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Resumo: 

 O presente trabalho se constitui um projeto conceitual de iluminação do Sítio Histórico 

de Igarassu, que realiza indicações de ordem técnica e caráter executivo. Nesse sentido, 

evidencia-se como um instrumento didático relevante, ao passo que academicamente busca 

esclarecer os meandros de um projeto de intervenção, em relação à redefinição de iluminação 

pública e embutimento subterrâneo de fiações. 

 Para tanto, buscou-se realizar um debate inter-disciplinar que evidencia a 

complexidade e atenção necessárias num processo dessa ordem, ao passo que monumentos 

históricos não representam apenas a eles mesmos, senão à história e identidade tanto da 

comunidade local, quanto da própria nação onde se encontram.  

Palavras-chave: embutimento subterrâneo; iluminação de sítios históricos; Igarassu. 



 
 

Igarassu’s Historical Hill: Lighting and Undergrounding of Network 

 

 

Marcos Ivan da Fonseca Gomes 

 

 

Abstract: 

This paper presents as a conceptual design of Igarassu’s Historic Site lighting, which 

carries information of a technical and executive character. In this sense, it shows itself as an 

important educational tool, while academically seeks to clarify the intricacies of an 

intervention project in relation to the reconfiguration of street lighting and underground 

wiring inlay. 

To this end, we attempted to perform an inter-disciplinary debate highlights the 

complexity and attention required in a process that order, while historical monuments are not 

only represent themselves, but instead the history and identity of both the local community, as 

the nation itself where they are located. 

 

Keywords: nest underground, lighting historic sites; Igarassu. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Na medida em que as redes urbanas de eletricidade se expandem para atender às 

demandas industriais, comerciais ou domésticas, multiplicam-se também as redes aéreas de 

telefonia causando um efeito visual desconforme com a ambiência dos lugares, em especial 

dos sítios históricos. Essas redes entram em choque com a arquitetura preservada, cujos 

estilos e técnicas construtivas transmitem a história e revelam imagens de séculos passados. 

Conciliar a oferta desses serviços com a necessária salvaguarda dos bens históricos tem sido 

motivo de grandes atenções por parte dos órgãos de proteção patrimonial e tem afligido a 

população mais sensível aos valores culturais neles incorporados.  

Uma solução que atualmente se apresenta para o problema é o embutimento 

subterrâneo dessas redes aéreas. Este procedimento, que é um dos objetivos deste projeto, foi 

intensamente marcado pelos acontecimentos e avanços que se deram durante o século XIX. 

Neste período ocorreram importantes descobertas e invenções tecnológicas principalmente no 

campo da eletricidade e do eletromagnetismo. Sendo assim, já na segunda metade daquele 

século houve a implantação da iluminação pública a gás carbônico e, concomitantemente, 

desenvolveu-se a segunda revolução industrial, que trouxe consigo novas ferramentas 

tecnológicas para a civilização, refletindo-se no aprimoramento do processo de produção do 

aço e na metalurgia, na invenção do motor a combustão, na petroquímica, nos meios de 

transporte marítimo e terrestre e na geração de energia elétrica pelas hidroelétricas.  

No que tange às inovações no meio urbano, surgiram inicialmente os bondes puxados 

a burro e os trens urbanos tracionadas com locomotiva a vapor. A arquitetura de ferro 

importada sob medida da Europa passou a ser utilizada em prédios públicos, em pontes e em 

alguns solares. Na construção civil teve início o uso do concreto armado com cimento 

portland, possibilitando a construção dos edifícios modernistas da primeira metade século 

XX. As vias públicas foram objeto de modernizações com espaços mais amplos e traçados 

mais retilíneos para se adequar aos novos meios de transporte (CARVALHO, 2010, p. 128). 

Os benefícios da eletricidade se fazem notar principalmente na iluminação artificial e 

nos equipamentos elétricos. Mesmo sendo estes os principais benefícios trazidos pela nova 

invenção de tecnologia energética, Abramovitz aponta que: “Em 1881, ao mesmo tempo em 

que era realizado o I Congresso Internacional de eletricidade, Paris sediou a I Feira 

Internacional de Eletricidade exibindo surpresas como o telefone e o automóvel elétrico” 

(2006). 
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A iluminação pública com lâmpadas elétricas incandescentes e o uso dos primeiros 

eletrodomésticos, gerou demandas de consumos e trouxe consigo as redes elétricas. Conforme 

Abramovitz (2006), coube aos Estados Unidos a primazia de produzir em larga escala para o 

mercado os primeiros modelos de eletrodomésticos. Nas décadas de 1880 e 1890 surgiram 

ventiladores de teto, seguidos por máquinas de lavar, ferros de passar e cafeteiras. Já em 1900 

a Sears Roebuck publicava seu primeiro catálogo de implementos elétricos e, por volta de 

1913, a Western Eletric Company ampliava sua oferta de produtos, oferecendo torradeiras e 

aspiradores de pó para uma clientela em franca expansão. Os aspiradores de pó elétricos, que 

surgem por volta de 1907, logo se popularizam na vida doméstica.  

O telefone, também criado no século XIX, foi por muito tempo, devido ao alto preço 

de aquisição, um produto pouco acessível à grande parte das populações urbanas. Por isso, sua 

contribuição para a poluição visual das cidades não se fazia perceber tanto como nos dias 

atuais. Segundo Tatsch (2003), a massificação do seu uso por todas as camadas sociais só 

ocorreu no final século XX, há pouco mais de uma década, com a privatização da Telebrás, 

quando a competitividade permitiu a redução dos preços, equiparando-se aos padrões 

internacionais 

No tocante a este projeto de intervenção para revitalização, restauro e requalificação 

de ambientes por meio da reestruturação elétrica e de iluminação, que se propõe a 

compreender as possibilidades e ganhos no processo de embutimento subterrâneo das redes 

aéreas, levou-se em conta as técnicas e estilos construtivos presentes na Colina Histórica de 

Igarassu. Nesse sentido, dedicou-se especial atenção a aspectos como: a formação e evolução 

histórica da cidade; os aspectos morfológicos; os usos das edificações; as épocas de 

construção; os aspectos de infra-estrutura; os aspectos normativos do município e dos órgãos 

de preservação; as normas técnicas brasileiras; além de uma avaliação, por meio de 

questionamentos individuais, acerca da opinião de moradores da cidade. Dessa forma, 

compreendemos ter reunido elementos suficientes para subsidiar as planificações, em 

conformidade com o interesse da população. 

 

1.1 A Cidade de Igarassu 

Igarassu é uma cidade histórica do litoral pernambucano, tombada em instancia federal 

no dia 10 de outubro de 1972 sob o título “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade 

de Igarassu”, constante no processo 359-T-45 do Livro Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O núcleo urbano da 
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cidade, lugar da colina histórica, foi fundado no dia 27 de setembro de 1535, juntamente com 

uma capela dedicada aos Santos São Cosme e São Damião (COSTA, 1983, p. 171). A 

fundação do núcleo urbano se deu por ordem de Duarte Coelho quando desembarcou no 

limite entre as capitanias de Pernambuco e Itamaracá, atual Sítio dos Marcos, como é possível 

de constatar na carta de Afonso Gonçalves datada de dez de maio de mil quinhentos e 

quarenta e oito (10/05/1548): 

 

Desta Capitania, fez El-rei D. João Terceiro mercê a Duarte Coelho, pelos muitos serviços que havia feito 

na Índia, na tomada de Malaca e em outras ocasiões, o qual como tinha tão valerosos (sic) e altos 

espíritos, fez uma grossa armada em que embarcou com sua mulher D. Beatriz de Albuquerque e seu 

cunhado Hyeronimo de Albuquerque (sic), e foi desembarcar no Rio Igaraçu (sic), onde chamou os 

Marcos, porque ali demarcaram as terras de sua capitania com as de Itamaracá e as mais que se deram a 

História do Brasil 1500-1627 ( Frei Vicente do Salvador) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, segundo Salvador: 

“Duarte Coelho deu ordem para se fazer a Vila de Igaraçu uma légua pelo rio dentro, do qual tomou o 

nome, e também se chama a Vila de São Cosme e Damião, pela Igreja Matriz que tem deste título e 

orago, a qual é mui freqüentada dos moradores da vila de Olinda, que dista dela quatro léguas, e de outras 

 
Imagem 1 - Colina Histórica de Igarassu. Pintura de Frans Post produzida  

entre 1637 e 1644.  Em destaque, ao fundo, a Igreja dos Santos São Cosme e 

São Damião erguida em 1535. 
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partes mais distantes, pelos muitos milagres que o Senhor faz pelos merecimentos e intercessão dos 

santos”. (SALVADOR, 1627, p. 129). 

Conforme Bueno (2006), Igarassu é uma  uma cidade colonial que se formou, 

enquanto núcleo urbano, com a instalação de engenhos de açúcar a partir de meados do século 

XVI. O cultivo da cana de açúcar continua sendo uma atividade presente na economia do 

município nos tempos atuais. 

Um dos mais antigos relatos da história de Igarassu é o cerco feito à expedição que 

seguiu em socorro aos colonos sitiados pelos índios caeté no ano de 1548. Conforme Hans 

Staden (1945, p. 80-83), naquele ano, os índios se levantaram contra os portugueses
1
 que 

haviam escravizado alguns deles. Nessa ocasião, a vila de Igarassu era defendida apenas pela 

estacada de madeira circundante. Já no século seguinte, ano de 1632, Igarassu foi alvo de 

ocupação pelos holandeses conforme cita Varnhagen (1943).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Igarassu está localizado a 28 quilômetros da cidade de Recife, na 

macro região da capital e na micro-região de Itamaracá, tendo acesso pelas rodovias BR – 101 

Norte e PE-15.  As coordenadas geográficas para a sede do município são: 7º 83’ 41’’ 

Latitude Sul e 34º 90’ 63’’ Longitude Oeste. 

Situado na zona da mata do estado de Pernambuco, constata-se predominantemente a 

exploração da cana-de-açúcar – o que também se apresenta como uma herança da colonização 

                                                           
1
 Esse se apresenta como o primeiro relato de revolta de povos índios no Brasil. 

 
Imagem 2 – “o cerco” ano de 1548 de Theodore de Bry

1
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do local. Logo, a vegetação predominante no município são as gramíneas (Cana-de-Açúcar, 

Bambu e Capim Grande), manguezais, além da grande quantidade de arbustos e palmeiras. 

Ainda, existe no município a Reserva Ecológica da Mata da Usina São José (Lei 

Estadual nº 9.989, de 13/01/87), com vegetação densa e de grande porte e com área de 323,30 

hectares. No que tange o sítio histórico, área central da cidade e principal foco desse projeto, 

observa-se mangues às margens do Rio São Domingos e algumas árvores de pequeno porte. 

O relevo local é formado por áreas de vales, trechos planos por onde a cidade se 

expande, e por colinas. Embora possam parecer dados irrelevantes para o tema específico 

deste projeto, conforme a opinião do historiador Jorge Paes Barreto (diretor do Museu de 

Igarassu) as formações de mangues, e a própria encosta da colina histórica, desempenharam 

um papel relevante na preservação da forma e da dimensão do sítio histórico, enquanto 

inibidoras do processo de  expansão imobiliária. Outrossim, se apresentaram como de 

fundamental importancia para a sua preservação até a ocasião dos tombamentos
2
. 

Nessa esteira, a configuração do município pode ser observada sob cinco aspectos, 

quais sejam: o litoral, o campo, o sítio histórico, a área industrial e o centro comercial. O 

litoral é compostos de praias, manguesais e por uma formação de croa popularmente 

nomeada de “Coroa do Avião”. O campo possui diversos engenhos de açúcar onde o 

principal deles, com traços da colonização é o engenho Monjope em estado de arruinamento. 

No centro histórico, destacam-se o casario e os  diversos monumentos tombados 

isoladamente, igrejas, ruínas e a Casa de Câmara e Cadeia. Por fim, o centro industrial se 

extende às margens da BR 101 e o  centro comercial situa-se também nas proximidades da 

BR 101,  onde se encontram bancos, lojas diversas e a feira da cidade. 

 

1.1.1 Caracterização Socioeconômica 

Atualmente, o município de Igarassu se apresenta com uma capacidade produtiva e 

potencial de desenvolvimento significativo, destacando os seguintes aspectos da economia 

do lugar: setor primário, composto por atividades como agricultura, pesca artesanal, 

pecuária, agropecuária, horticultura, avicultura e apicultura; setor secundário – o qual possui 

maior potencial de expanção – com um parque industrial bastante diversificado, estando 

concentrado às margens das rodovias BR – 101 Norte e PE – 41 (Rodovia Transcanavieira); 

e o terciário, que é caracterizado por um comércio de médio porte, que atende as 

necessidade básicas de consumo da população local. 

                                                           
2
 Fonte: caderno de campo. 
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Para atender às necessidades de deslocamento da população da cidade, Igarassu 

possui uma boa infra-estrutura de transporte, sendo atendida por diversas linhas da rede 

rodoviária metropolitana que se intercomunicam com cidades vizinhas, como Itamaracá, 

Itapissuma, Paulista, Olinda e Recife. Essa estrutura se apresenta como suficiente para 

atender cerca de 110 mil habitantes que constatemente se deslocam influenciados pela oferta 

de mão de obra local e dos municípios circunvizinhos tanto na indústria como no comércio.  

Ainda em relação à infraestrutura da cidade, conforme a COMPESA, Companhia de 

Águas e Esgotos, o sistema de distribuição de água é feito à partir de três poços escavados 

no alto da colina histórica, cuja rede de distribuição está representada em prancha que segue 

em anexo (de número 08/23). 

O saneamento se restringe apenas à parte nova da cidade, edificada no século XX 

fora do sítio histórico, não existindo trechos saneados nem no alto da colina nem nas 

ladeiras de descida. 

Conforme indicado na mesma prancha de número 08/23, existe uma vala principal de 

drenagem em alvenaria construída na base da colina pela Rua Mal Hermes que segue toda 

extensão do extremo norte ao trecho delimitado pela Rua Tiradentes. Essa vala, coberta com 

placas de cimento, capta as águas pluviais que descem da colina e atravessa o leito da Rua 

Marechal Hermes da Fonseca. Esse sistema é completado por uma galeria na Rua Cap. 

Afonso Gonçalves e Rua Frei Caneca que despeja suas águas na vala principal. 

No que tange ao fluxo de veículos, este se faz, principalmente, por uma via formada 

pela seqüência de três ruas, Marechal Hermes, Dantas Barreto e João Elísio, por essa via 

passam os diversos ônibus que ligam Igarassu às demais cidades da região. Esse fluxo tem 

sua velocidade naturalmente reduzida pela sinuosidade da via. As ruas do alto da Colina, 

assim como a subida, rua Frei Caneca, tem um fluxo reduzido, limitado ao transporte 

coletivo de visitantes e um pequeno fluxo de automóveis particulares de moradores. 

Antes da  construção da BR 101, que passa ao largo da cidade, o fluxo estadual de 

veículos acontecia pelo centro de Igarassu. Entre os anos de 1941 e 1942, conforme 

informações repassadas pelo historiador Jorge Paes Barreto, para atender o crescimento 

desse trânsito, o trecho principal formado pelas três ruas citadas foi alargado. Naquela obra, 

conforme se observa na comparação entre as imagens 28 e 29 página 34,  foi demolido o 

Sobrado do Bandeira, cuja casa ao lado, com três portas em arco gótico  funcionou a 

primeira usina de eletricidade para iluminação pública e particular.  

Por fim, o mobiliário urbano observado sob a ótica do projeto, está presente na Praça 

da Bandeira (prancha n° 16/23), uma parada de ônibus e três telefones públicos, devendo, no 
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caso da praça haver a reconstituição do piso após o embutimento das redes elétricas de 

iluminação e locação dos postes. Ainda, existe atualmente um trecho embutido da 

Oi/Telemar que será estudado para fazer a junção com a nova rede a ser implantada.  

 

1.1.2 O Sítio Histórico 

O contexto arquitetônico da colina histórica de Igarassu se apresenta em primeiro 

plano por meio da sua encosta que preserva o verde do solo e pela parte alta com duas antigas 

igrejas e um casario remanescente do século XVI. Ocupando a contra-encosta e a parte baixa, 

visualizam-se ladeiras e ruas tortuosas formadas por um casario de diversos períodos. Nesse 

contexto é possível se observar algumas fachadas prediais que guardam características 

coloniais nos telhados de duas águas em telha canal, nos seus beirais de alvenaria e nas suas 

portas e janelas ao estilo usual nos séculos XVII, XVIII e XIX. Algumas dessas antigas 

edificações, como prática comum no final do século XIX, foram objeto da inserção de novos 

elementos arquitetônicos como platibandas, frisos, e modenaturas em argamassa, assumindo 

assim um caráter eclético na sua forma. As edificações mais significativas do lugar são as 

Igrejas barrocas do Sagrado Coração de Jesus, o Convento Santo Antônio, a Igreja do 

Livramento e a Igreja maneirista dos Santos São Cosme e São Damião. 

O sítio histórico de Igarassu como um todo, conforme consta nas informações 

oficiais do município, possui os seguintes monumentos históricos
3
: 

 

 O Convento Franciscano de Santo Antônio – um dos mais íntegros 

exemplares entre os conventos franciscanos do nordeste do Brasil. Fundado 

em 1588, foi o terceiro do Brasil em ordem de fundação, o primeiro sob 

invocação de Santo Antônio. 

 Igreja dos Santos São Cosme e São Damião – Igreja do estilo maneirista, 

considerada a mais antiga igreja do Brasil, tendo sido fundada no ano de 

1535. 

 Museu Pinacoteca de Igarassu – Fundado em 24 de janeiro de 1954  

 Capela de São Sebastião – A conclusão das obras se dá em 1735.   

 Capela Nossa Senhora do Livramento – Não se têm dados precisos a 

respeito da origem da capela que, segundo tradição, seria do terceiro quartel 

do século XVIII. 

                                                           
3
 Conforme dados oficiais do município sob o título “Informações Municipais” e livro de tombo do IPHAN 
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 Igreja do Sagrado Coração de Jesus – Fundada em 01 de março de 1742. 

 Sobrado do Imperador – Um dos onze edifícios tombados existentes na vila 

de Igarassu no século XIX. De propriedade do poder público, estava sendo 

utilizado como Casa de Câmara na época em que D. Pedro II visitou 

Igarassu em 05 de dezembro de 1859.  

 Ruína da Igreja Nossa Senhora da Misericórdia – Construída, 

provavelmente, em meados do século XVI, Em 1º de maio de 1632, foi 

saqueada pelos holandeses, caindo então em abandono. 

 Igreja da Santa Cruz – Já existia no último quartel do século XVI. 

 

Sob a ótica do período construtivo, a Colina Histórica de Igarassu apresenta 

edificações que englobam toda a época de formação do Estado Brasileiro: período colonial, 

período imperial e república. Tanto as edificações do período colonial comas as mais 

recentes do século XX, se encontram representadas em planta anexada, sob o título 

“Períodos de Construção” (02/23). 

Os principais usos dessas edificações da Colina Histórica se apresentam como 

prédios religiosos, prédios institucionais e residenciais. Estes estão representados conforme 

prancha nomeada “Usos”, em anexo (07/23). 

Como se pode perceber, as principais expressões culturais da cidade se encontram 

fortemente imbricadas com o legado arquitetônico em questão. O contexto cultural da cidade 

é formado por entidades municipais e por organizações não-governamentais que expressam 

as tradições do lugar, com destaque para a Escola de Musica Heitor Villa Lobos, a Casa do 

Artesão, o Museu Pinacoteca instalado no antigo dormitório dos noviços do convento Santo 

Antonio, o Museu da Cidade de Igarassu, a Biblioteca Pública, as festividades religiosas dos 

santos São Cosme e São Damião, de São Sebastião, o Carnaval, o maracatu e as demais 

festas de época. 
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Imagem 3: Santos São Cosme e São 

Damião 

 

 
Imagem 4: Rei e Rainha do Maracatu Estrela Brilhante 

Fonte: maracatubarcelona.blogs.com 

 

 

As imagens 3 e 4 fazem alusão a importantes eventos culturais da cidade. A primeira 

se trata do estandarte dos Santos São Cosme e São Damião, padroeiro da cidade, usado nas 

procissões durante as festividades religiosas que acontecem no mês de setembro. Esta peça 

faz parte, atualmente, do acervo do Museu da Cidade de Igarassu. A imagem 4 retrata uma 

apresentação do Maracatu
4
 Estrela Brilhante durante o carnaval. Esta dança encontra seu 

principal reduto cultural em Pernambuco. 

 

1.2 Avanços Tecnológicos da Eletricidade, Telefonia e Iluminação Artificial do Século 

XIX ao Século XXI  

As primeiras redes aéreas de eletricidade começaram a surgir basicamente no início do 

século XX. Essas redes, conforme imagens da época, mesmo em pequenas proporções, já 

produziam impactos visuais sobre os ambientes públicos. 

A origem tecnológica desse processo causador de impactos visuais aconteceu 

exatamente no primeiro ano do século XIX, quando, Alexandre Volta (1745-1827) inventou a 

pilha elétrica cientificamente conhecida como pilha voltaica
5
. Os estudos sobre a corrente 

elétrica gerada pela pilha voltaica trouxeram importantes inventos que foram gradativamente 

se incorporando ao uso popular e que se tornaram uma necessidade social.  

 

 

                                                           
4
 Maracatu é um termo africano que significa dança ou batuque, no qual um grupo de adeptos das religiões afro-

brasileiras saem fantasiados às ruas para fazer saudações aos orixás (eduk.br). 
5
 http://paginas.fe.up.pt/histel/Volta_folheto2.pdf 
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Imagem 5: Alexander Volta 

 
 

 
Imagem 6: a 1ª pilha elétrica 

 

Vinte anos após o feito de Alexandre Volta, Hans Cristhian Oersted (1771-1851)
6
 , 

estudando a corrente elétrica produzida pela pilha voltaica, descobriu em 1820 o 

eletromagnetismo. 

  
 

Imagem 7: experiência realizada por Hans Cristhian 

Oersted  

 
 

Imagem 8: reprodução atual do 

experimento. 

 

 

Com a descoberta do eletromagnetismo, foi possível observar a existência da força 

eletromagnética, do que decorreu, uma série de inventos. Entre esses os novos inventos 

está o telégrafo desenvolvido em 1835 por Samuel Finley Breeze Morse (1791-1872)
7
 . O 

telefone patenteado em 1876 por Alexander Gran Bell (1847-1922)
8
. A lâmpada elétrica 

                                                           
6
 http://www.brasilescola.com/fisica/a-historia-eletromagnetismo.htm 

7
 Fonte, site: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/SamuelFi.html; acessado dia 07 de janeiro de 2012. 

8
 Fonte, site: http://gardenofpraise.com/ibdbell.htm; acessado dia 07 de janeiro de 2012. 
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desenvolvida em 1879 por Thomas Alva Edison 1879 (1847-1931)
9
 e o motor elétrico de 

Werner Von Siemens em 1886. 

 
 

 

Imagem 9: Invenção do telégrafo 1835 

 
 

 

Imagem 10: Invenção do telefone 1876 

 

 

Em seus estudos para a melhoria tecnológica da lâmpada incandescente Thomas 

Edison descobriu o princípio de funcionamento da válvula elétrica que ficou conhecido 

como efeito Edison. Essa descoberta deu origem às válvulas eletrônicas que evoluíram 

para os transistores e diodos feitos de material sólido semicondutor de eletricidade. Por sua 

vez, observadas as características de emissão luminosa de alguns diodos surgiram as 

lâmpadas LED, cujo nome é a abreviatura de “light emitting diode”.  

 
 

Imagem 11: Thomas Alva Edison 

 
 

 

Imagem 12: 1886 - Motor elétrico de 

Werner Von Siemens 

 

Esses inventos, descobertas e evoluções tecnológicas do segmento da eletricidade, 

de expressivo significado para a vida das pessoas, rapidamente se incorporaram ao gosto e 

ao uso popular, dando surgimento às redes aéreas de eletricidade e telefonia, cujos efeitos 

                                                           
9
 Fonte, site: http://www.apice.coop.br/fisicanet/historiadafisica/Edison.htm; acessado dia 07 de janeiro de 2012. 
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visuais nocivos à ambiência dos espaços públicos, reclamam uma atitude saneadora por 

parte dos órgãos competentes. 

 

1.2.1 Breve Trajetória da Iluminação Artificial no Brasil 

Até 1856 a iluminação pública no Brasil era a mesma do século XVII, com lampiões a 

óleo de baleia. Naquele ano, por iniciativa e risco do Barão de Mauá, se inaugurou no Rio de 

Janeiro, e posteriormente nas grandes cidades a iluminação a gás que conforme cita Carlos H, 

trouxe consigo novos costumes: “A  iluminação a gás, incorpora novos costumes noturnos, 

cafés, restaurantes, teatros entraram em plena atividade, e a vida na Corte começou a tomar 

novos ares, os de uma cidade moderna”
10

. 

 

 
 

 

Imagem 13: Pintura de Jean Batiste Debret (“Coleta de 

Donativos”), em destaque, o lampião à óleo de baleia usado na 

iluminação século  XIX. 

 
 

 
Imagem 14: Acendedor de 

lampião à gás numa rua do Rio 

de Janeiro; Fonte, site: http:// 

riocurioso.com, acessado dia 07 

de Janeiro de 2012. 

 

  

A partir do início do século XX – quando foi desenvolvido um sistema de iluminação 

pública por meio da energia elétrica –, as cidades passaram a ser iluminadas, 

simultaneamente, através de gás carbônico e eletricidade. A partir daí a iluminação elétrica 

passou a ser amplamente difundida, sendo realizada por meio de lâmpadas incandescentes. 

“Em 1910, Claude apresenta a lâmpada com funcionamento à base de gases nobres (argônio, 

                                                           
10

 Fonte: http//:-rio-curioso.blogspot.com em 2008/02-iluminação- no- rio- de- janeiro. 

http://1.bp.blogspot.com/_Pm7-jSt3kos/R7wGeDIC_EI/AAAAAAAAAbs/uS5GtVeR82Y/s1600-h/2-acendedor_de_lampiao1895.jpg
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criptônio, xenônio, neon e hélio) e de vapor de sódio”
11

. Esse acontecimento é o início das 

lâmpadas de descarga, as fluorescentes e as de multi-vapores metálicos, atualmente utilizadas 

tanto na iluminação pública como em alguns ambientes internos. 

 

                   

 

 

 

 

Imagem 15: Lâmpada 

incandescente em franco desuso 

 
 

 
Imagem 16: Lâmpada multivapores 

metálicos 

 

Por último, com a evolução das pesquisas incidentes sobre os diodos emissores de luz 

surgiram as lâmpadas LED mais duráveis e mais econômicas que as lâmpadas multi-vapores 

metálicos. As lâmpadas LED produzem uma luz pura, assim considerada, por não produzir 

radiação ultra-violeta nem infravermelho, sendo dessa forma apropriadas para iluminação de 

superfícies de origens orgânicas que são sensíveis àquelas radiações.  

A imagem 17 mostra os primeiros diodos emissores de luz e as imagens 21 e 22 

mostram refletores à LED do sistema RGB (Red, Green, blue) que produzem a variação 

cromática do facho luminoso enquanto as fitas LED imagem 20 produzem luz branca. Vê-se o 

Cristo Redentor iluminado com LED e sob efeitos de variações cromáticas. 

 

1 

Imagem 17: primeiros LEDs emissores de luz. 

 
 

 

Imagem 18: efeito de iluminação de 

LED no Cristo Redentor. 

                                                           
11

 Fonte: http://wikienergia.com, acessado em 08 de janeiro de 2012.  

http://wikienergia.com/
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Imagem 19: efeito de iluminação de LED no 

Cristo Redentor.  

 
 

 

Imagem 20: fita de LED de alta potência.  

 
 

 

Imagem 21: refletor com variação 

luminosa a partir de comando remoto 

LED RGB. 

 
 

 

Imagem 22: refletor com variação 

luminosa a partir de comando 

remoto LED RGB. 

 

 

 

 

1.2.2 Aspectos Históricos da Eletricidade em Pernambuco 

Até a década de 1910 o uso da eletricidade se limitava aos lugares onde existiam 

unidades geradoras. É de se admitir que, naquela época, ainda no início do uso dessa forma de 

energia, os problemas devido às redes aéreas não eram percebidos, pois a iluminação das ruas 

ainda se fazia basicamente por luminárias a gás no caso das ruas centrais, ou por lampiões a 

querosene fixados nas fachadas prediais onde não existia a canalização do gás carbônico. O 

gás, proveniente do gasômetro, chegava através de tubulações de cobre que seguiam 

subterrâneas pelas calçadas. O resultado final desse tipo de instalação com certeza trazia um 

toque de beleza como ainda hoje pode ser percebido nos postes preservados em algumas ruas 

e praças.  
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Imagem 23: vista panorâmica do gasômetroe do Recife/ Fonte: Museu da Cidade do Recife. 

 

 

O gasômetro ficava nas margens do Rio Capibaribe, ao lado da estação central de trens 

e diante da antiga cadeia pública, onde, atualmente, funciona a Casa da Cultura. Dessas 

instalações o gás era canalizado para os bairros centrais do Recife. Posteriormente, o lugar 

funcionou como unidade geradora de eletricidade. 

 

 

 

Imagem 24: 1913 demolições para modernização do Bairro do Recife/ Fonte: Museu da Cidade do Recife. 

 

Na foto do ano de 1913, do acervo do Museu da Cidade do Recife, observa-se um 

poste de distribuição de eletricidade e outro da iluminação a gás durante a demolição do 

antigo Bairro do Recife. De certa forma, essa imagem materializa a sucessão tecnológica 

que estava sendo empreendida na cidade do Recife naquela ocasião. 
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1.2.3 A Iluminação Elétrica de Igarassu  

Através do diário de João Batista Bezerra de Melo Filho, é possível ter-se ciência do 

dia inaugural da iluminação elétrica no município. Segundo consta, o fornecimento por meio 

de um gerador foi iniciado no dia 04 de julho de 1920, pelo prefeito Nelson Andrade de 

Oliveira, conforme transcrição abaixo:  

 

“Julho 05 de 1920, 

Teve lugar  hontem nesta cidade a inauguração da luz elétrica da iluminação pública.  

O acto ocorreu sem solenidade, apenas compareceu ao mesmo elevado número de pessoas. 

A inauguração deste grande melhoramento que demonstra o elevado tino administrativo do Sr. Dr. 

Prefeito, diz que, nem todas as esperanças para o soerguimento desta terra estão perdidas.” (MELO 

FILHO, 1920: 93) 
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Até o ano da inauguração da usina de eletricidade, 1920, a iluminação de Igarassu 

era feita por meio de lampiões a querosene, conforme consta nos registros de João Batista 

Bezerra.   

 
 

 

 
Imagem 25: Primeiras redes elétricas de Igarassu com postes de madeira 

 

 

As primeiras redes elétricas da cidade eram com postes de madeira que duraram até o 

ano de 1932 quando foram substituídas por postes de concreto. Na foto, poste de madeira na 

Rua Bernardo Vieira, antiga Ladeira do Livramento.  

A energia proveniente da CHESF chegou ao Recife no ano 1954 e em Igarassu, só em 

janeiro de 1960. 
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2. OBJETIVO DO PROJETO 

Este projeto, se contrapõe às descaracterizações provocadas pelas fiações externas de 

eletricidade e telefonia, e visa, por meio do embutimento subterrâneo eliminar as 

interferências visuais produzidas por essas instalações. Além disto, paralelamente, estabelece 

um novo sistema de iluminação compatível com a ambiência do sítio histórico, resgatando e 

evidenciando a imagem preservada do lugar na perspectiva de evidenciar seus valores 

culturais e ensejar novas demandas econômicas. 

 

3. A EXTENSÃO DO PROJETO 

O projeto COLINA HISTÓRICA DE IGARASSU - ILUMINAÇÃO E 

EMBUTIMENTO SUBTERRÂNEO DAS REDES AÉREAS consiste de levantamentos e 

planificações para supressão das instalações aparentes de eletricidade, telefonia e lógica que 

descaracterizam o lugar, suas substituições por redes subterrâneas e a implantação de um 

adequado sistema de iluminação incidente sobre os espaços públicos e monumentos de 

destaque. Paralelamente, visando à segurança da população local, do público visitante e dos 

próprios equipamentos, introduz um circuito fechado de televisão – CFTV.  

Com o intuito de propiciar a sustentabilidade das melhorias, o projeto propõe também 

a adoção de ações complementares como: a requalificação de áreas públicas para estimular 

atividades gastronômicas e artesanais; a requalificação do adro do Convento Santo Antônio 

visando resgatar a visibilidade da fachada original da igreja; a intensificação dos eventos 

religiosos e nos espaços sagrados, tais como o uso misto do Convento Santo Antonio; a 

construção de um auditório para atender às novas demandas geradas no novo pólo industrial 

em implantação na região; a restauração das ruas e calçadas, a pintura das fachadas prediais 

para um melhor efeito visual da iluminação; e, por fim, o resgate histórico da casa onde 

funcionou a primeira unidade geradora de energia elétrica do município, com a adoção de um 

letreiro indicativo e uma placa alusiva. 
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Imagem 26 

 
 

 

Imagem 27 

 

A título de exemplificação dessas mudanças, a imagem 26 mostra o Convento Santo 

Antonio de Igarassu em sua situação atual e a seguinte é uma simulação da requalificação e da 

iluminação apresentada no projeto. Observa-se que na simulação da requalificação do 

Convento Santo Antonio os muros definidores do adro foram afastados lateralmente até 

alinharem-se com os cunhais da igreja deixando à mostra uma porta que se encontrava pela 

parte interior do convento. Com esse procedimento além de se resgatar a visibilidade da 

fachada, possibilitar-se-á a visibilidade das laterais do Convento que também serão 

iluminadas. 

 

4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A implantação de um novo sistema de iluminação tanto para os monumentos como 

para o espaço público de Igarassu, decorre da necessidade de oferecer uma visibilidade 

noturna para o lugar e proporcionar o surgimento de atividades com vistas ao efetivo 

aproveitamento do seu potencial enquanto sítio histórico. Nas condições atuais, durante noite, 

o sítio se dissocia das demandas turísticas observadas à luz do dia. Essa situação leva os seus 

habitantes a perceberem o lugar como um espaço de atividades unicamente diurnas.  

Dessa maneira, a insipiência da iluminação e a pouca segurança local, faz com que não 

exista a possibilidade de vida noturna no sítio. Por isso, o sentimento que aflora com relação à 

iluminação noturna é voltado muito mais ao anseio de segurança das pessoas do que para a 

expansão da atividade turística no sítio histórico. 
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Muito embora o projeto conserve intenso caráter de valorização por meio da uma 

iluminação efetiva e adequada dos monumentos, a importância dessa ação vai além dos 

efeitos esperados com a nova iluminação. Destarte, ela se refletirá durante o dia, tanto pelo 

embutimento das redes aéreas resgatando uma imagem livre de interferências visuais dessas 

redes, quanto pela proposta de requalificação dos espaços, proporcionando uma ambiência 

mais agradável.  

 

4.1 Fatores Complementares que Justificam a Execução do Projeto 

Além dos aspectos já referidos para a valorização do sítio histórico, outras 

circunstâncias de percurso se somam como justificativas para o projeto, sendo elas: 

  Pernambuco será um dos estados-sede da Copa do Mundo de Futebol, a ser 

realizada em 2014; 

 O País também sediará os Jogos Olímpicos de Verão em 2016;  

 A contribuição para diversificação econômica numa região onde está sendo 

instalado um pólo automobilístico e farmaco-químico; 

 A implantação de um corredor rodoviário de Recife para Igarassu, que se propõe a 

reduzir o tempo de deslocamento entre as duas cidades. 

 

4.2 Expectativas do projeto 

À medida que o projeto se propõe a estabelecer uma ambiência livre das interferências 

visuais causadas pelas redes aéreas de eletricidade e telefonia, ao passo que também 

proporciona o embelezamento noturno do lugar por meio de uma apropriada iluminação, 

compreende-se que produzirá uma maior capacidade de sustentabilidade, baseada nos 

seguintes fatores-reflexo:  

 Produzir uma maior visibilidade para o valor patrimonial e arquitetônico do 

sítio histórico de Igarassu; 

 Obter uma ambiência que agrade e orgulhe a população local fortalecendo sua 

auto-estima e o sentimento de pertencimento para com o bem patrimonial; 

 Possibilitar uma maior fluidez – isenta de ruídos e interferências visuais – da 

mensagem histórica e cultural;  

 Garantir o potencial local para o fortalecimento do turismo; 

 Estimular o desenvolvimento das atividades gastronômicas e artesanais no 

município; 
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 Aumentar o número de eventos religiosos e culturais. 

 

4.3 A Conciliação da Salvaguarda Patrimonial com as Implicações de Ordem Técnica.  

As planificações dos embutimentos foram concebidas levando em consideração a 

integridade dos bens patrimoniais, de modo que sejam evitados quaisquer danos que venham 

causar descaracterizações. Considerando para o caso, como bens patrimoniais relacionados ao 

projeto, o solo, as ruas, as calçadas e as edificações. Ao mesmo tempo, as normas técnicas 

que disciplinam as ações previstas foram seguidas, como a NBR 5101 que versa sobre 

iluminação pública e NBR 5410 que versa sobre instalações elétricas em baixa tensão, além 

dos disciplinamentos fornecidos pelas concessionárias de energia e telefonia. 

4.4 Proposta para Reestruturação do Espaço Histórico  

 

 

 

Imagem 28 

 
 

 

Imagem 29 

 

Na imagem de número vinte e oito, é possível visualizarmos o Largo do Livramento 

em 1916, atual Praça da Bandeira. À direita da Igreja do Livramento vê-se o Sobrado do 

Bandeira que foi derrubado em 1942 para alargamento da rua João Elísio. A  foto (feita 

durante o processo de pesquisa) mostra a praça sem o referido sobrado. Junto ao sobrado 

ficava a unidade geradora de energia elétrica, nomeada conforme o diário de João Bezerra, 

“Usina de Eletricidade”, cuja fachada, também foi parcialmente modificada durante as 

obras de 1942, como é passível de ser observado na foto abaixo.  
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Imagem 30: simulação do letreiro e placa alusiva à “Usina de 

Eletricidade”, conforme proposto pelo projeto.  

 

O projeto prevê o resgate histórico da primeira unidade geradora de eletricidade de 

Igarassu. A unidade foi inaugurada no dia 04 de julho de 1920 pelo prefeito de Igarassu, 

bacharel Nelson de Oliveira. Propõe-se um letreiro na platibanda da edificação com o nome 

USINA DE ELETRICIDADE e uma placa alusiva à sua inauguração e ao seu antigo uso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Destaca-se que o presente projeto se coloca como uma proposição conceitual de 

intervenção para aprimoramento do instrumental de iluminação do Sítio Histórico de Igarassu. 

Sendo assim, embora este estudo realize indicações de ordem técnica e caráter executivo, se 

constitui, fundamentalmente, como um exercício teórico. Nesse sentido, considera-se que este 

seja um instrumento didático relevante, ao passo que academicamente busca esclarecer os 

meandros de um projeto de intervenção, em relação à redefinição de iluminação pública e 

embutimento subterrâneo de fiações. 

 

5.1 Área de abrangência 

 A região onde se dará a intervenção segue ilustrada nas imagens 31 e 32: 
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Imagem 31: Vista aérea da Colina histórica de Igarassu, espaço físico do projeto. 

 

 
Imagem 32: Monumentos que receberão iluminação de destaque. 

1 –Museu da Cidade de Igarassu e Igreja dos Santos Cosme e Damião; 

2 –Casa de Câmara e Cadeia; 

3 –Prédio da Prefeitura e Igreja do Livramento; 

4 –Igreja e Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus; 

5 –Ruínas  da Igreja da Misericórdia; 

6 –Sobrado do Imperador; 

7 –Convento Santo Antônio. 
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5.2 Áreas Indicadas à Requalificação  

Propõe-se a requalificação da área externa frontal do Convento Santo Antônio 

(imagem 33 que se integrará à requalificação do adro e de uma área livre (imagem 34) para 

atividades gastronômicas e artesanais. Esta área livre é de especial interesse para o projeto, 

por permitir uma visão total da encosta da colina histórica. A partir deste ambiente pode ser 

observada toda encosta da colina e alguns monumentos como a Casa de Câmara e Cadeia, o 

Museu da Cidade e a Igreja dos Santos São Cosme e São Damião. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33 

 
 

 

Imagem 34 

 

Tendo em vista os critérios de acessibilidade, as calçadas deverão ser restauradas com 

material compatível com a ambiência, o mesmo acontecendo com as fachadas do casario que 

serão restauradas e pintadas. 
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6. IDENTIDADE E PERTENCIMENTO – UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

APLICÁVEL AO PROJETO 

 

Na bibliografia sociológica e antropológica, a idéia de pertencimento se encontra 

fortemente atrelada a conceitos fundamentais para essas áreas de conhecimento. Em relação à 

primeira, o conceito de identidade (com todas as suas variações, do tipo, identidade cultural, 

identidade nacional, etc.) se encontra baseado na compreensão de pertencimento a um 

determinado grupo ou costume que ao se realizar ou ser evidenciado, estabelece uma forma de 

compartilhamento entre os indivíduos (ORTIZ, 1985). 

  Em relação ao constante na produção teórica na Antropologia, o sentimento de 

pertença se encontra já nas estruturas mais basilares do pensamento humano, posto que todas 

as sociedades baseiam a sua existência na contraposição à outras sociedades e, para tanto, se 

mostra necessário compreender-se inserido e ser parte de um grupo: familiar; de alianças 

baseadas em compreensões como, por exemplo, amizade; comunidade; etc. (LÉVI-

STRAUSS, 2008)  

 Sendo assim, ambos os campos de conhecimento concordam que compreender-se 

integrante de, e compartilhador de algo (ou seja, pertencimento) é: 1) intrínseco à existência 

humana em sociedade e; 2) uma construção discursiva na qual os indivíduos, em alguma 

medida, compreendem as vantagens de pertencer a determinados grupos e optam por fazê-lo 

ou não. Resumidamente, para que esse último passo ocorra no sentido pretendido por este 

projeto, se faz necessária a compreensão de uma vantagem ou privilégio em fazer parte de um 

subgrupo social. 

 Em síntese, idéia que se defende neste projeto é uma proposta de intervenção 

urbanística que, pode possibilitar uma ampla mudança social por meio do melhoramento 

estético e estrutural do centro histórico de Igarassu e das demandas econômicas que se 

vislumbra alcançar, resultando num  impulso a um processo de reavivamento identitário local, 

a partir da geração de um “orgulho” da população, que deverá ter fortalecido o seu sentimento 

de pertencimento para com o lugar.   

 Como mencionado anteriormente, o presente projeto também se incumbe da 

responsabilidade de se apresentar como uma proposta sustentável. Isto é, que a preservação e 

manutenção do sítio histórico de Igarassu não se torne dependente de outras ações da mesma 

natureza deste empreendimento. Então, compreende-se como deveras possível a 

sustentabilidade desse projeto em relação à continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
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culturais e ambientais de Igarassu, posto que se objetiva que a intervenção não se relacione 

apenas ao poder público, mas com a maior gama possível de participação dos subgrupos 

constituintes da sociedade circunscrita ao município. 

 

6.1 As Cartas Patrimoniais 

A  concepção deste projeto norteou-se nos fundamentos teóricos proporcionados 

pelas cadeiras que formam a grade curricular do Mestrado Profissional em Conservação e 

Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, com ênfase à legislações patrimonial, 

história das cidades, técnicas construtivas, tecnologia do restauro, história do restauro, sítios 

históricos e percepção urbana. 

No tocante ao conteúdo teórico sobre legislação patrimonial, o projeto estabelece 

observância às recomendações contidas nas cartas patrimoniais da UNESCO, onde 

evidenciamos para este tema a Carta de Atenas de 1931, Recomendação de Nova Delhi de 

1956 a Recomendação de Paris de 1962 e a Carta de Veneza de 1964, cujas orientações 

selecionadas colocamos como apêndice. 

 

6.2 Recomendações da UNESCO 

O primeiro documento com caráter internacional o qual se refere à atribuição de alta 

conta para a conservação física de cidades foi a Carta de Atenas, assinada em 1933. Consta, 

nesta, que a história está inscrita no traçado e na arquitetura das cidades. Assim, aquilo que 

deles subsiste, forma o fio condutor que, juntamente com os textos e os documentos gráficos, 

permite a representação de imagens sucessivas do passado. (UNESCO, 1933) 

Nesse sentido, a Carta de Veneza, elaborada no ano de 1964, também se apresenta 

como um dos principais documentos para este trabalho, por ser a carta internacional sobre 

conservação e restauração de monumentos e sítios. Nesse documento, as obras 

compreendidas como monumentais se apresentam como portadoras da mensagem espiritual 

do passado de cada povo. Assim, à medida que  se possibilita que aquelas perdurem frente 

ao tempo, garante-se o testemunho vivo das tradições seculares dos povos aos quais elas 

fazem referência. (ICOMOS, 1964) 

Dessa maneira, esse documento explicita uma definição de monumento histórico, 

como se pode constatar abaixo: 

 

Figura 2 
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Art 1º – A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio 

urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que 

tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural. (UNESCO, 1964) 

 

Neste mesmo documento faz-se referência à toda pluralidade de aspectos que se 

encontram circunscritos aos processos de tombamento, conservação, restauração e 

manutenção dos monumentos que se apresentam como legado de um povo. Evidência da 

oficialização dessa concepção, pode ser constatada na passagem a seguir do mesmo 

documento:  

 

Art 2º - A conservação e a restauração dos monumentos constitui uma disciplina que reclama a 

colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e salvaguarda do 

patrimônio monumental. (UNESCO, 1964) 

 

Logo, a necessidade de confluência de diversas áreas de conhecimento se apresenta 

como impressindível haja vista o fato de não se tratar de uma ação que pode ser isolada em 

laboratório nem todos os seus possíveis efeitos anteriormente especulados e calculados. Isto 

se dá, em suma, tendo em vista que uma construção adquiri o status de monumento quando 

sua importância deixa de se dar apenas para os campos da arquitetura e engenharia e 

também passam a ser compartilhado nos âmbitos sociais mais amplos.  

Por fim, mais uma norma exposta na Carta de Veneza e que condiz com o que este 

projeto se propõe, se refere – aparentemente – ao âmbito estritamente físico, posto que se 

dedica a versar sobre a fidelidade à construção original. Nesse sentido, presecreve que: 

 

Art 13º - Os acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que respeitarem todas as partes 

interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio da sua composição e suas relações com o 

meio ambiente. (UNESCO, 1964)  

 

 Como se pode perceber, mesmo quando aparentemente se encontra versando apenas 

a aspectos físicos da obra, a ação de preservação e revitalização se debruça sobre outros 

aspectos, a saber: social e ambiental. 

Dessa maneira, outro aspecto essencial do presente projeto se refere à pesquisa 

arqueológica. Em relação a esta, o principal documento que a normatiza, foi constituído 

durante a nona sessão da Conferência Geral da UNESCO, em Nova Delhi, 1956. As 

recomendações propostas por esse documento, definem os princípios internacionais a serem 

aplicados em matéria de uma pesquisa dessa natureza. 

Para efeito da presente recomendação entende-se por pesquisas arqueológicas todas as 

investigações destinadas à descoberta de objetos de caráter arqueológico, quer tais 
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investigações impliquem uma escavação do solo ou uma exploração sistemática de sua 

superfície, quer sejam realizadas sobre o leito ou no sub-solo das águas interiores ou 

territoriais de um estado-membro. 

Assim, o presente projeto se propõe com especial atenção a estas recomendações. 

Logo, além dos dispositivos legais específicos, aos quais compulsoriamente se submete uma 

ação dessa natureza, demais apontamentos – como os que subseqüentemente serão trazidos à 

baila –, também constarão como parte do processo.  

Nessa esteira, a recomendação relativa à salvaguarda da beleza e do caráter das 

paisagens e sítios, presentes no documento produzido durante a décima segunda sessão da 

Conferência Geral da UNESCO, realizada em 12 de dezembro de 1962, na cidade de Paris, 

pode ter a sua utilização compreendida como basilar na realização deste projeto. Segundo as 

compreensões da referida carta:   

 

Para efeitos da presente recomendação, entende-se por salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e 

sítios a preservação e, quando possível, a restituição do aspecto da paisagem e sítios, naturais, rurais ou 

urbanos, devido à natureza ou à obra do homem, que apresentam um interesse cultural ou estético, ou que 

constituem meios naturais característicos. 

(...) 

Item 7 - As medidas preventivas para salvaguarda das paisagens e dos sítios históricos deveriam visar 

protegê-los dos perigos que os ameaçam. Essas medidas deveriam consistir essencialmente no controle 

dos trabalhos e atividades suscetíveis de causar danos às paisagens e aos sítios e, especialmente de: 

(...) 

Letra c) – Linhas de eletricidade de alta ou baixa tensão, instalações de produção e de transporte de 

energia, aeródromos, estações de rádio, de televisão etc.
 12

  
 
(UNESCO, 1962) 

 

 

6.3 Os Órgãos de Proteção Patrimonial 

Para que os tratados assinados por países arregimentados pela ONU tenham 

efetividade em seus territórios nacionais – onde detêm soberania – se apresenta como 

necessária a normatização dos procedimentos. Assim, por meio da instrumentalização de 

princípios, conceitos e idealizações dos procedimentos, passam a se constituir como normas 

que devem ser obrigatoriamente seguidas pelas ações, agora, regulamentadas. 

A forma como o Estado Brasileiro encontrou para garantir o cumprimento dessas 

diretrizes, foi produzindo órgãos nos três níveis do poder: o federal, estadual e municipal. 

Sendo assim, se encontram prescritas na Constituição Federal de 1988 as seguintes 

instruções:  

                                                           
12

 Grifos nossos. 
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Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

 

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

 

Para que essas determinações se façam cumprir, mostra-se imprescindível a existencia 

de um órgão ficalizador e implementador dessas normativas. No que tange a instância Federal   

do Estado, esse papel é cumprido por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN – conforme se pode constatar no decreto-lei 25, datado do dia 30 de 

novembro de 1937. Neste documento de fundação do órgão, o artigo 1º regulamenta: 

 

Decreto Lei 25. Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

 

 

Outro dispositivo legal de extrema importância para a salvaguarda patrimonial, 

principalmente no que tange a este projeto, haja vista tratar específicamente dos aspectos 

que circundam a questão arqueológica, é a lei de número 3.924, datada de 26 de julho de 

1961.  

 

Art 1º - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território 

nacional e todos os elementos que nêles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, de 

acordo com o que estabelece o art. 175 da Constituição Federal. 

 

 

Já no âmbito estadual, a FUNDARPE ocupa lugar, na estrutura governamental, de 

salvaguardar os interesses públicos em relação aos patrimônios materiais – muito embora, 

quando criada em 17 de julho de 1973, não dedicasse especial interesse nessa função 

específica. Sendo assim, a forma jurídica sob a qual foi constituída, é de direito privado sem 

fins lucrativos, o que a poderia tornar, em alguma medida, autônoma em relação ao poder 
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executivo estadual
13

. Como mencionado, a Fundação visa, o incentivo à cultura, a 

preservação dos monumentos históricos e artísticos do Estado.  

Em Igarassu, a proteção patrimonial é realizada sob a incumbência da SEPLAMAPH 

(Secretaria de Planejamento, Meio  Ambiente e Patrimonio Histórico), a qual tem como 

principal instrumento para a execução de ações na questão patrimonial por meio da lei de 

uso e ocupação do solo, abaixo detalhada: 

 

  
Art. 55 - Constitui o acervo cultural de Igarassu seus edifícios, áreas verdes e bens móveis, cuja 

preservação importa assegurar pelo seu caráter histórico, artístico ou científico, de importância nacional 

ou regional.  

 

 

A este projeto, ainda se destaca como de fundamental importância as recomendações 

presentes no Art. 64 sobre a preservação e valorização do que é denominado como Setor de 

Preservação Rigorosa (SPR): 

 

Art. 64  

item b): Restauração da pavimentação, arborização, iluminação, etc., 

das ruas, praças e jardins públicos e seleção e recuperação da flora das 

áreas verdes; 

 

 

                                                           
13

 Pragmaticamente, a Fundação tem delineado uma ação bem distinta dessa possibilidade. Invés disso, ao longo 

de sua história, já foi incorporada à Administração Indireta do Estado e, hoje, está vinculada à Secretaria de 

Educação. 



 
 
 

43 
 

  

7. ESTUDOS ICONOGRÁFICOS DA PRIMITIVA ILUMINAÇÃO DE IGARASSU  

 

Uma etapa de grande importância para a elaboração desse projeto se deu durante a 

realização dos levantamentos iconográficos sobre o lugar. Por meio deste, buscou-se somar 

a maior quantidade possível de informação com o intuito de prevenir qualquer possibilidade 

de intervenções equivocadas. 

  

 

 
Imagem 35: Sobrado do Imperador, na rua Barbosa Lima – 

possívelmente datado da década de 1920. 
 

 

 

Dessa maneira, é possível atestar na foto acima como na imagem 25 página 29, os 

detalhes revelados acerca dos postes da iluminação. Conforme se vê na imagem 25, Rua 

Bernardo Vieira, os poste eram de madeira, tendo no ano  de 1932 sido substituídos por outros 

de cimento
14

.  

 

7.1 Levantamento de Dados Acerca da Opinião Pública 

No decorrer da pesquisa, foi realizado um levantamento das opiniões de alguns 

moradores da cidade, aos quais tive acesso, acerca de suas compreensões e pretensões com 

relação à iluminação do sítio histórico. Por meio desse processo investigativo, é possível 

elencar algumas das falas mais marcantes que corroboram com os intuitos do presente projeto. 

Sendo assim, seguem algumas opiniões selecionadas: 

                                                           
14

 A razão motivadora da troca de todos os postes da cidade por estruturas de cimento, se deu por conta de um 

acidente. Um desses postes, provavelmente deteriorado pela ação de cupins e intempéries do clima, caiu sobre  

um transeunte ocasionando a morte desse indivíduo. 
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 “Gostaria de ver modelos de luminárias antigas no lugar dos atuais 

postes que hoje ocupam o sítio histórico, e seria de grande utilidade que 

ao lado de cada prédio público existisse uma delas, assim evitaríamos o 

vandalismo e a prostituição nas calçadas do nosso patrimônio material.” 

(Lex Ane Cavalcanti – moradora do município de Igarassu e 

desempenha atividade de apoio administrativo no IPHAN, Fonte: 

caderno de campo) 

 

 

Da mesma maneira, o comentário de outro morador do município evidencia o 

descontentamento com a iluminação atualmente dispensada aos monumentos. Segundo 

Eduardo dos Santos Gomes, “gostaria de ver refletores distribuídos nas colinas do sítio 

histórico de Igarassu, ia dar um ar romantico e sofisticado ao local”. (Fonte: caderno de 

campo). 

As demais opiniões colhidas reforçam o sentimento de insegurança que tem sido 

dispertado pelo sítio histórico. Nesse ssentido, três moradores entrevistados responderam 

das seguintes formas: “A iluminação é fraca e os monumentos são escuros à noite.” (Glória 

De Fátima Figueiredo Brandão); “A câmara de vereadores é um breu à noite, existiam postes 

de iluminação na frente com luminárias duplas que foram retiradas” (João Mágno Mendes 

Fonseca); e “Precisa iluminar melhor a casa de câmara que tem assaltos e roubo de carros” 

(Maria de Fátima Ribeiro). (Fonte: caderno de campo). 

No que tange a possibilidades de embelezamento da cidade por meio da melhor 

efetividade e planejamento na utilização da iluminação pública, duas outras opiniões se 

destacaram. Primeiramente, a de Adnelson Dantas, o qual compreende que a beleza do sítio 

histórico fica escondida com a escuridão da noite. Além da de Jorge Paes Barreto, o qual 

lança o adendo de que a vegetação cicundante deveria ser evidenciada como parte do sítio. 

Para ele, os manguezais “fazem parte da historia da cidade, que nasceu cercada dos 

mangues. Além desse aspecto é um extraordinário bioma que oxigena a água dos rios 

ajudando na procriação das espécies. Além disso, o sítio iluminado vai gerar renda e não vai 

precisar do poder público para se manter”. (Fonte: caderno de campo) 
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7.2 Embutimento Subterrâneo das Redes Aéreas  

A proposta de embutimento das redes aéreas de iluminação ficará submetida ao 

ordenamento dos postes de iluminação a serem dispostos segundo os aspectos técnicos 

considerados para a eficiência luminosa e para harmonia com o aspecto histórico do lugar. 

As subestações elétricas de distribuição de energia, num total de seis, atualmente na 

forma de postes com transformadores aéreos, deverão ser substituídas por cabines blindadas 

que permitem maior segurança e facilidade de manutenção. Negociações da municipalidade 

com proprietários de alguns imóveis estratégicos poderão aperfeiçoar ainda mais estes 

procedimentos, o que já é adotado de forma compensatória em outros lugares.  

 

7.2.1 Percursos do embutimento 

As unidades de transformação (subestações) serão instaladas em locais que não afetem a 

ambiência e que atendam tecnicamente os critérios de distâncias em relação aos pontos de 

entrega que é no quadro de medição das edificações. 

Ainda, deverão ser utilizados no embutimento subterrâneo, tubos flexíveis (corrugados), 

cuja escolha  se dá em vistas do fato que tais tubos possuem grande capacidade de distensão e 

suportam altas cargas de compressão com extrema segurança. A esses componentes são 

acrescidos como de extrema importância conectores especiais com isolamento sílica gel 

envolvendo os pontos de contato, sendo próprios para ambientes úmidos. 

 

7.2.2 O Embutimento das Redes Elétricas nas Ruas e Calçadas  

No intuito de adotar procedimentos em relação às formas de intervenção durante a 

execução do projeto, foram realizados levantamentos sobre as características físicas de todos 

os logradouros. Esse procedimento torna possível estabelecer também um planejamento 

prévio das recomposições que se fizerem necessárias. 
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Imagem 36 – Aspectos físicos das ruas, calçadas e caminhos do embutimento. 
 

 

 

7.2.3 Embutimento subterrâneo das redes aéreas  

O embutimento subterrâneo das redes aéreas, obedecendo  o critério da mínima 

intervenção, intenta eliminar as diversas instalações aparentes, com procedimentos que não 

causem impactos sobre o sítio histórico, em especial, do ponto de vista arqueológico. Dessa 

forma, cada traçado do projeto foi concebido em função das circunstâncias técnicas para 

fornecimento da energia elétrica e telefonia em alinhamento com as circunstâncias 

patrimoniais, minimizando-se ao máximo a intervenção sobre as ruas e calçadas preservadas. 

 

7.2.4 Caminhos do embutimento 

Os caminhos das tubulações para eletricidade e telefonia, foram definidos em função 

das análises de situação, apresentando-se soluções que resultem na mínima intervenção sobre 

o solo, ruas e calçadas.  
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As redes de eletricidade de alta tensão
15

 (13.800 volts) seguirão pelo leito da rua, 

próximo ao meio fio em grande profundidade conforme a técnica aplicável. Enquanto isso, as 

redes de baixa tensão (220 volts), responsáveis pelo fornecimento de energia para a 

iluminação pública e distribuição predial, seguirão prioritariamente submersas pelas calçadas. 

Da mesma forma, a rede de telefonia seguirá próxima à distribuição de baixa tensão, na maior 

parte dos casos. Nota-se que deverá ser respeitada a mínima distância entre as instalações de 

telefonia e eletricidade para que não ocorram interferências da eletricidade sobre os sinais de 

comunicação. 

O fornecimento dos serviços de eletricidade e telefonia será realizado por meio de 

eletrodutos rígidos, com caixas e medidores instalados no interior das unidades prediais. Para 

a instalação desses eletrodutos serão evitados rasgos em paredes ou cantarias, o que garantirá 

o menor impacto possível nos prédios do complexo histórico. 

 

7.2.5 A Proposta Executiva das Redes Elétricas Subterrâneas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Trata-se das redes elétricas definidas tecnicamente como de média tensão, que contudo são habitualmente 

tratadas como redes de alta tensão. Essas redes, devido à elevada tensão, requerem uma maior profundidade 

das valas de embutimento.  
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Imagem 37: Caixa de telefonia e lógica na calçada 

 

 

 

Imagem 38: Dutos de embutimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 39: detalhe de vala de embutimento. 

 

Vala com dutos de distribuição envelopados em concreto e aspecto do escoramento 

utilizado no caso de solos pouco consistentes ou submetidos à vibração do trânsito de veículos 

automotivos. 
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Imagem 40 – Detalhe das caixas de inspeção de baixa tensão. 

Fonte: CELPE (Companhia de Eletrificação de Pernambuco) 

 

 

 
 
 
 

Imagem 41: Esquema geral da alimentação predial  subterrânea 

 

Calçada 

calçada 
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A imagem 41 se propõe a ilustrar a proposta de distribuição de eletricidade para as 

unidades prediais. O esquema permite visualizar a fiação vindo do transformador 

rebaixador, passando por uma caixa de inspeção e seguindo pela calçada de onde são feitas 

as derivações para o interior das edificações por meio de conectores próprios para 

ambientes úmidos. Os medidores prediais estão representados por círculos com a letra 

“M”, os quais ficarão no interiror da edificação.  

As duas fotos vistas em conjunção com o esquema geral da alimentação predial se 

referem aos conectores de ligações subterrâneas pelos quais são feitas as derivações 

elétricas da rede subterrânea para as unidades prediais. Os conectores são dispositivos de 

alta confiabilidade que contém internamente uma substância gelatinosa do que resulta um 

perfeito isolamento entre as partes condutoras das derivações com o meio exterior. 

Observa-se na primeira foto o conector funcionando dentro de um aquário. Devido à 

excelente qualidade da rede embutida as manutenções são mínimas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 42: Esquema de distribuição subterrânea de eletricidade de um trecho urbano 
 

 

A imagem 42 tem o intuito de representar a distribuição subterrânea de eletricidade  em 

um trecho urbano. Observa-se que à partir de cada caixa de inspeção são derivados dois 

ramais de alimentação predial. (CELPE, 2011) 
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7.2.6 Efeitos esperados após o embutimento 

Para uma demonstração visual do resultado final do processo de embutimento das 

redes aéreas, foram produzidas simulações com situações antes e depois em diversos trechos 

do sítio histórico conforme apresentado nas duas imagens a seguir.  

 
 

 

 
 

 

 
Imagem 43: Aspecto do visual produzido com o embutimento embutimento das 

redes aéreas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Imagem 44: Rua Marechal Hermes da Fonseca, resultado esperado após o embutimento 

 

  

 Em anexo (B) seguem outros exemplos de imagem onde se apresenta uma redução 

significativa da poluição visual nos diversos espaços públicos. 
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8. O PROJETO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO 

  

8.1 A Fundamentação da Proposta de Iluminação 

Para a proposta de iluminação foram observados os seguintes aspectos: 1) os níveis de 

iluminancia
16

 compatíveis para vias públicas segundo o fluxo de veículos e pessoas; 2) os 

níveis de iluminancia das fachadas prediais que formam o conjunto das edificações do lugar; 

3) o índice de reprodução de cores das lâmpadas; 4) os estilos e aspectos arquitetônicos dos 

monumentos de destaque; e, finalmente, 5) a forma de posicionar os novos postes e 

luminárias em relação ao casario, evitando-se a interferência visual destes sobre as fachadas 

históricas.  

Para a formalização da proposta de iluminação das edificações da Colina Histórica de 

Igarassu, atentamos para seus aspectos construtivos que revelam os seus estilos 

arquitetônicos, apontando o que deve ser evidenciado pela iluminação. Esses estilos, no caso 

das edificações religiosas, são o maneirismo e o barroco. O primeiro, presente na Igreja dos 

Santos São Cosme e São Damião e o seguinte nas demais igrejas (Convento de Santo 

Antônio, Igreja do Sagrado Coração de Jesus e a Igreja do Livramento). Conforme Bury 

(2006), o maneirismo se apresenta por formas simples e humanas, aspectos que são passíveis 

de serem evidenciados na iluminação da Igreja dos Santos Cosme e Damião. Para esse autor, 

o estilo maneirista se apresenta como uma edificação de objetivos racionais, cujos resultados 

se mostram: “simétricos, harmoniosos, estáticos, limitados e, acima de tudo, serenos” 

(BURY, 2006: 256). 

Ainda segundo Bury, os arquitetos renascentistas visavam estabelecer uma correlação 

entre as proporções familiares e satisfatórias do corpo humano e as construções, cujas plantas 

e proporções espaciais eram baseadas nas figuras geométricas regulares e mais simples – 

quadrado, círculo, cubo cilindro e esfera. (BURY, 2006 p.64-65) 

Já em relação ao estilo barroco, o autor compreende que “em contraste [com os 

renascentistas], os objetivos do barroco eram emocionais, e os resultados comoventes, 

turbulentos, hipnóticos, buscando atingir a ilusão ilimitada” (BURY, 2006 p.65). Nessa 

medida, busca-se, por meio da iluminação do Convento Santo Antonio, evidenciar esse toque 

emocional que a arquitetura do monumento transmite. 

                                                           
16

 Termo técnico usado para definir a luz incidente sobre o objeto iluminado. 



 
 
 

53 
 

  

A essas formas de expressão artística e compondo o contexto artístico do lugar se 

juntam os estilos presentes no casario de diferentes épocas construtivas e a própria paisagem 

na sua forma natural que, associados à imaterialidade dos fundamentos culturais, formam o 

lugar objeto de embutimento e de um novo sistema de iluminação. 

 

8.2 A luz e a percepção do objeto ou lugar 

Um ponto essencial observado neste estudo foi o cuidado de não interferir na 

mensagem artística do objeto a ser iluminado. Em outras palavras, a iluminação não pode vir 

a produzir deformação visual do bem o qual se pretende iluminar. Por vezes, se podem notar 

descompassos dessa natureza quando se observa que, em algumas iluminações feéricas, 

oferece-se um espetáculo de luz totalmente dissociado da proposição inicial do objeto. 

Entende-se que a iluminação ideal seria aquela que pudesse mostrar durante a noite a 

forma como o objeto e seu entorno são vistos durante o dia. Contudo, sendo impossível 

produzir pela luz artificial a uniformidade e a intensidade luminosa da luz solar, busca-se, na 

proposta, por meio da luz artificial, uma iluminação que estabeleça harmonia entre o bem e o 

espaço que lhe envolve, mesmo que haja a intenção de oferecer um maior destaque a esse 

bem.   

A partir da visualização das imagens a seguir, pretende-se que o leitor experimente as 

possibilidades estéticas dos aparelhos de iluminação a serem utilizados, os quais compreende-

se estarem em harmonia com a arquitetura do local. Essa atenção permite, como se poderá 

perceber, o efeito positivo desses instrumentos mesmo durante o dia.   
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Imagem 45: Simulação dos postes a serem instalados na Rua Bernardo Vieira, que vão até 

a Praça da bandeira, observando-se na imagem o espaço livre das fiações aéreas. 

 

 

 

 
 

 

Imagem 46: Representação dos níveis de iluminação na fachada do casario da Rua Bernardo Vieira 

devido à iluminação pelo piso com refletores MVM 70W. 
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Imagem 47: Espaço entre o Museu da Cidade de Igarassu e a Igreja dos Santos São Cosme e São 

Damião Será utilizada uma arandela com o  mesmo tipo de luminária dos postes da rua Bernardo 

Vieira. 

 

 

8.3 Objetivação do Projeto de Iluminação 

Nesse projeto, compreende-se que para a realização de um plano efetivo e condizente 

de iluminação, faz-se necessário responder a três perguntas básicas: 1) o que iluminar?; 2) por 

que iluminar?; e, 3) como iluminar? 

Dessa forma, para que seja possível responder ao primeiro questionamento faz-se 

necessário que sejam compreendidas e identificadas as características do objeto a ser 

iluminado. Entendendo-se, no caso do elemento artístico, que a iluminação não deve interferir 

na sua epifania, e, tão somente, produzir circunstâncias para que se evidencie a sua 

visibilidade. Do ponto de vista humanístico, podemos dizer que a iluminação se processa 

sobre a história e sobre as tradições do lugar. 

Buscando, então, responder à questão “O que iluminar”, obtemos uma resposta do 

ponto de vista dos valores imateriais na citação de Maria Helena Pires Martins (2006), 

“Herdamos de gerações passadas o ambiente no qual vivemos, a cultura dentro da qual fomos 

criados, as lendas, as canções, os hábitos, a religião, os modos de comportamento, a língua 

com a qual nos expressamos. (MARTINS, 2006, p. 5). Esses valores estabelecerão 

“caminhos” a serem iluminados de modo a contribuir para a manutenção dos costumes e das 

tradições do lugar. 
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 Como expectativas do projeto, o bem iluminado deve evidenciar a arte contida e 

visualizada no espaço arquitetônico e paisagístico e tudo que insinue os valores culturais do 

lugar, trazendo satisfação e contentamento à população que dele usufrui.   

8.3.1 Os equipamentos de iluminação 

Visando garantir durabilidade, os projetores a serem utilizados deverão ter robustez e 

pouca suscetibilidade às intempéries e poluição ambiental.  

Por seu turno, os postes deverão ser metálicos, com alturas definidas pela 

profundidade dos pontos a iluminar, obedecerão ao princípio imposto para o iluminamento, 

quando a luz se desvanece na razão inversa do quadrado da distância. Os postes da Rua 

Tiradentes, de edificações modernas dissociadas da ambiência histórica poderão ser 

circulares de concreto. 

 

8.3.2 A tonalidade da Iluminação 

Procura-se adotar um iluminamento que não desfigure cromaticamente o bem ou 

espaço. Por isso, na maioria das situações a iluminação externa deverá ter IRC
17

 mais 

próximo  ao obtido com a luz natural. Este IRC, depende da temperatura de cor das 

lâmpadas utilizadas. A faixa de temperatura de cor da luz natural varia entre  3000 Kº a 

5800Kº. Os valores de menor temperatura de cor se verificam no por do sol quando a luz 

tende a ficar amarelada. 

 

 
Imagem 48: esquema de exposição de temperatura de cor 

 

                                                           
17

IRC- Índice de reprodução de cores 
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Como pode-se notar na imagem 48, quando adentra-se a níveis abaixo de 3000 Kº 

tem-se as cores mais amareladas chegando às tonalidades alaranjadas e acima as cores mais 

brancas chegando-se à tonalidades azuladas. 

 

8.3.3 Iluminação de destaque X ambiência 

A iluminação dos monumentos e dos lugares  deverá ser feita de forma que o 

iluminamento produzido não entre em choque  com a ambiência circundante. Busca-se, 

longe dos efeitos feéricos ou festivos, produzir uma iluminação que proporcione a sensação 

de alegria ou de bem estar. 

 

8.3.4 A extensão do Projeto de Iluminação 

O projeto da Colina Histórica de Igarassu obedece a Norma Brasileira de Iluminação 

Pública (NBR-5101) e abrange a iluminação das vias e dos monumentos de destaque Alguns 

fundamentos técnicos conforme os espaços a iluminar da Colina Histórica de Igarassu. 

 

8.3.5 Temperatura de Cor 

A iluminação básica será em vapor metálico numa temperatura de cor predominante 

de 3500 a 4000Kº sendo complementada nos monumentos com o uso de lâmpadas LED. 

8.3.6 A iluminação das vias 

Para o estudo da iluminação de cada via foram observados os seus aspectos físicos, 

funcionais, estéticos e históricos. Para cada trecho foi elaborado a respectiva representação 

gráfica por meio de perfis arquitetônicos, evidenciando-se seus efeitos cromáticos. A esses 

perfis, foram incorporadas em pranchas adicionais algumas ilustrações para melhor 

representar a ambiência. 

A via principal da cidade é formada por três ruas que se seqüenciam nas curvas que 

contornam a base da colina histórica: Rua Marechal Hermes da Fonseca, Rua Dantas Barreto 

e Rua Capitão Afonso Gonçalves. 

No que se relaciona com a rua Marechal Hermes da Fonseca, destaca-se o fato de que 

ela possui edificações do século XVIII e do século XIX. Nessa via, serão colocados postes 

dos dois lados devido à variedade de profundidade em relação às fachadas prediais e à sua 

grande largura. Dessa forma, pretende-se que a iluminação ofereça destaque ao casario 

histórico. Os postes que ficam do lado da Colina receberão refletores focais que iluminarão 

sua encosta de modo a produzir beleza e segurança. A iluminação viária deverá ser 
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compatível com o fluxo de veículos e de pessoas. No caso desta via o iluminamento será 

próprio para fluxo intenso, segundo a NBR 5101. 

 

 

Imagem 49: projeção da Rua Marechal Hermes da Fonseca 
 

Na seqüência tem-se  a Rua Dantas Barreto, a qual tem início no Convento Santo 

Antonio. Este trecho, com edificações dos séculos XVII e XVIII, terá postes só no lado 

esquerdo de quem olha para o norte. Esta decisão se mostrou indicada para que a fachada do 

casario que a compõe fique livre de interferências físicas, tais como postes e luminárias. 

 

Imagem 50: projeção da rua Dantas Barreto - Curvas isolux 

 

 

Postes de 7m – Lâmpadas de 100W – Inclinação 10° 

Imagem 51: Rua Dantas Barreto 

 

Em seguida, a rua Cap. Afonso Gonçalves fica à meia encosta da Colina e, em seu 

percuso, acompanha a elevação no seu sentido longitudinal. No trecho existe apenas uma 

edificação que é a Casa de Câmara e Cadeia, século XVII. Nesta rua, por razão da sua pouca 

largura, os postes terão altura de apenas 3,5m. O facho luminoso dos refletores ficará 
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voltado para o lado da fachada da Casa de Câmara e Cadeia, de modo que seus focos de luz 

não sejam percebidos a partir da Rua Marechal Hermes da Fonseca.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 52: Rua Cap. Afonso Gonçalves 
 

 

 

luminárias de piso multivapor-metálico MVM 
 

Imagem 53: Iluminação do Recolhimento do Sagrado Coração de Jesus e do Sobrado do Imperador 

 

Na rua Barbosa Lima, no trecho a iluminar, possui edificações do século XVI e XVII, 

tendo como destaques históricos o Sobrado do Imperador, a Igreja do Sagrado Coração de 

Jesus, o Museu da Cidade de Igarassu e a Igreja de São Cosme e Damião. Nesta rua, de 

grande largura, os postes serão mais altos e posicionados pelo lado não edificado – o mesmo 

lado da encosta. A necessidade de uma altura mais elevada em relação aos postes de 

iluminação, se apresente tendo em vista a extenção da largura da rua, além da necessidade de 

iluminar também as fachadas do casario e dos monumentos. 

Poste de 3,5m Curvas isolux – lâmpadas de 70W – luminárias com 10° de inclinação 
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Imagem 54: rua Barbosa Lima 

 

 
 

 

Imagem 55: rua Barbosa Lima 

 

 

Como é passível de ser analisado na imagem 54, há, além dos aspectos relativos à 

rua, o largo da Igreja dos Santos São Cosme e São Damião que fica à direita da Igreja do 

sagrado Coração de Jesus, como elemento condicionante da altura dos postes. Como dado 

resultante de uma investigação prévia, não foram constatados indícios indicativos da 

existência de lampiões nas fachadas. Assim, respeitando-se a pré-existência da iluminação 

do lugar, compreende-se que o indicado seja unicamente a utilização de postes. Como 

resultado dessa escolha, a iluminação incidirá também sobre a área não edificada, 

atendendo, assim, às demandas de segurança evidenciadas durante o levantamento de dados. 

Logo, a iluminação dará conta de facilitar o deslocamento humano e de veículos, chegando a 

atingir, por fim, as fachadas do casario.  

Ainda na rua Barbosa Lima, nos postes do largo das Igrejas do Sagrado Coração de 

Jesus e de São Cosme e Damião serão instalados refletores para a iluminação de destaque 

das fachadas desses monumentos. 
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Imagem 56: Rua Frei Caneca 

 

 

 
Curvas isolux – Lâmpada multi-vapor metálico – MVM 150W 
Luminária com inclinação 10° em relação ao plano horizontal 

Imagem 57: rua Frei Caneca 

 

Em seguida à rua Barbosa Lima, tem-se a rua Frei Caneca que é, tal qual a Tiradentes, 

uma ladeira de acesso a Colina, cujo o direcionamento segue para o Convento Santo Antonio. 

Nesta rua, os postes ficarão pelo lado da encosta no trecho correspondente à fachada da Igreja 

dos Santos São Cosme e São Damião e Casa Paroquial. Também devido à grande largura, foi 

projetada uma alternância dos postes em relação ao lado da rua em que serão postos, como é 

passível de visualizar na imagem acima. Sublinha-se que os postes, do lado do casario ficarão 

à cerca de sete metros, com o intuito de não interferir em relação às fachadas. 

Poste 8m  

Poste 8m  
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Imagem 58: Rua Bernardo Vieira e Praça da Bandeira 

 

 

A Rua Bernardo Vieira, que termina na Praça da Bandeira – local onde também se 

encontra a Igreja do Livramento – apresenta um casario bastante singelo do século XVII que 

será objeto de tratamento especial de iluminação. Nas calçadas do casario, com desnível entre 

as casas, serão instalados refletores de piso com lâmpadas de baixa potência e do lado oposto, 

que é livre de edificações, serão instalados postes compatíveis com o ambiente, possibilitando 

que o ambiente diferenciado que define o lugar seja mais bem evidenciado. No prédio junto à 

referida Igreja, funciona a Prefeitura da Cidade, a qual receberá uma iluminação levemente 

diferenciada do casario, mas que não comprometerá a harmonia luminosa com este e com a 

Igreja. 

. 

Na seqüência e estabelecendo uma continuidade de ambiência,  vem a Praça da Bandeira. 

Para sua iluminação deverá ser utilizado o mesmo tipo de poste e luminária da Rua Bernardo 

Vieira. 

Postes de 6m – luminárias instalada o topo do poste com 

lâmpadas MVM - 150W 
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Imagem 60: encontro das ruas Bernardo Vieira e Dantas Barreto. 

 

 

 

Imagem 61: Colina histórica de Igarassu (Praça da Bandeira) 

Aspecto da distribuição luminosa projetada (Curvas isolux) 
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Imagem 59: Iluminação rua Tiradentes 

 
 

 

Imagem 62: rua Tiradentes. 

 

A Rua Tiradentes se apresenta como uma excessão em relação ao conjunto 

arquitetônico apresentado. Esta rua compõe o traçado viário do sítio, mas as edificações 

presentes na sua extenção são do século XX. Assim, mesmo não apresentando idênticas 

características históricas com restante das edificações da Colina Histórica, compreende-se a 

necessidade de ser igualmente iluminada, garantido, dessa forma, a continuidade do sítio e a 

possibilidade de visualizar o lugar como um todo. Porém, a composição do seu conjunto de 

iluminação, atentará apenas aos padrões estabelecidos NBR-5101, no que tange os níveis de 

iluminância para iluminação pública.   

 

8.3.5 Iluminação Monumental 

Na seqüência tem-se a representação da iluminação de destaque dos monumentos feita 

com lâmpadas de multi-vapor metálico (MVR) e barras sólidas ou fitas de LED.  

Curvas isolux  

Luminárias com inclinação de 10° em 

relação ao plano horizontal - lâmpadas 

MVM 100W 

Poste de h=7m  

Poste de h=7m  

Poste de h=7m  

Poste de h=7m  
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Nosso primeiro estudo sobre iluminação de monumentos recaiu sobre o Convento 

Santo Antonio. Nesse sentido, levantamentos realizados, indicaram que em 1985, o mesmo 

foi objeto de reformas executadas pela FUNDARPE. Como ação remanescente dessas 

reformas, existem na galilé luminárias de piso cujas lâmpadas serão substituídas por LEDs 

evitando-se os danos causados por radiações ultra-violetas existentes nas demais fontes de luz 

artificial.  

 Para a iluminação do Convento Santo Antonio  propõe-se o reposicionamento dos 

muros do adro que apresentam-se escondendo partes da fachada frontal, resultando num 

projeto de requalificação do adro como um todo. Para essa requalificação propõe-se que os 

muros fiquem alinhados com os cunhais, porém separados desses por meio de portões de 

ferro.   Há de se registrar que não existindo elementos que definam o período construtivo dos 

muros, faz-se necessário a realização de um estudo arqueológico, antecedendo o projeto 

arquitetônico de requalificação. 

Para a iluminação do convento foi executada uma maquete eletrônica (em anexos) que 

permitiu uma concepção segundo a abrangência arquitetônica do bem, incluindo o cruzeiro 

que fica na entrada do adro. Para a execução dessa maquete eletrônica foram realizados 

diversos levantamentos fotográficos e arquitetônicos, elaboradas as plantas baixa e de 

fachada, feito a modelagem em 3D e aplicação das texturas (parede, pedra, piso, grama e 

cores), resultando a imagem que simula tanto o bem iluminado como a própria requalificação 

do adro. Em seguida foi feita a escolha e inserção dos refletores e por último, foi feita a 

renderização – processo o qual consiste na junção de todos os pontos trabalhados na produção 

da maquete. A operacionalização dessa última etapa do trabalho demandou cerca de quinze 

horas de duração. 
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Imagem 63: pontos de iluminação do Convento 

Santo Antonio. 

  

 

Imagem 64: iluminação do Cruzeiro. 

A iluminação do Convento Santo Antonio, ilustrada na  imagem 63, visa valorizar a 

torre sineira, a cantaria, os três arcos característicos dos conventos franciscanos, o telhado e 

o frontão com seus elementos artísticos, como brasão, volutas, a cruz e os pináculos. A torre 

sineira terá internamente uma luminária com lâmpada vapor de sódio-VPS de 150W dando 

um toque mais amarelado, os demais elementos terão as seguintes inserções: nas cornijas, 

serão instaladas fitas LED; nos pináculos barras de LED; e no piso refletores de piso com 

lâmpadas multi-vapor metálico – MVM; no frontão, pelo lado posterior, iluminando a torre 

sineira e o  telhado, haverá refletores MVM-150W
18

.  

Por seu turno, o Cruzeiro receberá uma iluminação branda proveniente dos postes que 

ficam no seu entorno, a qual seria complementada por duas luminárias de piso MVM 150W 

que destacarão suas formas geométricas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Os refletores serão dimerisáveis para permitir o ajuste da intensidade luminosa. 
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Imagem 65: maquete eletrônica do Convento de Santo Antonio. 

 

A imagem acima, etapa da elaboração da maquete eletrônica, apresenta uma 

representação tridimensional do Convento Santo Antonio de Igarassu, a qual possibilita uma 

melhor ilustração no sentido dos estudos luminotécnicos por meio de software. 

 

 

 

Imagem 66: maquete eletrônica com simulação de iluminação geral das fachadas frontais. 
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Para efeito de melhor compreensão da proposta de iluminação anteriormente descrita, 

foi elaborada uma simulação digital da iluminação do Convento Santo Antonio, imagem 66, 

evidenciando, também, o deslocamento do muro que define o adro. Como detalhe dessa 

ilustração, é passível de observação, que a lateral e o telhado do convento também se 

encontram iluminados. 

Em relação às ruínas da Igreja da Misericórdia, que ficam na rua Tiradentes, esquina 

com a rua Barbosa Lima, propõe-se que sobre elas incida uma iluminação especial por meio 

de projetores de piso com lâmpadas a vapor de sódio (amarelada), e para as árvores refletores 

com lâmpadas multi-vapor metálico (luz branca). 

 

 

 

 

 

Imagem 67: ruínas da Igreja da Misericórdia 

 

 

No que tange a iluminação da Igreja dos Santos Cosme e Damião, imagem 68, propõe-

se a utilização de refletores de piso com lâmpada multi-vapor metálico - (MVR) 150W. Dessa 

maneira, será possível produzir uma distribuição luminosa em consonância com a forma 

simples da arquitetura maneirista do referido monumento. 

 

Vapor de sódio (VPS) 150 W 

Multi-vapor metálico (MVM) 

150W 

 

            Refletor de piso 
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Imagem 68: ilustração da parte frontal da Igreja dos Santos 

Cosme e Damião 

 

 

Imagem 69: fachada lateral, vista a partir da rua Frei Caneca 

 

 

Em relação ao prédio da Prefeitura de Igarassu (imagem 70), o projeto prevê a sua 

iluminação a partir de piso. Na Igreja do Livramento, representada à direita, serão utilizados 

refletores de piso, barras e fitas de LED acompanhando a curvatura da cornija e barras de 

LED para os pináculos. 

 



 
 
 

70 
 

  

 

 

 

 

Imagem 70: prédio da Prefeitura Municipal de Igarassu. 

 

 
Imagem 71: fronte da Igreja do Livramento. 

 

 

A iluminação do prédio da Prefeitura da Cidade, imagem 70, terá dois refletores de piso de 

facho concentrado,  nos cunhais e mais três ao centro com lâmpadas MVM 150W. 

 

 

Imagem 72 - Museu da Cidade de Igarassu  

 

 

A iluminação do Museu da Cidade, imagem 72, será feita com refletores de piso na 

tijoleira, com o emprego de lâmpadas de luz branca 3500ºK MVM de 150W. 
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Imagem 73: apontamento da iluminação do prédio da  

Casa de Camara e Cadeia de Igarassu. 
 

Por fim, para a Casa de Câmara e Cadeia de Igarassu, imagem 73, está prevista a 

utilização de refletores de piso na parte frontal, além de um refletor radial em cada lateral 

(lâmpadas multivapor-metálico MVM). As árvores do fundo – que são perceptíveis pelo 

registro fotográfico – serão iluminadas com projetores de piso com facho aberto. 

Concomitantemente, as duas palmeiras localizadas à frente da edificação, serão iluminadas 

com projetores de facho concentrado que atingirão suas copas. 

 

 

 

 

 
Imagem 74: iluminação de palmeiras e árvores. 
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Assim, com intuitos puramente estéticos, prevê-se a iluminação das duas palmeiras 

imperiais que ficam diante da Casa de Câmara e Cadeia. Os instrumentos utilizados para tanto 

serão os refletores de facho concentrado com lâmpadas MVM 150W. A partir desses, será 

possível atingir as copas dessas árvores. Além destas, as árvores que se encontram por detrás 

da edificação serão igualmente iluminadas. Doravante as razões estéticas, a iluminação dessas 

árvores que ficam na Rua Marechal Hermes, proporcionarão também um acréscimo no 

sentimento de segurança por parte da população. Este procedimento será empreendido a partir 

do piso, como se pode constatar nas imagens abaixo (imagem 75). 

 

 

 
Imagem 75: imagem com apontametos da iluminação de árvores. 
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9. SUSTENTABILIDADE 

 

Para a sustentabilidade do sistema de iluminação a ser implantado propõe-se alguns 

procedimentos estratégicos como o uso misto das instalações religiosas, a construção de um 

auditório no terreno do Convento Santo Antônio a requalificação do adro, e a requalificação 

de uma área pública para a exploração de atividades artesanais e gastronômicas. Neste 

processo faz-se necessário o treinamento da população interessada, notadamente para as 

atividades gastronômicas e artesanais. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que tange a segurança dos sistemas, a proposta de embutimento e iluminação 

deverá ser complementada por um sistema de segurança eletrônica que atuará de forma 

remota mediante instalação de diversas câmeras eletrônicas de vigilância instaladas nos 

próprios postes e em algumas edificações de modo a cobrir integralmente toda a área 

contemplada pelo projeto.  

Este sistema se utilizará das estruturas para telefonia e lógica do projeto. Essa 

segurança, contudo, deve ser complementada com a ação explícita de vigilantes, 

recomendando-se um vigilante para cada trecho de visibilidade comum. 
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11. PROPOSTAS COMPLEMENTARES VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE DO 

SISTEMA 

 

Para a sustentabilidade do sistema é necessário o aumento e maior permanência de um 

público visitante ao sítio histórico, sendo para isso necessário a adoção das seguintes medidas: 

 Requalificação do adro e área externa frontal do Convento Santo Antonio de modo a 

gerar um maior número de eventos religiosos. 

 Criação de um auditório no terreno do Convento Santo Antonio com vistas a 

realização de eventos sociais e treinamento/palestras de caráter empresarial, 

considerando a instalação duas grandes empresas na região com a geração de milhares 

de empregos. 

 Proposição de uso misto do Convento Santo Antonio, hospedaria e hotelaria 

 Requalificação de trecho da Rua Marechal Hermes para desenvolvimento das 

atividades artesanais e gastronômicas. 

 Retirada dos antigos postes e redes aéreas; 

 Remanejamento dos transformadores; 

 

11.1 Procedimentos complementares 

 Remanejamento do orelhão e placas de sinalização que estão diante dos monumentos e 

casario; 

 Restauração e pintura das fachadas prediais 

 Restauração das diversas calçadas onde incidirá a iluminação e o embutimento 

 Contenção da encosta da colina 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Lista de Pranchas Arquitetônicas 

PRANCHA 1 LOCALIZAÇÃO 

PRANCHA  2 PERÍODOS DE CONSTRUÇÃO DO CASARIO 

PRANCHA 3 CURVAS DE NÍVEL 

PRANCHA 4 VEGETAÇÃO DE INTERESSE AO PROJETO 

LUMINOTÉCNICO 

PRANCHA 5 PLANTA GERAL DE TRECHOS E CALÇAMENTOS 

PRANCHA 6 FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES 

PRANCHA 7 MAPA DE USOS 

PRANCHA 8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

PRANCHA 9 RUA MARECHAL HERMES 

PRANCHA 10 RUA MARECHAL HERMES 

PRANCHA 11 RUA DANTAS BARRETO 

PRARNCHA 12 RUA DANTAS BARRETO 

PRANCHA 13 RUA DR JOÃO ELÍSIO 

PRANCHA 14 RUA DR JOÃO ELÍSIO -FACHADAS 

PRANCHA 15 RUA BARBOSA LIMA- FACHADAS 

PRANCHA 16 RUA BARBOSA LIMA – FACHADAS 

PRANCHA 17 RUA CAPITÃO AFONSO GONÇALVES- FACHADAS 

PRANCHA 18 RUA CAPITÃO AFONSO GONÇALVES-FACHADAS 

PRANCHA 19 RUA FREI CANECA- FACHADAS – FACHADAS 

PRANCHA 20 RUA FREI CANECA- FACHADAS 

PRANCHA 21 LADEIRA BERNARDO VIEIRA-FACHADAS 

PRANCHA 22 LADEIRA BERNARDO VIEIRA-FACHADAS 

PRANCHA 23 PRAÇA DA BANDEIRA – ILUMINAÇÃO 

PRANCHA 24 RUA TIRADENTES- FACHADAS 

PRANCHA 25 RUA TIRADENTES- FACHADAS 

PRANCHA 26 LOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES 

PRANCHA 27 REDE GERAL DE EMBUTIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 
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PRANCHA 28 LOCAÇÃO DE EMBUTIMENTO ELÉTRICO 

PRANCHA 29 REDE GERAL DE CFTV 

PRANCHA 30 PROPOSTA GERAL DE ILUMINAÇÃO 
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Anexo B: Simulações Fotográficas 

Simulação da requalificação e iluminação do Convento Santo Antonio 

 
Percepção global da iluminação: Torre sineira e o efeito da contraluz -  o interior da torre sineira com luz mais 

quente- fachada principal - lateral direita 

 
Imagem apresentando o afastamento lateral e o encontro do muro do adro com a fachada da igreja, conforme 

proposta de requalificação.  Observa-se que o contato com o cunhal é feito por meio de um portão de ferro 

oferecendo maior visibilidade à parte lateral interna do convento que deverá ser igualmente iluminada. Na 

imagem vê-se em primeiro plano parte do cruzeiro. 
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Simulação da requalificação e iluminação do Convento Santo Antonio 

 
Definição dos muros do adro com o cruzeiro em primeiro plano 

 
Detalhe mostrando o efeito luminoso sobre o telhado e pináculo 
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Detalhe evidenciando a contraluz da torre sineira e da iluminação do seu interior 
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Rua Bernardo Vieira Situação atual 

 

 
Simulação do trecho livre das instalações aparentes e  

com postes no lado oposto ao casario 
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Rua Marechal Hermes da Fonseca- Trecho inicial – Retirada da rede aérea diante do casario 

 

 

  
Mesmo trecho em ângulo oposto de visada 

 

  

  
Retirada da fiação de trecho da Rua Marechal Hermes da Fonseca 
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Visão da lateral esquerda da Igreja dos Santos São Cosme e São Damião 

 

 

  
Igreja dos Santos São Cosme e São Damião – Poste e fiações diante do Museu da Cidade 
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Sobrado do Imperador – Retirada de poste e fiações 

 

 

 t  

Rua Barbosa Lima – Igreja don Sagrado Coração de Jesus - Retirada da fiação 
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Rua Barbosa Lima – Casario junto ao Sobrado do Iperador – Retirada de poste e fiações 

 

 

 

  
Poste na  Rua Cap. Afonso Gonçalves e ao fundo a Igreja do Sagrado Coração de Jesus 

Retirada do poste 

 

  
Igreja dos Santos São Cosme e São Damião - Visão pelo lada da encosta da colina 

Retirada da fiação 
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Rua Cap. Afonso Gonçalves – Retirada da rede aérea frontal à Casa de Câmara 

 

    
Retirada do poste e fiações junto ao cruzeiro do Convento Santo Antonio 
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Rua Bernardo Vieira -  Retirada da rede aérea diante do casario 

 

    
Edificação junto ao prédio da prefeitura 

 

 

  
Parte da lateral do prédio da Prefeitura 

Retirada e embutimento subterrâneo da fiação 
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Praça da Bandeira – Retira da fiação e do telefone público diante da Igreja e da prefeitura 

 

  
Praça da Bandeira – Retirada da excessiva fiação diante da Igreja do Livramento 
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Rua Dantas Barreto 
 

  
Retirada do poste com transformador – Passando os postes pra o lado oposto (apenas para iluminação) 

 

  
Retirada dos postes de alta tensão diante do casario passando a iluminação para o lado oposto com fiação embutida 
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Rua Dantas Barreto 
 

   
  Igual tratamento para efeito de iluminação 

 

  
 Retirada dos postes e fiação diante do casario – iluminação pelo lado oposto 

 

 

  
Rua Dantas Barreto – Retirada da rede aérea diante do casario 
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Rua João Elísio 
 

 

    
 Rua João Elísio – última edificação    -  Retirada da rede aérea de alta tensão 

 

 

 

  

Rua João Elísio – Retirada da fiação de alta tensão diante do casario  
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Anexo C: Fichas Fotográficas 

  

MP-CECRE – Mestrado  Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica:  Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu – Fotografia 

por satélite. 

 
            Imagem Google Earth 16-01-2012 

Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua 

Marechal Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas 

Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 
 

 
Vista aérea da Colina Histórica vendo-se à esquerda a Rua Frei Caneca e a Igreja dos Santos São Cosme  

e São Damião, à direita a Rua Marechal Hermes da Fonseca e ao fundo o Convento Santo Antonio 

 
 Vista aérea – Acervo Iphan – 2006 

N° 01 

1 

3 

5 

6 

2 

7 
4 

8 

9 

N 
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MP-CECRE –Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:       UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:             Levantamento Fotográfico 

Aluno:            Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica:             Convento Santo Antonio de Igarassu 

                                                   Localização e vista aérea 

 

   
Convento Santo Antonio    -  Localização – Extremo nordeste da colina 

 

 

 

 
 

 
Convento Santo Antonio – Vista aérea – Arquivo Iphan – 2006 

 

 

 

N° 02 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu  

Convento Santo Antonio 

 
1-Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal Hermes da Fonseca, 

5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 

 

       Locação do convento Santo Antonio - extremo norte da colina 

 

Foto1 – Fachada frontal composição com o cruzeiro (               sentido da visada 

fotografica)Foto 2 – Fachada frontal observando-se as laterais tomadas pelo muro do adro 

Foto 3- Cruzeiro do Convento  – (Ao fundo a Rua Frei Caneca) (           sentido da visada 

fotográfica) 

 
Fotos Marcos Ivan - 2011 

 

N° 03 

A 

B 
A 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica:               Convento Santo Antonio 

                                     Área conventual e laterais da igreja 

  
Convento Santo Antonio – Área Conventual  

 
Convento Santo Antonio 

Lateral direita e esquerda sob a interferência do muro do adro 

                                             Localização do Convento Santo Antonio – Extremo noroeste da colina 

Colina Histórica de Igarassu – Vista aérea – Arquivo Iphan – 2006 

 

 

N° 04 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica:                                   Praça da Bandeira 

 

 
Planta de situação, detalhe da iluminação existente e visão à partir da Igreja do Livramento 

 

                     
Foto 3 – Pátio frontal da Igreja do Livramento e Foto 4 - vista geral da praça 
Fotos: Marcos Ivan jan/2011 

N° 05 

4 

2 

1 

 

 

1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- 

Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua 

Marechal Hermes da Fonseca,  

5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 

7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 

2 3 

N 

4 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu e vista aérea 

 
 

 
Foto 1   -                                                                              Foto   2 

  
  Foto 3                                     Foto  4                                Foto  5 

Colina Histórica de Igarassu – Fotos Marcos Ivan- Ago/2011 

N° 06 

LINHA DE 

VISADA 

LEGENDA 

1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua 

Tiradentes, 3- Rua Cap. 

Afonso Gonçalves, 4- Rua 

Marechal Hermes da 

Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 

6- Rua Bernardo Vieira, 7- 

Rua Dantas Barreto, 8 – 

Praça da Bandeira e 9- Rua 

João Elísio. 

 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Colina Histórica de Igarassu – Rua Marechal Hermes da Fonseca 

 
Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal Hermes da 

Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua 

João Elísio. 

 

 
             Trecho inicial – Sec. XVII                                     Trecho intermediário Sec XVIX 

 
     Detalhe da calçada oposta ao casario (vala de   escoamento pluvial) Trecho final – Sec XX                                     

Colina Histórica de Igarassu – Foto: Marcos Ivan - 2011 

 

N° 07 

2 

1 

4 

3 

5 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu e vista aérea 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal Hermes 

da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua 

João Elísio. 

O segmento da Rua Barbosa Lima de interesse para o projeto compreende o trecho entre as ruínas da Igreja da 

Misericórdia e a Igreja dos Santos São Cosme e São Damião 

1 – Ruínas da Igreja da Misericórdia, 2- Igreja dos Santos São Cosme e São 

Damião 
 

 
 

 
Sobrado do Imperador-Igreja do Sagrado Coração de Jesus e Igreja dos Santos São Cosme e São Damião 
Colina Histórica de Igarassu – Foto: marcos Ivan/2011 
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MP-CECRE – Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica:        Igreja dos Santos São Cosme e São Damião 

  
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal Hermes da 

Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua 

João Elísio. 

 

 
Vista pela Rua Bernardo Vieira e páteo interno lateral esquerdo a ser iluminado 
Colina Histórica de Igarassu – Foto Marcos Ivan março/2011 

 

 

 

N° 09 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização Praça da Bandeira  

Igreja do Livramento 

 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal 

Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

Igreja do Livramento 

 

 
 

 

 

 
Colina Histórica de Igarassu – Foto: marcos Ivan - 2011 

N° 10 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização           2 - Rua Tiradentes 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal Hermes 

da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da Bandeira e 9- Rua 

João Elísio. 

 

 
 
Colina Histórica de Igarassu – Fotos: Marcos Ivan - 2011 

N° 11 

N 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu  

Rua João Elísio 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal 

Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 

 

 
Fotos 2 visada a partir ponte sobre o Rio São Domingos, Foto 3 visada a partir da Praça da bandeira e Foto 4 

(última edificação) próxima a cabeceira da ponte. 

 
Colina Histórica de Igarassu – Fotos Marcos Ivan – março/2011 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu  

                                               Rua Cap. Afonso Gonçalves 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal 

Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio.            Casa de Câmara e Cadeia 

 

  
 

 
 
Colina Histórica de Igarassu – Fotos: marcos Ivan - 2011 

N°13 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu  

Rua Dantas Barreto 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal 

Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 

 

 
 
Rua Dantas Barreto – Foto: Marcos Ivan – Jan/2011 
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MP-CECRE – Mestradoa Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos  

                       e Núcleos Históricos 

Convênio:    UNESCO/IPHAN/UFBA-FAU 

Etapa:           Levantamento Fotográfico 

Aluno:           Marcos Ivan da \Fonseca Gomes 

Ficha Fotográfica: Localização das ruas da Colina Histórica de Igarassu e vista aérea 

 
Legenda: 1- Rua Barbosa Lima, 2- Rua Tiradentes, 3- Rua Cap. Afonso Gonçalves, 4- Rua Marechal 

Hermes da Fonseca, 5- Rua Frei Caneca, 6- Rua Bernardo Vieira, 7- Rua Dantas Barreto, 8 – Praça da 

Bandeira e 9- Rua João Elísio. 

 

 

 
 
Colina Histórica de Igarassu – Fotos: Marcos Ivan - 2011 

 

 

 

N° 15 

N 
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APÊNDICE 

 

A frota de Duarte Coelho, com cinco embarcações veio repleta de pessoas de origem 

nobre, não aceitando Duarte Coelho a presença de degredados em sua capitania, conforme se 

vê em cartas a El-rei de José Antônio Gonçalves e Cleoni Xavier. Essas cartas também 

mostram o descontentamento de Duarte Coelho com a Coroa, discordando do rumo que a  

administração portuguesa estava tomando com relação às capitanias, através do conde de 

Castanheira. Principalmente devido à perda do poder dos capitães com a criação do governo 

geral. Duarte Coelho retorna à Portugal em 1554 morrendo no mesmo ano depois da visita 

feita ao rei. Admitindo-se como conseqüência de descontentamento no contato com o rei, 

pois, segundo Pereira da Costa em Anais Pernambucanos o mesmo havia enjoado, morrendo 

poucos dias depois. 

 

Citações de Gaspar Barleus 

Numa narrativa sobre a Capitania de Pernambuco, Gaspar Barleu assim se expressa: a 

segunda vila, antes povoação do que vila, é “Iguaraçu”, mais distante do litoral, em frente a 

Itamaracá e a 5 léguas de Olinda. “Habitaram-na outrora portugueses de condição mais 

humilde, que viviam das artes mecânicas. Caindo, porém, Olinda em nosso poder, até os seus 

mais opulentos moradores passaram para Iguaraçú. Tomaram-na os nossos em 1632, 

incendiando-a e saqueando-a.” (Gaspar Barleu) (História dos feitos Praticados no Brasil 

durante oito anos sob o governo do ilustríssimo Conde João Maurício de Nassau). 

Os registros de Barleus da era Nassau 1637-1644, e as citações de Pereira da Costa em 

Anais Pernambucanos, nos levam a imaginar uma justificativa que aponta a existência dos 

engenhos na região de Igarassu já na primeira metade do século XVI. É a citação de que 

durante a ocupação de Igarassu pelos holandeses, o lugar era habitado por pessoas humildes 

que viviam das artes mecânicas. Para esse tipo de atividade, há de se supor que aqueles a 

artífices atuavam em três segmentos, quais sejam, fabricação de ferramentas para o corte do 

pau-brasil, no suporte para a fabricação e manutenção do maquinário dos engenhos da região 

e pequenos dispositivos para uso nas lavouras domésticas como reflexo das ações de 

colonização.  

 

 

A ELETRICIDADE EM PERNAMBUCO 
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Alguns autores consideram que a eletrificação urbana em Recife começou no ano de 

1914, simultaneamente com o surgimento dos bondes movidos à eletricidade. As redes 

elétricas que forneciam força motriz aos bondes teriam sido utilizadas para distribuição de 

eletricidade no mesmo espaço urbano. Contudo, analisando algumas fotografias que registram 

as grandes demolições para modernização do Bairro do Recife no ano de 1913,  foi possível 

constatar que em meio aos escombros aparecem redes elétricas. Esta constatação é um 

indicativo de que o bairro era servido por eletricidade mesmo antes da chegada dos bondes 

elétricos 

 

A ILUMINAÇÃO À GÁS EM PERNAMBUCO 

 

Poste de iluminação à gás na ponte Buarque de Macedo que interliga 
o Bairro de Santo Antonio com o Bairro do Recife, atual Recife Antigo  

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=479359 – 
06-01-2012 

 

. 

DECRETO PARA  FUNCIONAMENTO DA USINA DE ELETRICIDADE EM 

IGARASSU QUANDO DE SUA FUNDAÇÃO 

Para o funcionamento do sistema de iluminação da cidade o prefeito baixou decreto 

estabelecendo o regulamento para fornecimento de luz pública e particular, onde no artigo 

primeiro fixa o horário de funcionamento, que é de 17 e 45 às 23 horas. A população, era 

avisada da proximidade do horário de desligamento por meio de três interrupções curtas do 

fornecimento de energia que começava à partir de 22:15 horas, com intervalo de 15 

minutos para cada desativação. 
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Ato que regulamentou a distribuição de eletricidade da primeira usina elétrica.  

O bacharel Nelson Andrade de Oliveira prefeito em exercício, usando das faculdades 

que pela lei lhe são dadas, resolve baixar o seguinte regulamento para fornecimento de luz 

pública e particular. 

 

Artigo 1 – A usina de eletricidade instalada em próprio municipal funcionará de 5 e 

45 da tarde até 11 horas da noite em todos os dias do anno podendo ser prorrogado o dito 

fornecimento pelo Prefeito em caso de necessidade pública ou mediante contrato particular.  

Essas datas eram mês mariano, sete de setembro, 27 de setembro, o dia de Nossa 

Senhora da Conceição e o romper do ano, tudo isso, desde que o motor não estivesse 

quebrado, o que acontecia com freqüência. 

Artigo 2° Na aludida usina que ficará sob a guarda de um eletricista da Prefeitura 

será vedada a entrada de qualquer pessoa que não se apresente munida de licença especial ou 

que seja empregado da Prefeitura e  incumbido por esta de ficalisal-á.”(sic) 

 

  

AS PRIMEIRAS PROPAGANDAS DE ELETRODOMÉSTICOS 

No Brasil, o uso dos eletrodomésticos que impulsionou o consumo da energia 

elétrica pode ser percebido já na década de 1920, através do registro de uma propaganda 

comercial da época:  “Em 1929, a Companhia Brasileira de Eletricidade (CBE) anunciava no 

almanak LAEMMERT aparelhos elétricos para uso doméstico da marca Protos, “fiel 

Servidor do Lar”. Lá estavam o turbo lavador que “lava, enxuga e espreme a roupa no 

mesmo tambor, em uma só prensagem”; fogão e forno e um fogareiro para mesa; 

enceradeira, ferro de engomar, ventilador pequeno para o lar, chaleira, passadeira, aspirador 

de pó e secador de cabelo”. (ABRAMOVITZ José et Al.2006) 

 

PESQUISAS E OUTRAS ELABORAÇÔES SOBRE A ELETRICIDADE EM 

IGARASSU 

O gerador da Usina de Eletricidade provavelmente foi à diesel do tipo acionado por 

manivela para sua partida, como nos antigos automóveis ou caminhões. Posteriormente, 

conforme contrato firmado em agosto de 1923 foi comprada uma caldeira locomóvel. 

Sobre o assunto, deve-se registrar que uma das finalidades do motor à diesel inventado 

por Rudolf Diesel em 1893 foi funcionar como grupo gerador. Esse gerador entrou no 
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mercado com essa finalidade no ano de 1898. http://www.biodieselbr.com/biodiesel/motor-

diesel/motor-diesel.htm-08-01-2012 

Rapidamente o motor ficou conhecido e começou a ser fabricado em toda a Alemanha, 

sendo as primeiras aplicações feitas em fábricas geradoras de energia. Uma das primeiras 

empresas a produzir motores Diesel estacionários foi a Benz & Cia, que anos mais tarde se 

dividiria em duas, formando a MWM (Motoren Werke Manheim AG, ou “fábrica de motores 

de Manheim”), que ficou com a produção de motores estacionários de grande porte, e a 

Daimler-Benz AG para a fabricação de pequeno porte e automóveis.  

 

Os usos e práticas antes do advento da eletricidade 

Até 1854, a iluminação artificial que se usava no Brasil era a luz de vela e os lampiões 

a óleo ou a querosene. Ao mesmo tempo, a indústria de transformação mecânica se utilizava 

da força animal ou da mão de obra escrava, conforme se observa na gravura de Jean Baptiste 

Debret abaixo. Em 1856, surgia no Rio de Janeiro a iluminação a gás. 

 

Gravura de Debret 

 

 

 

 

A iluminação à gás em Pernambuco 

Em Pernambuco a iluminação a gás surgiu no ano de 1859 com a instalação do 

gasômetro no Bairro de São José. 

 

A produção do gás, com certeza se revestia de muita complexidade, exigindo uma 

grande estrutura física para estocagem e queima do carvão além dos tanques de ferro para 

armazenamento do gás produzido.  
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Aspectos da evolução da eletricidade 

O uso dos recursos da eletricidade envolve atualmente todos os segmentos da 

atividade humana, indo da micro-eletrônica, aos grandes motores, da lâmpada elétrica 

convencional aos LEDs, dos pequenos aquecedores domésticos aos fornos de processamento 

do aço. Tudo tendo decorrido de um rápido processo de evolução tecnológica cujas bases 

foram estabelecidas  no século XIX.  

 Em 1820 André Marie Ampere com base nas experiência de Orsted sobre 

eletromagnetismo, concluiu que dois fios, exercem um sobre o outro uma ação atrativa ou 

repulsiva consoante o sentido das correntes que os percorre.  

Com base nesta observação Ampere desenvolveu o solenóide que é um dispositivo que 

concentra e estabelece uma orientação para o fluxo magnético. Nesse dispositivo se forma um 

imã por indução elétrica ou eletroímã, largamente utilizado nos tempos atuais, cujo princípio 

deu surgimento aos os motores e geradores de força motriz. O nome Ampere no campo da 

eletricidade designa a unidade de corrente elétrica. Uma lâmpada de 100W numa rede elétrica 

de 220V, consome cerca de 0,5 Ampere (A). 

 

 

Outros avanços tecnológicos devidos à eletricidade 

 Já no final do século XIX, em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz demonstrou a 

existência das ondas de rádio e em 1895 com base nesse conhecimento o físico italiano 

Guglielmo Marconi, com os recursos dos efeitos eletromagnéticos, consegue realizar a 

primeira transmissão do telégrafo sem fio, princípio do funcionamento do rádio. 

No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio ocorreu no Rio de Janeiro, durante a 

inauguração da Exposição do Centenário da Idependência, em 7 de setembro de 1922, quando 

foi transmitido um discursob do preseidente Epitácio Pessoa e a Ópera O Guarani, de Carlos 

Gomes. ( ABRAMOVITZ; 2006).  

 

As descobertas científicas do século XIX evoluíram de forma acelerada até os dias 

atuais e os produtos resultantes foram gradativamente incorporados aos usos da civilização 

modificando suas práticas e introduzindo novos costumes.  

As  antigas radiolas elétricas evoluíram de dispositivos manuais desenvolvidos durante 

o século XIX a exemplo do Fonógrafo de Tomas Edison - 1877 e o gramofone de Emile 

Berliner, para componentes elétricos à válvula. A válvula surgiu da descoberta de Thomas 



 
 
 

115 
 

  

Edison que observou a formação de correntes secundárias no interior do bulbo da lâmpada, o 

qual ficou conhecido como Efeito Edison.  

As antigas cidades que preservavam a arquitetura colonial do século XIX iriam passar 

já na primeira metade do século XX pelo impacto visual das instalações externas de 

eletricidade para atender inicialmente à iluminação pública, e posteriormente às demandas 

provocadas pelo surgimento dos eletrodomésticos. 

 

 
Recife - Bonde elétrico na Ponte Buarque de acedo, 

postal de 8 de setembro de 1916. 
Fonte: www.skyscrapercity.com/ 

 

No Recife esse início se deu com o surgimento dos bondes elétricos importados da 

Europa em 1914. Paralelamente se aproveitavam as redes elétricas dos bondes para 

implementar e atender outras demandas urbanas. Naquele ano a população comemorou o fim 

dos velhos bondes puxados a muar. Na foto acima de 1916 observa-se o impacto dos postes 

de eletricidade sobre a paisagem urbana. 

 

A invenção do rádio devida à vávula  elétrica  

 

A ivenção do rádio por Guglielme Marconi se 

deveu a Thomas Edson, pois, foi à partir de seus 

experimentos  para otimizar a qualidade da lâmpada 

incandescente que foi descoberto o princípio de 

funcionamento da válvula eletrônica. Inicialmente o 

filamento da lâmpada incandescente era de carvão que 

desprendia partículas que escureciam o bulbo 

envolvente.  Buscando eliminar esse efeito Thomas 

Edison adicionou uma placa metálica no interior da lâmpada para conter o  deslocamento das 

partículas. Nesse experimento ele observou a existência de um fluxo de corrente que também 

 

Efeito Edison 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fazano.pro.br/image/2X1.JPG&imgrefurl=http://www.fazano.pro.br/port02.html&usg=__pPb5RIHS-O4GV43_l39a_3-1xH4=&h=274&w=250&sz=15&hl=pt-br&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=gGs3Zdr-MPlcCM:&tbnh=113&tbnw=103&prev=/images?q=efito+edison&um=1&hl=pt-br&sa=N&rlz=1W1GGLL_pt-BR&biw=1206&bih=533&tbs=isch:1&ei=jgZpTbWoLYK0lQfC5-2BAg
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saia do filamento e se deslocava pelo vácuo da lâmpada chocando-se com a placa metálica. 

Esse fenômeno ficou conhecido como Efeito Edson que é o princípio da válvula eletrônica 

desenvolvida mais tarde pelo inglês John Ambrose Fleming.  

 

A EXPANSÃO DO CRÉDITO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO CONSUMO DOS 

ELETRODOMÉSTICOS 

Em meados dos anos 60 o consumo o consumo de bens duráveis no Brasil, incluindo 

os eletrodomésticos, cresceu principalmente devido às reformas financeiras implementadas 

pela equipe econômica do governo militar. Em especial a resolução n° 45, de 31 de dezembro 

de 1966, deterrminou que as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as 

chamadas financeiras, concentrassem suas atividade menos menos no capital de giro das 

empresas e mais no crédito direto ao consumidor. Como resultado cresceram 

substancialmente tanto a demanda como a produção de eletrodomésticos no país. 

(ABRAMOVITZ José et Al.2006). 

 

Outros aspectos históricos da iluminação de Igarassu 

 

Diário do Sr. João Batista Bezerra de Melo Filho 

 

 

Os manuscritos referidos neste trabalho do Sr. João Bezerra fazem,  fazem referência 

a  uma seqüência cronológica de acontecimentos por ele registrados. Tendo sido, escrivão de 

polícia, tabelião, responsável pela coletoria, secretário municipal, delegado, etc. No seu 

diário ele selecionava e registrava os fatos mais importantes que aconteciam na cidade de 
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Igarassu e na sua vizinhança. Dos jornais em circulação ele também registrava o noticiário 

estadual, nacional e internacional. Num desses registros ele se queixa que o jornal fazia três 

dias que não chegava ao município.  

A grafia do Sr. João Bezerra era de bastante clareza, o que permitiu razoável 

interpretação dos textos. Dizemos  razoável  interpretação, porque  apesar  da  clareza da 

escrita, o passar dos anos causou a dispersão da tinta da caneta e também sua migração  para a 

outra face do papel. Este fato, provocou a superposição das escritas contidas na frente e verso 

de cada folha, o que de alguma forma, dificultou a leitura e a amplitude desta pesquisa. 

Logicamente, observa-se que se evidenciaram os efeitos oxidantes da composição da tinta, 

efeitos esses, que se processaram por quase um século. É de se registrar que o local de 

armazenamento da documentação não possuía as condições ambientais favoráveis à 

preservação de documentos, (umidade, temperatura e ventilação adequados), condições essas, 

que podemos concluir, favoreceu as reações oxidantes. 

Sobre a Usina de Eletricidade, João Bezerra acusa que conforme contrato firmado em 

agosto de 1923 foi comprada uma caldeira locomóvel. Essa caldeira, logicamente substitui o 

motor gerador até então utilizado. 

A energia elétrica proveniente da Hidro Elétrica do São Francisco chegou ao Recife 

em dezembro de 1954, porém, em Igarassu, sòmente no ano de 1960, após a unidade geradora 

ter sofrido pane e passado quatro meses sem funcionar. 

Sobre a preservação do diário do Sr. João Bezerra, nos informa o Diretor do Museu da 

Cidade, professor Jorge Paes Barreto, que tanto os volumes que o compõe, como muitos 

outros antigos documentos oficiais da cidade, estavam na carroceria de um caminhão como 

expurgo da prefeitura. O material seguiriam para reciclagem numa indústria de papel instalada 

no município, o que não se consumou, devido à sua intervenção junto ao prefeito. Sobre o 

desconhecimento do valor histórico do material a ser reciclado, o professor destaca o 

semblante de revolta que tomou conta dos donos da carga ao terem que entregar para o museu 

toda carga que formava uma boa parte da história ainda não contada de Igarassu. 

Até a época da inauguração da usina de eletricidade, a iluminação de Igarassu era feita 

a querosene. O município não possuiu a iluminação a gás, apesar de no Arquivo Público 

Estadual constarem, no final do século XIX, nos contratos de iluminação da cidade, como 

iluminação à gás. Sobre este aspecto, há de se entender que o combustível líquido querosene 

era comumente chamado de gás pela população, denominação esta que perdurou ao longo do 

século XX quando esse combustível ainda era muito utilizado para abastecer os candeeiros 

usados nas residências. 


