 

demolição de paredes; 

substituição piso (substituição de 

taco por paviflex) e colocação de 

divisórias; pintura. 

reforma 
01494000060/9

6-60 

1982 
Pç. João Lisboa - 

correios e telégrafos 

ampliação e reforma 
reforma cx. 2 - 1 

1992 

Pç. João Lisboa - 

Correios e 

Telégrafos 

reforma e ampliação - subsolo e 

pavimento térreo. Desaterro 

subsolo; ampliação para layout 

no térreo; ocupação de vazio no 

pavimento superior. 

Iluminaçãode mezanino. 

reforma 
01494000073/9

2-88 

 
Rua Santana 

 1980 Rua Santana, nº 216 projeto loja comercial reforma cx. 1 - 1 

1986 Rua Santana, nº 252 

 era um prédio de 3 pavimentos 

que foi demolido e sobrou a 

fachada - pedido de reforma para 

utilização do subsolo como 

estacionamento 

reforma 
4009902007/86

-55 

 

Rua da Paz 

 

1984 

Rua da Paz, nº 84- 

Academia 

Maranhense de 

Letras 

ampliação e adaptação - 

duplicação de pavimento - 

acrescentar área construída; 

remoção de aparelho de ar 

condicionado da fachada, dos 

cabos de entrada de telefone e 

energia; 

restauração | 

adaptação 

23099020094/8

4-6 

1983 Rua da Paz, nº 133 reforma, bando la chase reforma cx. 2 - 4 

1986 Rua da Paz, nº 143 

substituição do piso de madeira 

por laje de concreto; 

transformação das dependências 

internas, demolição escada 

madeira; alteração fachada 

pavimento térreo - abertura 

ampla. 

reforma 
40099020011/8

6-22 

1987 Rua da Paz, nº 143 

foram acatadas as seguintes 

orientações: retirada dos azulejos 

industriais; demolição da 

marquise e reconstrução dos vão. 

Foi mantida a volumetria, forma 

e inclinação do telhado; 

cobertura em telha de barro; 

reforma - 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

esquadrias em madeira e vidro e 

barra em reboco liso. 

1988 

Rua da Paz, nº 202 - 
conservação | 

reparos 
1568/88 

Rua da Paz, nº 219 

A 

pintura interna; recuperação 

mezanino; recuperação piso 

conservação | 

reparos 
2143/88 

1986 Rua da Paz, nº 292 
autorização para demolição - uso 

comercial 
reforma 

40099020010/8

6-60 

1983 Rua da Paz reforma prédio reforma cx. 2 - 5 

1980 
Rua da Paz esquina 

com santa rita 
projeto de prédio comercial reforma cx. 1 - 2 

1984 
Rua da Paz fundos 

Igreja do Carmo 
construção de salão comercial 

análise prévia 

projeto 

23099020087/8

4-0 

 

Rua Portugal 

 

1986 Rua Portugal, nº 39 

indicação de material para as 

paredes internas e divisórias; 

revestimentos internos; piso; 

esquadrias; pintura. 

reforma 
40099020015/8

6-83 

1975 
Rua Portugal, nº 

140, q. 54 

projeto reforma do prédio - 

programa integrado de 

reconstrução das 

cidadeshistóricas do nordeste - 

SPPR - demolições; reboco 

alvenaria de tijolo; alvenaria de 

pedra; esquadrias; ladrilho 

hidráulico; assoalho 

barroteamento; cobertura e forro 

de madeira, concreto armada; 

estabilização da estrutura. 

restauração | 

adaptação 
cx. 3 

1995 
Rua Portugal, nº 

140 

pintura externa; recuperação do 

piso em lioz. 

conservação | 

reparos 

01494000328/9

5-00 

1995 
Rua Portugal, nº 

185 

revisão da cobertura, instalações 

e esquadrias; reboco; piso em 

tábua corrida; troca do forro; 

pintura interna geral. 

reforma 
01494000210/9

5-08 

1999 
Rua Portugal, nº 

185, q. 53 

adaptação para uso da 

subgerência de trabalho 
reforma 

01494000237/9

9-80 

1996 
Rua Portugal, nº 

188, q. 56 

reforma interna e externa - 

propõe transformá-la em 3 

níveis. Substituir o piso tablado 

por laje de concreto e subdividir 

o pé direito sem alterar a altura 

da ...; remoção da platibanda e 

recomposição do beiral. 

reforma 
01494000154/9

6-01 

1997 
Rua Portugal, nº 

243 

propõe a criação de mezanino; 

engrossamento de parede e reforma 5407/97 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

marcação de 3 vãos. Reforma 

restaurante. 

1995 
Rua Portugal, nº 

263, q. 58 

substituição de materiais 

danificados ou deteriorados. 

conservação | 

reparos 

01494000292/9

5-64 

1989 

Rua Portugal, nº 

273 - Secretaria de 

Transporte e Obras 

Públicas 

projeto de reforma e ampliação 

do prédio - recomendações: uso 

de tinta a base de água; uso de 

pedra no térreo em substituição à 

cantaria que foi retirada; piso de 

tábua corrida nos demais 

pavimentos; forro de tábua 

corrida; luminária pendente tipo 

indutrial; ferragem em estilo 

neutro. 

restauração | 

adaptação 
cx 21 - 02 

 

Rua do Egito 

 
1985 

Rua do Egito, nº 

207 
projeto - restaurante 

restauração | 

adaptação 

23099020042/8

5-74 

1985 
Rua do Egito, nº 

218 

demolição / construção de prédio 

- constatando que a divisão física 

não satisfaz suas necessidades 

bem como a segurança do prédio 

torna-se perigosa, em 

consequencia de várias trincas e 

fissuras nas partes estruturais, 

laje e coluna de concreto - 

reforma e acréscimo. 

restauração | 

adaptação 

23099020015/8

5-00 

1986 
Rua do Egito, nº 

195 

alteração piso terraço; 

esquadrias; impermeabilização; 

ar condicionado (instalação 

elétrica); instalação telefônica; 

substituição peitoris; construção 

sanitários. 

reforma 
4009020027/86

-62 

 

Rua do Sol 

 

1986 
Rua do Sol, lote 18 

e 20 

fiscalização - execução de 100% 

da taxa da ocupação. Foram 

rebocados os arcos internos, que 

deveriam ficar aparentes 

(orientação). 

reforma 
40099020054/8

6-35 

1997 Rua do Sol, nº 43 

reforma piso; reboco; pintura; 

portas de madeira; instalação 

sanitária. 

reforma 632/97 

1984 Rua do Sol, nº 65 

reforma e ampliação - troca do 

piso; construção e demolição de 

parede. a superintendencia 

solicita reconstrução dos vão da 

fachada. 

restauração | 

adaptação 

23099020068/8

4-5 

1980 Rua do Sol, nº 83 ampliação e reforma reforma cx. 2 - 2 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1999 
Rua do Sol, nº 105, 

q. 69 

fixação de divisórias; demolição 

de alvenaria e mudança de 

layout. 

reforma 4496/99 

1988 
Rua Nina 

Rodrigues, nº 105 

todos os materiais a serem 

utilizados serão os mesmos 

existentes, exceto as paredes, que 

serão de tijolos de 6 furos e 

azulejo nos banheiros e toda 

estrutura em concreto armado, 

repondo peças danificadas. 

reforma 
40099020025/8

8-07 

2000 Rua do Sol, nº 105 
abertura de vão interno com 

acesso ao imóvel vizinho. 
reforma 

01494000013/0

0-38 

1995 
Rua do Sol, nº 140, 

q. 74 
pintura interna e externa 

conservação | 

reparos 

01494000275/9

5-45 

1999 Rua do Sol, nº 175 

pintura interna e externa; 

substituição de 3 portas de 

madeira por alvenaria 

(fechamento de vão); divisória 

em alvenaria; substituição piso 

paviflex; reconstrução calçada. 

reforma 
01494000219/9

9-06 

1982 Rua do Sol, nº 231 reforma residência reforma cx. 1 - 12 

1984 Rua do Sol, nº 176 
reforma - para implantação de 

agência bancária 

análise prévia 

projeto 

23099020016/8

4-5 

1997 Rua do Sol, s/ nº 

modoficação na fachada 

principal - fechamento com 

alvenaria da parte inferior da 

porta; retirada guarda corpo 

madeira; fixação de fitas 

adesivas no vidro blindex; 

alinhamento das esquadrias com 

a parede; retirada do beiral para 

confecção de platibanda. 

reforma 
01494000283/9

7-35 

 

Rua Pespontão 

 
1986 

Rua Pespontão, nº 

322, q. 39 
reforma e ampliação reforma - 

 
Rua 7 de Setembro 

 

1985 
Rua 7 de Setembro, 

nº 450, nº 456 

reforma - os prédios foram 

demolidos - ficando apenas a 

fachada do prédio 456. proposta: 

construção de um único prédio 

em 2 pavimentos e um subsolo 

com 2 fachadas distintas. 

restauração | 

adaptação - 

23099020047/8

5-98 

1987 
Rua 7 de Setembro, 

nº 716 

demolição de paredes internas, 

construir pavimento superior, 

retirada do azulejo industrial da 

fachada, transformar o vão largo 

reforma 01780/87 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

em 2 com portas de madeira, 

colocação de telha de barro. 

 

Rua dos Afogados 

 

1985 
Rua José Bonifácio, 

nº 104 

construção por melhoramentos. 

Fachada: revestimento com 

pedra natural; troca das 

esquadrias da frente; restauração 

forro e assoalho. Interior: azulejo 

nos dois compartimentos da 

frente. Área livre: piso de pedra 

natual e no peitoril da varanda; 

construção de churrasqueira no 

quintal em alvenaria; bwc; vaso 

com lavatório e um abrigo para 

máquina de lavar. 

restauração | 

adaptação 

23099020080/8

5-63 

1988 
Rua dos Afogados, 

nº 121 
reforma reforma - 

1988 
Rua dos Afogados, 

nº 121 
pequenos serviços 

conservação | 

reparos 
2553/88 

1985 
Rua dos Afogados, 

nº 177 

substituição do chapisco da 

fachada por reboco comum; 

transformação de duas janelas 

em portas e recuperação das 

dimensões originais da porta da 

garagem; interior: transformação 

de um espaço único com 

demolição das paredes originais 

e criação de um mezanino; o 

telhado também seria substituído 

com alteração de sua forma 

original. 

restauração | 

adaptação 

23099020026/8

5-19 

1987 
Rua dos Afogados, 

nº 451 

adequação do prédio para 

pousada, construção de anexo. 

Mantém volumetria, forma e 

inclinação do telhado - propõe a 

retirada dos azulejos industriais - 

substituição por pintura. 

Transformação de 3 janelas em 

uma porta. 

reforma 1711/87 

 

Rua Grande 

 

1990 
Rua Osvaldo Cruz, 

nº 39 

reformas internas para adaptação 

de novo layout. Instalação de 

brise horizontal nas sacadas (sol 

da tarde) e assentamento de 

cerâmica no guarda-corpo. 

reforma 
40099020014/9

0 

1996 
Rua Osvaldo Cruz, 

nº 39 

instalação de sistema de controle 

de incêndio 
reforma 

40099020014/9

0 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1984 
Rua Grande, nº44 - 

Cine Éden 

aumentar largura de portas; troca 

de piso, corrigir desnível; 

reforçar estrutura interna e 

externa como pilares, viga e 

cinta mas conservando sua 

arquitetura original externa; 

colocar laje pré-moldada ou de 

concreto armado para aproveitar 

o pé direito - a laje servirá de 

sobreloja e depósito. 

reforma 
23099020081/8

4-1 

1981 
Rua Osvaldo Cruz, 

nº 59 
adaptação e reforma 

análise prévia 

projeto 
cx. 1 - 1 

1981 Rua Grande, nº 63 reforma fachada reforma cx.1 - 10 

1985 Rua Grande, nº 63 

demolição total do prédio com 

manutenção apenas da fachada 

principal. 

análise prévia 

projeto 

´23099020067/

85-03 

1994 Rua Grande, nº 87 pintura fachada 
conservação | 

reparos 

01494000088/9

4-17 

1990 Rua Grande, nº 230 

substituição platibanda por beiral 

com cimalha simples e marcação 

do ritmo da fachada através de 

elementos decorativos verticais. 

reforma 
40099020003/9

0 

1987 Rua Grande, nº 285 - reforma 637/87 

1983 Rua Grande, nº 324 proposta de reforma para fachada reforma cx.2 - 6 

1988 
Rua Osvaldo Cruz, 

nº 495 

construção de parede interna; 

demolição. 
reforma - 

1984 
Rua Osvaldo Cruz, 

nº 449 

adaptação comercial - demolição 

/ construção de paredes. 

restauração | 

adaptação 

23099020020/8

4-2 

 

Rua Savedra 

 

1987 Rua Savedra, nº 111 

colocação laje no forro; 

substituição de piso atual 

(cimento liso) para cerâmica 

vetrificada; recuperação reboco 

interno; pintura interna. 

reforma 
40099020143/8

7-44 

 

Rua de Nazaré 

 
1984 

Rua de Nazaré, nº 

03 

estudo preliminar - criação de 3º 

pavimento 

análise prévia 

projeto 

23099020028/8

4-3 

1984 
Rua Joaquim 

Távora, nº 46 
recuperação do prédio 

restauração | 

adaptação 

23099020076/8

4-8 

1984 
Rua Joaquim 

Távora, nº 127 

reforma - observações a 

considerar: manter a inclinação 

do telhado original; manter 

uniforme o desenho da varanda 

restauração | 

adaptação 

23099020030/8

4-8 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1997 
Rua de Nazaré, nº 

119 e 127 

instalação do anexo II do tribunal 

de justiça. Propõe a criação de 

um novo anexo, em 5 níveis com 

estacionamento no térreo; 

demolição de paredes internas; 

alargamento dos vãos da 

fachada; alteração volumetria; 

interceptação de vãos; alteração 

do nível da cimalha. execução, 

instalação de climatização com 

montagem de rede de dutos; 

instalação de subestação. 

reforma 
01494000018/9

7-84 

1996 
Rua de Nazaré, nº 

173 

proposta de fechamentode vãos; 

alargamento de outros vãos; 

subdivide os salões menores; 

reboco liso; substituição das 

esquadrias tipo basculante por 

esquadrias de madeira e vidro. 
reforma 

01494000254/9

6-56 

1998 
Rua de Nazaré, nº 

173 

quebra do meio fio em pedra de 

cantaria para facilitar o acesso do 

veículo 

1981 
Rua de Nazaré, nº 

258, q. 64 

pequenos serviços - ampliação 

das dependências do Lord Hotel reforma 4111/81 

1987 
Rua de Nazaré, nº 

264 

projeto arquitetônico de 

implantação do restaurante 

escola - sem demolições ou 

acréscimos. Execução idêntica 

das esquadrias de madeira, portas 

e janelas e os gradis de ferro; 

instalação de ar condicionado e 

exaustão. 

restauração | 

adaptação 

40099020135/8

7-16 

1999 
Rua de Nazaré, nº 

356 

pintura interna; reforma interna 

para adaptação. 
reforma 

01494000203/9

9-68 

 

Rua Humberto de 

Campos 

 
1987 

Rua Humberto de 

Campos, nº 185 
- reforma 

40099020000/8

7-97 

 

Praça Benedito 

Leite 

 
1987 Pç. Benedito Leite obra no coreto reforma 

40099020012/8

7 

 

Rua Henrique Leal 

 
1988 Rua Direita, nº 172 

reparo no telhado, caiação 

interna 

conservação | 

reparos 
1751/88 

1994 
Rua Henrique Leal, 

nº 192 
- 

conservação | 

reparos 

01494000019/9

4-02 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1987 
Rua Henrique Leal, 

nº 410 

reforma e ampliação residência. 

Orientação: O segundo 

pavimento a ser construído será 

executado 9m da fachada 

existente. Atenuar a volumetria 

proposta com a redução do pé 

direito. 

reforma 
40099020129/8

7-13 

2000 
Rua Henrique Leal, 

nº 418, q. 141 

alinhar a fachada à testada do 

imóvel; colocação de porta 

metálica; construção de 

lanternins; revestimento da 

fachada com azulejos. 

reforma 
01494000134/2

000-97 

 

Rua Godofredo 

Viana 

 
1985 

Rua Godofredo 

Viana, nº 123 
permanência das portas de rolar 

restauração | 

adaptação 

23099020070/8

5-18 

1987 
Rua Godofredo 

Viana, nº 163 

restrição quanto a permanência 

das portas de ferro de enrolar e 

suas respectivas bandeiras. 

reforma 
40099020134/8

7-53 

 

Rua do Giz 

 
1991 

Rua 28 de Julho, nº 

34 

devisões de salas no pavimento 

térreo; reforma de banheiros. 
conservação | 

reparos 
3284/91 

1996 
Rua do Giz, nº 59, 

q. 64 

reforma interna pavimento 

superior - mudança layout; 

divisórias; instalações elétricas; 

revisão cobertura e pintura geral.  

reforma 
01494000077/9

5-62 

1988 
Rua 28 de Julho, nº 

87 

proibida demolição ou 

descaracterização do poço; 

utilizar divisórias de madeira; 

manter forro original; evitar a 

construção de parede de 

alvenaria na janela. 

reforma 
40099020020/8

8-85 

1997 
Rua 28 de Julho, nº 

97 

Recuperação da cobertura; 

esquadrias de madeira; reboco e 

forro de madeira; revisão da 

instalação elétrica, telefônica e 

hidráulica-sanitária; pintura e 

limpeza geral. 

reforma 
01494000199/9

7-20 

1993 Rua do Giz, nº 249 

retirada de tábuas do 2º e 3º piso 

recolocação das tábuas; 

recuperação de janelas; pintura. 

conservação | 

reparos 

01494000046/9

3-96 

1998 Rua do Giz, nº 445 

reforma e revitalização - a ser 

incluído no programa BID / 

Ministério da Cultura   

reforma 
01494000115/9

8-11 

1991 
Rua 28 de Julho, nº 

461 
recomposição de vãos. 

conservação | 

reparos 

01494000029/9

1-05 

1999 Rua do Giz, nº 461 reposição azulejos; portas; reforma 01494000098/9
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

janelas de madeira. 9-21 

1997 
Rua 28 de Julho, nº 

473 

demolição/correção cobertura; 

substituição piso. Propõe a 

interligação dos imóveis pela 

abertura de vãos; alargamento de 

vãos para iluminação e 

ventilação. 

reforma 
01494000126/9

7-57 

1995 Rua do Giz, nº 495 pintura fachada 

conservação | 

reparos 

01494000131/9

5-25 
1997 Rua do Giz, nº 495 

substituição das ripas e caibros; 

conserto de portas e janelas; 

conserto da rede de esgoto. 

 

Rua Montanha 

Russa 

 
1995 

Rua Montanha 

Russa, nº 12 

realizar serviço de caráter 

emergencial 
conservação | 

reparos 

01494000289/9

5-50 

1996 
Rua Montanha 

Russa, nº 22 

pintura externa; abertura de um 

portão de rolo; demolição de 

uma parte do muro. 

reforma 
01494000103/9

6-70 

1997 
Rua Montanha 

Russa, n 22 

reforma interna e externa - 

aplicação de cerâmica na 

fachada; pintura externa e 

interna. Apresenta esquadrias de 

alumínio, tijolo aparente, telha 

de fibrocimento, ar condicionado 

na fachada, marquise. 

reforma 
01494000160/9

7-95 

1999 
Rua Montanha 

Russa, nº 32 

ampliação do número de 

pavimentos; substituição das 

telhas de fibrocimento; 

demolição de paredes internas; 

criação de pátio centra com 

demolição de parte da laje de 

cobertura; fechamento com 

esquadria de alumínio e vidro do 

abrigo de automóveis; marquise 

em alumínio e policarbonato; 

brises em alumínio; aparelho de 

ar condicionado. 

reforma 
01494000097/9

9-12 

1981 
Rua Montanha 

Russa, nº 42 
reforma e ampliação reforma cx. 1 - 9 

1988 
Rua Newton Prado, 

nº 82 

reparo cobertura; limpeza; 

escoramento geral; estabilização 

estrutural. 

reforma 
40099020023/8

8-73 

 

Avenida Dom Pedro 

II 

 
1998 

Av. Dom Pedro II, 

nº 78, q. 55 

reforma interior e exterior - 

banco do brasil. 
reforma 

01494000230/9

8-50 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1985 Av. Pedro II, nº 120 reforma e adaptação 
restauração | 

adaptação 

23099020043/8

5-37 

2000 
Av. Pedro II, nº 

221, q. 04 

demolição de parede e 

substituição por uma réplica 

metálica; reforma total dos 

cômodos; transformação de 3 

portas em janela; demolição da 

escada; criação piscina; vedação 

de vão. 

reforma 
01494000137/2

000-21 

1994 Av. Pedro II 

alteração volumetria e acesso ao 

terminal central pela fachada 

frontal. 

reforma 
01494000117/9

4-13 

2000 
Av. Pedro II, s/ nº, 

q. 53 

retelhamento - substituição da 

telha por fibrocimento; 

substituição por madeirame; 

pintura interna e externa; 

desmontagem e retiradade torre 

de ferro. 

reforma 
01494000085/2

000-92 

1987 

Av. Dom Pedro II 

Anexo do Palácio 

La Ravardiere 

adaptação das instalções 

existentes para implantação do 

cpd/pm/ São Luís. Intervenções 

apenas internas. Não altera 

volumetria ou forma de telhado. 

reforma 0366/87 

 

Rua Afonso Pena 

 

1988 
Rua Afonso pena, 

nº 20 

reforma e adaptação para 

pousada. Adaptação dos 

pavimentos intermediários 

(elevados pés-direitos). 

reforma 
40099020005/8

8-91 

1984 
Rua Afonso Pena, 

nº 34 

reforma no interior e restauração 

da fachada - retirada de meia 

água em telhas de zinco ; 

recolocação de azulejos idênticos 

aos originais; confecção de 2 

portas iguais às existentes; 

soleira de pedra com rebaixo; 

recmposiçao dos azulejos; 

letreiro em acrílico. 

análise prévia 

projeto 

23099020031/8

4-4 

1997 

Rua Afonso Pena, 

nº 98 - morada 

inteira, uso 

comercial 

substituição de esquadrias; 

substituição de assoalho por 

cerâmica. 

reforma 
01494000104/9

7-14 

1995 
Rua Afonso Pena, 

nº 119 
recuperação da cimalha; pintura 

conservação | 

reparos 

01494000229/9

5-28 

1998 
Rua Afonso Pena, 

nº 198 
ampliação de novo pavimento reforma 

01494000121/9

8-14 

1993 
Rua Afonso Pena, 

nº 349 
- 

conservação | 

reparos 
- 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

1984 
Rua Afonso Pena, 

nº 422 

reforma e ampliação residencial - 

ampliação de um pavimento. 

restauração | 

adaptação 

23099020084/8

4-0 

1982 

Rua Afonso Pena - 

Sindicato dos 

Trabalhadores em 

Transporte 

Rodoviário no 

Estado do 

Maranhão 

construção de mais um volume 

no terreno - encostado no 

existente; construção e 

demolição de parede interna. 

reforma cx. 1 - 8 

 

Rua Isaac Martins 

 
1982 

Rua das Barrocas, 

nº 47A 
proposta de reforma na fachada reforma cx. 2 - 7 

1988 
Rua Isaac Martins, 

nº 63 
reforma e ampliação reforma 

40099020019/8

8-04 

1985 
Rua das Barrocas, 

nº 104 

pequenos serviços - instalação de 

ar condicionado na fachada. 

restauração | 

adaptação 

23099020019/8

5-52 

 

Rua 14 de julho 

 

1988 
Rua 14 de Julho, nº 

20 

recuperação forro de gesso; 

recuperação piso; recuperação 

das divisórias; pintura interna. 

conservação | 

reparos 
2905/88 

1996 
Rua 14 de Julho, nº 

99, q. 108 

construção nova; reforma interna 

e externa. 
reforma 

01494000165/9

6-28 
1997 

Rua 14 de Julho, nº 

99, q. 108 

colocação de placa luminosa na 

fachada. 

 

Praça Dom Pedro II 

 

1989 Praça Dom Pedro II 

reforma tribunal de justiça. 

Estrutura metálica já existente. 

Nova escada de acesso; 

instalação de caixa d´água e sala 

de máquinas; recomposição de 

esquadrias. 

reforma 
40099020047/8

9 

 

Rua José Euzébio 

 

1995 Rua da Saúde, nº 56 

solicita reforma na fachada. 

Trocou portas e fechou vãos de 

janelas. Projeto elaborado pela 

divisão técnica: colocação de 2 

janelas no vão central com 

guarda corpo fixo em madeira e 

gradil de ferro = reintegração ao 

conjunto arquitetônico da área. 

reforma 
01494000103/9

5-90 

1995 Rua da Saúde, nº 56 reforma fachada do imóvel 

1997 
Rua da Saúde, nº 

200 

substituição de parede de taipa 

por alvenaria; recuperação da 

cobertura; substituição azulejos 

do banheiro; substituição das 

esquadrias; piso - substituição da 

cerâmica, e substituição do 

reforma 
01494000241/9

7-95 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

assoalho por laje pré-moldada; 

forro; pintura externa e interna - 

já havia modificação no pé 

direito acarretando quebra no 

ritmo da fachada (cheios e 

vazios). 

1997 
Rua da Saúde, n 

256 - uso comercial 

recuo frontal; pergolado 

horizontal; colocação de degraus 

de ferro; pintura fachada. 

reforma 
01494000107/9

7-02 

1989 Rua José Euzébio 

reparo no piso de cerâmica e na 

frente de azulejo (aplicação de 

azulejo na fachada. 

conservação | 

reparos 

40099020016/8

9 

 

Rua da Palma 

 
1999 

Rua da Palma, nº 

153 
pintura interna reforma 

01494000094/9

9-24 

1984 
Rua da Palma, nº 

208 
"ambientação" arquitetônica 

análise prévia 

projeto 

23099020032/8

4-0 

1984 
Rua da Palma, nº 

208 
reforma 

restauração | 

adaptação 

2309902007/84

-6 

1990 
Rua da Palma, nº 

217 

recuperação do reboco e pintura 

geral. Foi feito retelhamento e 

troca de forro. 

conservação| 

reparos 

40099020017/9

0 

1998 
Rua da Palma, nº 

308 

já havia sido realizado (vistoria) 

- demolição do reboco de barro e 

refeito em argamassa de 

cimento; recuperção das 

esquadrias; revisão dos pontos 

hidráulicos, sanitários e elétricos; 

substituição do forro; pintura 

interna e externa. 

reforma 
01494000008/9

8-01 

1998 

Rua da Palma com 

Rua da Saúde, nº 

434 

adaptação de tipologia comercial 

para residência - fechamento de 

portas; transformação das portas 

frontais em janelas; alteração 

cobertura. 

reforma 
01494000116/9

8-84 

1999 
Rua da Palma, nº 

434 

recompõe parede lateral; 

reconstrução cobertura. 
reforma 

01494000163/9

9-45 

1999 
Rua da Palma, nº 

489 
análise projeto reforma 

01494000258/9

9-50 

1989 
Rua da Palma, s/nº. 

Convento do Carmo 

limpeza local; prospecções e 

projeto para restauração - 

alvenaria; cobertura; piso; forro; 

vãos; pintura e ornamentações. 

restauração | 

adaptação 

40099020004/8

9 

 

Rua Cândido 

Ribeiro 

 

1990 
Rua Cândido 

Ribeiro, n 390 

projeto de adaptação de uma 

gráfica; acréscimo de parede 

interna. 

reforma 
40099020027/9

0 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

 

Avenida Magalhães 

de Almeida 

 

1990 
Av. Magalhães de 

Almeida, nº 208 

restauração e revisão do telhado; 

esquadrias; instalações 

hidráulicas, elétricas e sanitárias; 

restauração do forro falso; piso; 

pintura geral e execução da laje 

de forro. 

conservação | 

reparos 

40099020026/9

0 

 

Rua Engenheiro 

Couto Fernandes 

 
1992 

Rua Eng. Couto 

Fernandes, nº 59 
reforma e ampliação. reforma - 

 

Travessa Portinho 

 

1992 
Praia Desterro, nº 

133 - Portinho 

alteração das características do 

imóvel - parede fachada: 

transformação das 2 portas em 

arco romano em portão 

retangular de largura quase 

plena. 

reforma 
01494000111/9

2-75 

1984 
Travessa do 

Portinho, nº 215 

ampliação do depósito - 

demolição de dois blocos térreos 

para construção de um módulo. 

restauração | 

adaptação 

23099020055/8

4-0 

 

Parque XV de 

Novembro 

 
1996 

Parque XV de 

Novembro, nº 62 

demolição parcial e reconstrução 

- reforma de edícula recente. 
reforma 

01494000140/9

6-05 

1992 
Parque XV de 

Novembro, nº 284 
recuperação do telhado 

conservação | 

reparos 

01494000106/9

2-35 

1999 
Parque XV de 

Novembro, nº 332 

substituição da telha de 

fibrocimento; aumento da altura 

da platibanda; reabertura de 3 

vãos de porta; transformação de 

1 vão em porta-janela; todos os 

vãos serão protegidos com grade 

de ferro; demolição parede 

interna; substituição de porta de 

rolar por outra de madeira; 

abertura do vão de janela. 

reforma 
01494000162/9

9-82 

1996 

Parque XV de 

Novembro - terreno 

vazio localizado em área 

limítrofe da área 

tombada, sendo neste 

caso, excepcionalmente, 

tolerado uso de 

estacionamento, desde 

que o mesmo tenha taxa 

de impermeabilização 

máxima de 85%. 

foi construído um pavimento a 

mais na edícula (comprometendo 

visuais). Foram abertas janelas 

no muro voltado para a Rua 

Parque XV de Novembro e Beco 

do Silva. Construído cobertura 

no local reservado às vagas de 

automóveis. 

reforma 863/96 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

 

Rua João Vital 

 

1993 
Rua João Vital, nº 

48 

construção de bloco sanitário no 

térreo e mezanino; pintura geral 

e troca de portas. 

reforma 2917/93 

 

Praça Gonçalves 

Dias 

 
1993 

Praça Gonçalves 

Dias, nº 111 
reforma de imóvel reforma 3796/93 

 

Rua Jacinto Maia 

 

1993 Jacinto Maia, nº 247 

demolição de paredes internas e 

transformação das janelas em 

portas 

reforma 086/94 

1984 
Rua Jacinto Maia, 

nº 272 

proposta de prédio em 2 

pavimentos. 
análise prévia 

projeto 

23099020066/8

4-2 

1985 
Rua Jacinto Maia, 

nº 300 

reforma comercial - 

rebaixamento do peitoril das 

janelas ao nível da soleira da 

porta. 

restauração | 

adaptação 

23099020009/8

5-07 

 

Rua Maranhão 

Sobrinho 

 
1998 

Rua Maranhão 

Sobrinho, nº 04 

intenção de construir segundo 

pavimento. 
reforma 

01494000014/9

8-04 

1995 

Rua Maranhão 

Sobrinho, nº 90 e 

Travessa Feliz, nº 

105 - Bairro 

Desterro 

conservação / reparos para 

desenvolver características 

originais - redução das janelas 

com alvenaria; modificação no 

interior - funcionava antiga 

fábrica de gelo -; gradis de 

janelas retirados e esquadrias 

trocadas. 

reforma 
01494000036/9

5-02 

 

Rua São João 

 

2000 
Rua São João, nº 

505, q. 177 

adequação do edifício para 

escola de ensino fundamental - 

acréscimo de volumetria. 

reforma 
01494000213/2

000-06 

 

Rua Rio de Janeiro 

 

2000 
Rua Rio de Janeiro, 

nº 1A, q. 158 

reforma e ampliação residencial - 

execução de parede de alvenaria 

com cinta de amarração superior 

- aumento de volumetria. 

reforma 
01494000012/0

0-75 

 

Avenida Beira Mar 

 
1996 Av.Beira Mar reforma - pintura reforma 

01494000169/9

6-89 

1985 
Av. Beira Mar, nº 

232 

construção - aumento de 

volumetria - fazer 1 quarto e um 

terraço no andar de cima. 

restauração | 

adaptação 

23099020045/8

5-62 

2000 
Av. Beira Mar, nº 

242, q. 1 

reforma do banheiro e do arquivo 

/ depósito 
reforma 915/2000 
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ANO LOGRADOURO INTERVENÇÃO SÉRIE 
PROCESSO 

Nº 

 

Beco dos 

Holandeses 

 

1995 
Beco dos 

Holandeses, nº 81 

nivelamento de degraus da 

escadaria existente (passeio 

público); retelhamento e pintura. 

conservação | 

reparos 

01494000309/9

5-65 

 

Rua Graça Aranha 

 

1997 
Rua Graça Aranha, 

nº 58, q. 06 

reforma e recomposição da 

fachada, por motivo de 

desabamento. 

reforma 
01494000106/9

7-40 

 

Rua do Ribeirão 

 

1980 
Rua do Ribeirão, nº 

281 

reforma residência - reconstruir a 

fachada segundo a forma 

original; recompor o telhado na 

altura original, seguindo o 

padrão arquitetônico do 

conjunto; paredes externas com 

tijolo duplo para oferecer a 

mesma profundidade nos vãos da 

parede original. 

reforma cx. 1 - 6 

1984 
Rua do Rribeirão, nº 

299 

reforma - telha de barro; pintura 

externa à base de água; piso de 

pedra; forre em laje. 

restauração | 

adaptação 

23099020092/8

4-3 

1984 
Rua do Ribeirão, nº 

319 
- 

análise prévia 

projeto 

23099020054/8

4-4 

 

Rua José Cândido 

de Moraes 

 
1980 

Rua José Candido 

de Moraes, nº 122 
ampliação e reforma reforma cx. 1 - 3 

 

Travessa Passagem 

 
1984 

Travessa Passagem, 

nº 24 

para construção de uma clínica - 

distribuição dos espaços internos 

análise prévia 

projeto 

23099020083/8

4-4 

TOTAL PROCESSOS: 177 
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Quadro 7: Usos permitidos na ZPH com base na Lei municipal n. 3.253 de 29 de 

dezembro de 1992. 

 

 

TIPO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

R1 Residencial unifamiliar Uma unidade habitacional 

R2 Residencial multifamiliar Mais de 1 unidade habitacional 

C1 Comércio varejista 

C2.1 
Comércio de consumo 

excepcional 

Artesanato Antigüidades; Boutique; Galeria, objetos de arte, 

"design" Importados (artigos). 

C2.2 
Comércio de consumo no 

local/diversões 
Casa de café; choparia Casas de música; Restaurante 

C2.3 Comércio local 

Alimentos para animal, casas de animais domésticos; Artigos de 

couro Artigos de vestuário Artigos esportivos e recreativos; 

Artigos religiosos Bijouterias, brinquedos, calçados; Centro de 

compras Cereais Cooperativa de consumo; Decoração (loja de 

lonas e toldos); Departamentos (lojas de); Eletrodomésticos e 

utensílios domésticos; Estofados e colchões, móveis Fotografia e 

ótica, joalheria; Jardins (artigos para) Luminárias e lustres; 

Mercados (abastecimento); Molduras, espelhos, vidros; Roupas 

de cama, mesa e banho, tecidos; Som (equipamentos de), discos, 

fitas; Supermercados. 

C2.4 Comércio setorial 

Acabamentos para construção (materiais); Adubos e outros 

materiais agrícolas; Artefatos de metal Artigos funerários 

Automóveis - peças e acessórios Caça e pesca, armas e munições; 

Ferramentas, ferragens Fibras vegetais, juta, sisal, fios têxteis; 

Gelo (depósito) Instrumentos e materiais médicos e dentários 

Instrumentos elétricos, eletrônicos Mapas impressos 

especializados Máquinas e equipamentos para comércio e 

serviços; Material de limpeza Material elétrico, hidráulico; 

Material para desenho e pintura; Material para serviço de 

reparação e confecção; Motocicletas, peças e acessório 

S1 Serviços de âmbito local 

S1.1 
Serviços pessoais e 

domiciliares 

Alfaiate e similares Chaveiro, sapateiro; Eletricista, encanador 

Instituto de beleza; Lavanderia 

S1.2 Serviços de educação 
Auto-escola Escola de dança e música, arte; Escola de 

datilografia Escola doméstica  

S1.3 Serviços sócio-culturais 
Associações beneficentes Associações comunitárias da 

vizinhança  

S1.4 Serviços de hospedagem Pensões, albergues 

S1.5 Serviços de diversões Jogos de salão 

S1.6 
Serviços de estúdio e 

oficinas 

Aparelhos eletrodomésticos e eletrónicos Artigos de couro 

(reparo); Copiadora, plastifìcação, carimbos; Cutelarias, 

amoladores, encadernadores; Estúdios de reparação de obras e 

objetos de arte; Fotógrafos Guarda-chuvas e chapéus (reparos) 

Jóias, gravações, ourivesaria, relógios; Moldureiros Tapetes, 

cortinas, estofados e colchões (reparos); Vidraceiros 

S2 Serviços diversificados 

S2.1 
Serviços de escritório e 

negócios 

Administradores (bens, negócios, consórcios, fundos mútuos); 

Agências de anúncios em jornal, classificados Agências de 

casamento, cobranças, detetives, empregos; Agência de 

propaganda e publicidade Agentes de propriedade industrial 

(marcas e patentes); Análise e pesquisa de mercado Avaliação 

agrícola e comercial (escritórios); Agências bancárias Caixas 

beneficentes; Câmara de comércio; Câmbio – estabelecimentos; 
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TIPO ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Carteira de saúde Instituições financeiras; Auditorias e peritos 

Escritórios e consultorias de profissionais autônomos; Agência de 

turismo Cartórios Comissários de despachos; Consignação e 

comissões; Construção por administração – empreiteiras; 

Cooperativas de produção Corretores, despachantes Crédito 

imobiliário, sistema de vendas a crédito; Editoras Empresas de 

incentivo fiscal, de seguros Escritórios representativos ou 

administrativos de indústria, comércio, prestação de serviços e 

agricultura Incorporadora, "leasing" Mercado de capitais, 

montepios e pecúlios; Processamento de dados Promoção de 

vendas; Reflorestamento; Seleção de pessoal - treinamento 

empresarial; Serviços de datilografia e taquigrafia; Vigilância - 

segurança 

S2.2 
Serviços pessoais e de 

saúde 

Centros de reabilitação Clínicas dentárias, médicas, de repouso; 

Clínicas veterinárias Eletroterapia, radioterapia, fisioterapia, 

hidroterapia Institutos psicotécnicos, orientação vocacional 

Laboratórios de análises clínicas Posto de medicina preventiva, 

pronto socorro 

S2.3 Serviço de educação Academia de ginástica e esporte Cursos de língua  

S2.4 Serviços sócio-culturais 
Associações e fundações científicas; Organizações associativas e 

profissionais; Sindicatos ou organizações similares ao trabalho  

SS2.5 Serviços de hospedagem Hotéis Apart-hotéis 

S2.6 Serviços de diversões 
Diversões eletrônicas, jogos Salão de festas, bailes, "buffet" 

Teatro, cinemas, "drive-in"  

S2.7 

Serviços de estúdio, 

laboratórios e oficinas 

técnicas 

Análise técnica Controle tecnológico Estúdio de 

fotografia/cinema/som/microfilmagem; Instrumentos científicos e 

técnicos Laboratórios de análise química 

E2 Instituições diversificadas 

E2.1 Educação 

Cursos de madureza Cursos preparatórios para escolas 

superiores; Ensino básico de 1° e 2° graus Ensino técnico-

profissional 

E2.2 Lazer e cultura 

Campo, ginásio, parque e pista de esportes, circo; Cinemateca, 

filmoteca, discoteca, museu, livraria Quadra de escola de samba 

Escola de natação  

E2.3 Saúde Casa de saúde, maternidade; Centro de saúde, hospital 

E2.4 Assistência social 
Albergue Centro de orientação familiar, profissional Centro de 

reintegração social Colonização e migração (centro assistencial) 

E2.5 Culto 
Enquadram-se os usos listados em E 1.5 obedecendo às 

disposições definidas para a categoria de uso E2. 

E2.6 
Administração de serviços 

públicos 

Agência de órgão de Previdência Social Delegacia de Ensino 

Delegacia de Polícia Junta de alistamento eleitoral e militar 

órgãos de identificação e documentação Vara distrital 

Repartições públicas municipais, estaduais e federais  

E2.7 Transporte e comunicação Estação de radiodifusão Terminal de ônibus urbano 

E3.1 Educação Faculdade Universidade  

E3.2 Lazer e cultura 
Auditório para convenções, congressos e conferências; Espaços e 

edificações para exposições Estádio Parque de diversões 

E3.4 Transporte e comunicação 
Estúdio de difusão por rádio e TV (combinados ou só TV); 

Terminal rodoviário interurbano 

I.1 
Indústrias não incômodas 

até 500,00 m2 

Materiais de comunicação; Artigos de material plástico 

Confecções, calçados; Sorvetes Gráficas Gelo com gás freon 

como refrigerante; Produtos de padaria. 

 


