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RESUMO 

O presente trabalho estuda a relação da arquitetura com o mercado imobiliário na cidade do Recife, 

fazendo um paralelo entre o valor de uso representado pela primeira e o valor de troca representado pela 

última. Para esse estudo foi feita uma análise histórica das tipologias arquitetônicas residenciais na cidade 

desde o início do seu processo de ocupação até a atual produção imobiliária, mostrando as diferentes 

dinâmicas habitacionais ao longo do tempo e usando como elementos de suporte a legislação de uso e 

ocupação do solo, a conjuntura econômica e o perfil demográfico. Essa evolução histórica procura 

facilitar o entendimento dos novos padrões de moradia na cidade e a forma como o mercado imobiliário 

os promove, evidenciando as diferentes tipologias e seu público-alvo. A partir dessas análises, pode-se, 

portanto, compreender o funcionamento do mercado imobiliário residencial na cidade do Recife. 
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Evolution of the way to live in Recife: a relation between the 
architecture and the real estate market 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to study the relation between the architecture, which represents the use 

value of the space, and the real estate market, which represents the exchange value of the space, in Recife, 

Brazil. To achieve its purpose, it was made a historical analysis of the architectonic typologies of the 

residential buildings of the city since the beginning of its occupation until the products of the current real 

estate market, showing the different habitational dynamic over the time and emphasizing the use and 

occupation of the urban soil laws, the economical conjuncture and the demographic profile. This 

historical evolution aims to facilitate the comprehension of new habitational standards that appeared in 

the city and the way that the real estate market promotes it, focusing in the different typologies and their 

target audience.  
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo traz um panorama histórico da produção habitacional e sua relação com o mercado 

imobiliário da cidade do Recife/ PE. Durante o estudo, observou-se que ela pode ser dividida em 

diferentes categorias, baseada na sua tipologia e no contexto da cidade em cada uma das épocas. 

Assim, o trabalho foi organizado em quatro tópicos de modo que cada um se refere a um período 

da produção arquitetônica local e seu contexto. 

 

Os tópicos são: processo de ocupação do solo (século XVI e XVII), que aborda uma breve 

explicação sobre a ocupação do solo após a chegada dos colonizadores portugueses e também na 

época da invasão holandesa em Pernambuco; arquitetura colonial (séculos XVII a XIX), que se 

deterá sobre as tipologias arquitetônicas características da época colonial na cidade, com 

destaque para os sobrados, analisando também as primeiras legislações urbanísticas da época; as 

reformas urbanas e a arquitetura moderna pernambucana (século XX), que abordará as grandes 

reformas higienistas e de modernização da cidade, acompanhando também as mudanças na 

legislação urbana e nas tipologias habitacionais, bem como o surgimento do modernismo na 

arquitetura pernambucana; a produção imobiliária recente (século XXI), que traz a arquitetura 

residencial atual na cidade. 

 

2. PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO SOLO (SÉCULOS XVI E XVII) 

Para traçar uma evolução histórica dos modos de habitação na cidade do Recife, busca-se 

analisar o processo de formação do solo, a fim de verificar como ocorreu sua valorização no 

decorrer dos séculos até a atual produção imobiliária, usando como principal referencial teórico a 

obra de Alves (2009). O autor explica que a ocupação europeia em Pernambuco, então capitania 

hereditária que tinha como principal núcleo o povoado de Olinda, foi iniciada no século XVI e 

que a sua localização era privilegiada por permitir a implantação do porto, o que facilitava a 

comunicação com Portugal (Fig. 1). 

 
Figura 1: Mapa Recife e Olinda em 1616 

 
Fonte: Vasconcelos e Sá, 2011 
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Desse modo, o Recife contava com aproximadamente 70 casas em 1631 (Alves, 2009), número 

que vai crescer após a ocupação holandesa no Recife (1631 – 1654), época em que houve um 

avanço na estrutura urbana da cidade com a formulação do plano urbanístico para a Cidade 

Maurícia durante o governo de Maurício de Nassau (1637 – 1644). O principal problema para a 

habitação era a falta de terrenos vazios para construção, pois o solo era inundável. 

3. ARQUITETURA COLONIAL (SÉCULOS XVII A XIX) 

Nessa época, a principal economia da cidade era a exportação de cana-de-açúcar, o que 

contribuiu para o modelo habitacional da casa-grande, contida nos engenhos de açúcar. A casa-

grande é uma tipologia construída pensada em uma mão de obra escrava, assim como a 

exploração da cana-de-açúcar e várias atividades da época. 

 

A arquitetura colonial pernambucana é reconhecida pelos seus sobrados e igrejas. Os exemplares 

dessas construções ainda podem ser vistos majoritariamente no centro histórico da cidade, apesar 

de não se restringir a esse trecho. Em relação à tipologia arquitetônica de moradia no Recife, 

destacam-se as casas térreas, normalmente conjugadas, e os sobrados isolados no lote, com altura 

geralmente variando até três pavimentos, podendo chegar a um pouco mais (Fig. 2). Esse tipo de 

configuração foi comum em todo o Brasil colonial, representando um padrão (Pontual, 2015). 

 
Figura 2: Sobrado na Rua Benfica, Madalena, Recife 

 
Fonte: Bruna Camila Lima de Almeida 

 

No Recife, o sobrado foi um dos primeiros resultados de uma atuação imobiliária ocorrida para 

abrigar os holandeses, na invasão holandesa de 1630. Seus primeiros exemplares eram pouco 

salubres, sem iluminação e ventilação adequados e próximo uns aos outros. 
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A influência holandesa também foi presente nas características e detalhes construtivos de alguns 

desses primeiros sobrados, de modo que a ocupação foi semelhante ao que é visto nos sobrados 

portugueses, porém com técnicas construtivas típicas da Holanda (Melo, 2002). Os sobrados 

construídos para abrigar os holandeses contrastavam com as casas térreas isoladas no lote usadas 

posteriormente por classes abastadas em Recife, bem como em outras cidades brasileiras no 

período colonial. 

 

A ocupação da cidade para a moradia nesse período ocorria às margens do Rio Capibaribe, o que 

justifica que os principais exemplares dessa arquitetura se encontram no centro histórico da 

cidade. O rio era importante para a vida urbana na cidade, de modo que as fachadas frontais eram 

voltadas para ele. Essa característica foi se perdendo com o decorrer do desenvolvimento do 

Recife, o que contribuiu para a poluição do rio e fez com que as moradias virassem as costas 

para ele (Silva, 2008). Além de se voltar para o rio, as casas determinavam as ruas, o que era 

comum na época (Reis Filho, 1997), de modo que o tecido urbano apresentava ruas estreitas. 

 

A regulamentação para a construção dos edifícios durante o período era feita através das posturas 

regulamentadas por códigos de posturas municipais (Melo, 2002). Quanto a esse instrumento, 

Souza (2002) afirma: 

“(...) A Assembleia Provincial incumbe-se de definir os termos dos 

municípios que se situam no território da Província, bem como de aprovar a 

implantação e execução de obras estruturadoras do espaço urbano – construção 

de estradas, de edifícios públicos, de equipamentos urbanos, etc. – definindo 

mecanismos de financiamento dessas obras e estabelecendo o regulamento dos 

equipamentos urbanos. A Câmara Municipal, submetida ao Governo 

Provincial, tem por encargo o estabelecimento de posturas que regulam a 

construção, a expansão e as atividades de repercussão pública exercidas no 

espaço da cidade” (Souza, 2002: 3). 

 

Até o início do século XIX, quando as posturas ainda não contemplavam questões higienistas, 

sua fiscalização não era regular e não havia, por parte dos colonizadores, um meio adequado para 

implantar as regras urbanas, o que fez com que as construções fossem adaptadas às condições 

locais (Melo, 2002). Ainda assim, podia-se observar uma padronização das tipologias 

construtivas nas ruas e notar que as técnicas e materiais empregados eram os mesmos (Fig. 3). 

 
Figura 03: Sobrados no Bairro do Recife 

 
Fonte: Lemos, 2012 
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A habitação dos sobrados mais altos, de mais de um pavimento, indicava um maior poder 

aquisitivo dos seus moradores (Pontual, 2015). Nessa estrutura, o térreo era área comum, 

designada a comércio, a receber visitas ou a abrigar os escravos, enquanto a vida cotidiana 

ocorria nos pavimentos superiores (Fig. 4). 

 
Figura 04: Divisão de um sobrado com térreo mais um pavimento 

 
Fonte: Reis Filho, 1997 

 

A classe mais nobre habitava nos sobrados mais altos, em uma lógica de se afastar da rua, que 

era área pública, para se manter na sua área privada. Reis Filho (1997) e Melo (2002) explicam 

que, além da altura, outros elementos também buscavam mostrar esse afastamento da área 

pública representada pela rua, como o uso de elementos vazados e balcões. 

 

Além dos sobrados, as chácaras também era um representante das habitações utilizadas pelas 

classes abastadas do período colonial (Fig. 5). A chácara era uma derivação do sobrado, 

possuindo um partido arquitetônico semelhante, com presença de cursos d’água quando era 

possível, característica importante para a época. 

 

A partir da segunda metade do século XIX, houve uma ruptura com a arquitetura colonial no 

estilo de vida, com o início da industrialização na Inglaterra em conjunto com a pressão para o 

fim do regime escravocrata, visto também nas reformas urbanas e nas habitações, que passaram a 

usar outros materiais, como metal nas varandas, para se modernizar (Pontual, 2015). Esse 

movimento urbano, que se espalhou pelas cidades brasileiras durante o regime imperial, surgiu 

com o objetivo de embelezar a cidade, criando assim jardins, parques, e levando em 

consideração questões higienistas, trazidas nas posturas urbanas de então. Essa preocupação com 

a salubridade é um fator relevante para a futura mudança de legislação urbanística do código de 

postura para a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Melo, 2002). 
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Figura 5: Sobrado tipo chácara em Recife 

 
Fonte: Barreto, 2016 

 

   

4. REFORMAS URBANAS E ARQUITETURA MODERNA PERNAMBUCANA 

(SÉCULO XX) 

O início do século XX traz um aumento significativo da população urbana, pois com a 

industrialização e declínio da atividade açucareira muitas pessoas foram do campo à cidade 

buscando novas oportunidades de emprego. Assim, esse é um período de grande crescimento da 

cidade, o que foi acompanhado com obras urbanas no Recife. Os principais objetivos das 

reformas urbanas foram melhorar a mobilidade e embelezar a cidade, mostrando uma 

preocupação com a higiene e a salubridade. 

 

Nesse contexto, destaca-se o plano de saneamento, entre 1909 e 1913 (Pontual, 2015) elaborado 

pelo engenheiro Saturnino de Brito. Este plano, além de adotar um sistema de saneamento para a 

cidade através de rede coletora, trouxe importantes contribuições para construções mais salubres 

em lotes estreitos (Fig. 6). 

 

Em relação às reformas urbanas, aconteceu uma no Bairro do Recife, a fim de adequá-los às 

novas necessidades demográficas e à industrialização que estava iniciando no país. Como afirma 

Alves (2009), esses novos projetos foram importantes para a expansão da área urbana do Recife, 

bem como para entender os novos estilos de morar surgidos na época. 

 

Nas tipologias construtivas, as principais consequências dessas mudanças no Recife foi a busca 

da modernização das edificações, observadas no início de um processo de verticalização e do 

afastamento das tipologias características do período colonial e imperial (Tab. 1). 
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Figura 6: Desenho de Saturnino de Brito para casas salubres em lotes estreitos 

 

 
Fonte: Brito, 1944 

 

  

 
Tabela 1: Imóveis no Recife por freguesia e por número de andares 

Freguesias 

Número de prédio existentes 

Térreo (1 

pavimento) 

1 andar (2 

pavimentos) 
2 andares 3 andares 

A partir de 

4 andares 
Total 

Recife 630 224 171 228 27 1.280 

Santo 

Antônio 
1.365 274 285 118 4 2.046 

Boa Vista 2.846 341 80 21 - 3.288 

Graças 2.045 84 - - - 2.129 

Santo José 3.122 149 75 3 - 3.349 

Afogados 3.212 54 6 - - 3.272 

Poço 1.683 34 - - - 1.717 

Várzea 690 7 - - - 697 

Total 15.593 1.167 617 370 31 17.778 

Fote:Alves, 2009 

 

  

Outro fator que contribuiu para as mudanças urbanísticas no Recife foi o desenvolvimento de 

uma legislação urbana, incluindo a preocupação com o zoneamento da cidade. Em 1919 é criada 

a Lei no1.051, que “trata pela primeira vez da repartição da cidade em zonas e expressa um 

grande preconceito social, no momento que impõe o afastamento dos mocambos das áreas 

centrais” (Alves, 2009: 123). Essa legislação também define um padrão edificatório proibindo 

construções típicas da arquitetura colonial em alguns pontos da cidade, e reitera uma divisão da 

cidade em quatro perímetros: o principal, o urbano, o suburbano e o rural. 
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A década de 1920 teve uma expansão que possibilitou a urbanização de novos trechos da cidade, 

como o bairro do Derby, que teve sua urbanização interrompida nos primeiros anos do século 

XX. O governador Sérgio Loreto, a partir de 1922, inicia as reformas que buscam promover a 

modernização da cidade. Um bom exemplo é a construção da avenida Boa Viagem, na beira-mar 

da praia de Boa Viagem, obra importante para a ocupação do bairro, iniciada como área de 

segunda residência para famílias abastadas do Recife passarem o verão. 

 

Em relação à tipologia arquitetônica, surgiu o ecletismo. O movimento foi criticado por trazer 

referências externas em suas construções e ornamentos em um momento que a cultura brasileira 

começou a ser exaltada com o início do movimento moderno no Brasil representado pela 

Semana de Arte Moderna de 1922. A partir dessas discussões, surgiu o estilo neocolonial, que 

buscava retratar os elementos da arquitetura colonial por considerá-la genuinamente brasileira, 

mesmo ela tendo sido implantada aqui pelos colonizadores europeus, mostrando que ainda tinha 

laços com uma construção mais tradicional. Em relação a técnicas construtivas, o concreto 

armado começa a surgir nesse período, apesar de ainda se ter uma quantidade numerosa de 

construções em taipa (Pontual, 2015). Alguns exemplos das construções da década de 1920 são 

vistos na Fig. 7. 

 
Figura 7: Montagem de fotografias de edificações no Recife, 1926 

 
Fonte: Nascimento, 2016 

 

  

Desse modo, a difusão do modernismo em edificações residenciais foi, ainda timidamente, 

iniciada na década de 1930. Um dos primeiros casos foi a casa projetada pelo engenheiro Jorge 

Martins (Fig. 8), que segundo Pontual (2015) conseguiu unir elementos das técnicas moderna e 

tradicional utilizando o concreto armado como material construtivo e a laje plana. 
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Figura 8: Planta-baixa e elevação de casa projetada por Jorge Martins em 1930 

 
Fonte: Pontual, 2015 

 

  

Foi também na década de 1930, como consequência das reformas urbanas com foco na 

modernização da cidade iniciadas na década anterior, que começou o processo de verticalização 

no Recife. Essa mudança na altura ocorreu primeiramente em edificações comerciais no centro 

da cidade, onde foram feitas grandes modificações, incluindo a reforma do Bairro do Recife. 

  

Em 1946 entra em vigor o Decreto 27, que modifica a altura de algumas ruas dos bairros de 

Santo Antônio e Boa Vista, no centro do Recife. Segundo Alves, “a possibilidade de 

verticalização agrega valor a esses eixos e converte-os em objetos de maior interesse para as 

novas edificações comerciais e de escritórios” (Alves, 2009: 133). Pontual (2015) complementa, 

afirmando que os poucos edifícios de apartamentos na época se localizavam no centro da cidade, 

que passava pelo processo de modernização já citado, e possuíam térreo com atividade 

comercial, sendo assim um edifício de uso misto (Fig. 9). 

 

A concretização do modernismo na arquitetura pernambucana ocorre na década de 1950, época 

da chamada escola pernambucana de arquitetura, marcada principalmente pelos arquitetos Mario 

Russo, Delfim Amorim e Acácio Gil Borsói (Fig. 10). Este novo movimento trouxe uma 

valorização da arquitetura e da profissão do arquiteto. A produção desses arquitetos, que vieram 

ao Recife buscando aplicar as novas tendências postuladas no modernismo, abordava a 

linguagem moderna adequada a Pernambuco, em relação ao seu clima e às demandas 

construtivas da época. 
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Figura 9: Maquete e planta-baixa de edifício duplex de uso misto projetado por Carlos Frederico Ferreira em 

1942 

 

 

 
Fonte: Botas, 2011 
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Figura 10: Planta-baixa do térreo, pavimento superior e corte longitudinal da residência Lisanel de Mota, 

projetada por Borsói em 1953 

 

 
Fonte: Silva, 2004 

 

 

Nesse contexto, os edifícios habitacionais verticais multifamiliares estavam ganhando espaço na 

cidade, mas ainda não tinham se consolidado, sendo ocupado por famílias de classes populares. 

A produção arquitetônica dessa época valorizou os edifícios verticais, principalmente no bairro 

de Boa Viagem (Fig. 11), que estava começando a se tornar um bairro de primeira residência. 

 

A preocupação com o clima e a tradição local também se destacou durante essa produção. Em 

1976, o arquiteto Armando de Holanda lançou o livro ‘Roteiro para Construir no Nordeste: 

arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados’. No livro, o arquiteto aborda nove 

pontos importantes para a concepção de um projeto arquitetônico no Nordeste, muitos desses 

baseados em obras projetadas pelos modernistas no Recife. 

  

Os pontos são: i) criar uma sombra, lembrando os beirais e os brises usados na arquitetura 

pernambucana para proteção solar ao edifício e ao seu usuário; ii) recuar as paredes (Fig. 12); iii) 

vazar os muros, em referência ao cobogó, elemento vazado criado pelo arquiteto pernambucano 

Luís Nunes e bastante utilizado desde então; iv) proteger as janelas, lembrado mais uma vez dos 

brises; v) abrir as portas; vi) continuar os espaços; vii) construir com pouco; viii) conviver com a 

natureza e; ix) construir frondoso, em que é enfatizada a construção tropical, diminuindo as 

influências externas de lugares que o clima não é semelhante ao Nordeste. 
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Figura 11: Edifício Califórnia (Borsói, 1953); Edifício Acaiaca (Amorim, 1957); Edifício Holiday (Amorim, 

1957) 

   
 

 
Fonte: Docomomo Brasil e JC 

 

Figura 12: Ilustrações de Armando de Holanda 
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Fonte: Holanda, 1976 

 

Na década de 1960, a produção imobiliária rentável, iniciada duas décadas antes, já está 

consolidada no Recife e em pouco tempo surge as empresas imobiliárias (Alves, 2009). Nas 

décadas de 1970 e 1980, com o início da especulação imobiliária em alguns bairros, em especial 

Boa Viagem, as edificações verticais multifamiliares vão se tornando mais comuns e aceitas pela 

população mais abastada. Principalmente na década de 1970 surgiram muitos discípulos da 

arquitetura de Russo, Borsói e Amorim, que foram os arquitetos Frank Svensson, Marcos 

Domingues, Reginaldo Esteves, Vital Pessoa de Melo, Sena Caldas & Polito, Roberto Soares e 

Maurício Castro (Moreira e Cantalice II, 2013). 

 

Dentre as contribuições da arquitetura moderna pernambucana para os edifícios verticais, 

destaca-se a obra de Wandenkolk Tinoco. De acordo com Moreira e Freire (2011), o arquiteto 

buscava aproximar seus edifícios com o solo e tinha uma preocupação em mostrar a cultura 

nordestina nos seus projetos, como visto no Edifício Vila Mariana (Fig. 13). 

 
Figura 13: Edifício Vila Mariana e sua planta-baixa, 1976 

 
Fonte: Moreira e Freire, 2011 

 

Após a década de 1980, como explica Alves (2009), cria-se uma relação entre a altura dos 

edifícios e o público-alvo para os quais o mercado imobiliário os destina (Tab. 2). Ao mesmo 

tempo, há um crescimento do número de prédios residenciais com muitos pavimentos, sendo os 

edifícios com mais de 10 andares representando cerca de 75% das construções habitacionais na 

cidade na década de 1990. 
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Tabela 2: Relação de número de pavimentos e submercados. A (voltados para a classe de alta renda); B (média 

renda) e C (baixa renda) 

No pavimentos Até 1980 Após 1980 

3 a 4 B C 

Acima de 4 A  

4 a 10  B 

Acima de 10  A 

Fonte: Alves, 2009 

 

5. PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA RECENTE (SÉCULO XXI) 

A partir da década de 1980, o processo de verticalização se consolida no Recife, de modo que da 

década de 1990 em diante, principalmente nos bairros em que a produção imobiliária é voltada 

para as classes mais abastadas, os edifícios de apartamentos mais altos se tornam mais comuns 

do que as edificações unifamiliares. Interessante notar que por ter demorado a ocupar a área de 

praia, o Recife tem uma peculiaridade em sua produção imobiliária: são duas áreas nobres da 

cidade majoritariamente projetadas para a elite, uma na zona Norte, onde inicialmente a elite 

habitou às margens do Rio Capibaribe, e outra na zona sul, onde se localiza a praia de Boa 

Viagem, que foi ocupada posteriormente, após obras que permitiram uma melhor mobilidade 

para o bairro (Villaça, 2001). 

 

Esse adensamento construtivo causado pela verticalização causa consequências na cidade, tais 

como: a saturação do sistema viário, refletido no trânsito caótico; a perda de conexão entre a 

habitação e a rua, algo buscado pela elite desde a arquitetura colonial, em que se usava 

muxarabis e porões altos como tentativas de negar a rua e enaltecer o ambiente particular ao 

público; perda na qualidade de vida, representado por uma vida mais afastada da coletividade da 

cidade e pela poluição urbana. 

 

Em 2001, após um estudo feito na Microrregião 3.1 (MR 3.1), na zona norte do Recife, composta 

pelos bairros Derby, Graças, Apipucos, Espinheiro, Aflitos, Jaqueira, Tamarineira, Parnamirim, 

Santana, Poço da Panela, Casa Forte, Casa Amarela, Monteiro, Alto do Mandu, Dois Irmãos e 

Sítio dos Pintos, observou-se que esta era uma das áreas mais edificadas da cidade, assim como a 

MR 6.1 (bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Pina e Ipsep), com alta densidade construtiva 

e verticalização (Alves, 2009). 

 

Neste contexto foi criada a Lei 16.719/01, conhecida como Lei dos 12 bairros, que abrange os 

bairros Derby, Espinheiro, Graças, Aflitos, Tamarineira, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa 

Forte, Poço da Panela, Monteiro e Apipucos (Fig. 14). A lei veio atender uma demanda de uma 

parte dos moradores, que, segundo Alves (2009) pediam maiores restrições construtivas na área, 

pois estavam sendo aprovados muitos projetos principalmente no conjunto urbano de Casa Forte, 

formado pelos bairros Poço da Panela, Parnamirim, Casa Forte, Santana, Monteiro e Apipucos. 

 

A lei estabelece novos índices urbanísticos para os 12 bairros diferentes dos já estabelecidos pela 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que rege os padrões urbanísticos para as demais áreas 

do Recife. Assim, os 12 bairros compõem a Área de Reestruturação Urbana (ARU) subdividida 

em três Setores de Reestruturação Urbana (SRU), o SRU 1, SRU 2 e SRU 3, além de diminuir o 
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coeficiente construtivo de 4 na LUOS para entre 3 e 1,5 a depender da localidade, e aumentar a 

taxa de solo natural. 

 

Nesse perímetro, o limite máximo de altura também foi alterado para 60m na SRU 1 (que 

envolve os bairros Aflitos, Espinheiro, Tamarineira e parte das Graças) , 36m na SRU 2 (bairros: 

Casa Forte, Parnamirim) e 12m na SRU 3 (bairros Apipucos, Monteiro, Poço da Panela, Santana, 

Jaqueira, Derby e parte das Graças). Desse modo, no decorrer dos anos houve uma diminuição 

no gabarito médio das edificações a partir de 2001, enquanto outras áreas sofreram um aumento 

do gabarito médio, incluindo Boa Viagem, que chega a ter prédio com 30 andares (Cavalcanti, 

2011). 

 

 

 

 
Figura 14: Mapa do Recife com delimitação das RPAs e da Microrregião 3.1, estudada para a elaboração da Lei 

dos 12 Bairros 
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Fonte: Alves, 2009 
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Sem pertencer ao perímetro da Lei dos 12 bairros, a zona sul da cidade tem seus padrões 

construtivos delimitados apenas pela LUOS, de caráter permissivo, o que permite que o mercado 

imobiliário intensifique ainda mais a verticalização. Na zona sul, destaca-se o bairro de Boa 

Viagem, na RPA (Região Político Administrativa) 6, que é uma das mais adensadas da cidade 

(Fig. 15). O bairro já é consolidado como área nobre do Recife, com uma localização à beira-mar 

(Fig. 16), o que agrega ainda mais valor na área, conferindo a esta um dos metros quadrados 

mais caros do Recife. Além da sua localização geográfica, o bairro se caracteriza como um 

subcentro na classificação de Villaça (2001), devido a sua ampla oferta de comércio e serviço no 

próprio bairro, o que é atrativo para seus moradores. 

 
Figura 15: Divisão das RPAs e porcentagem de área construída superior a 15 pavimentos 

 
Fonte: Cavalcanti, 2011 

 

Figura 16: Orla da praia de Boa Viagem 

 
Fonte: NE 10 
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Os programas desses prédios se ampliam com os novos modelos e necessidades dos usuários. 

Cavalcanti (2011) mostra que o programa também está ligado ao público-alvo dos edifícios. 

Dessa maneira, observa-se uma variedade de serviços e espaços oferecidos tanto nas áreas 

individuais, como closets, quanto nas áreas comuns destes empreendimentos, que além de 

piscina e playground infantil também passam a ter outras atividades, como academia ou espaço 

gourmet. 

 

Essa proposta é observada nos condomínios fechados que surgiram na cidade nos últimos anos. 

Esses novos condomínios buscam, exemplificado com o Conjunto Residencial Le Parc em Boa 

Viagem (Fig. 17), trazer além de uma área de lazer, comércio e serviços básicos no seu interior, 

como supermercados e salão de beleza, de modo que seus moradores não precisem sair do 

condomínio para essas atividades. Nota-se mais uma vez um desejo de negação do espaço 

público. 

 
Figura 17: Conjunto Residencial Le Parc e planta-baixa de um de seus apartamentos 

 
Fonte: http://leparcboaviagem.blogspot.com.br/ e Construtora Cyrela 

 

 

Esses condomínios surgiram em Boa Viagem, mas estão se expandindo para outras localidades 

na cidade e da Região Metropolitana do Recife. Um caso bastante emblemático da cidade foi o 

projeto Novo Recife, que prevê 12 torres, entre edificações habitacionais e empresariais, no Cais 

José Estelita, localizado no bairro de São José, centro histórico da Cidade. Devido as 

consequências que o projeto traria para a área, bem como por ser um uso pouco democrático para 

uma área importante da cidade, há uma pressão popular contra o projeto representada pelo 

movimento Ocupe Estelita. O projeto sofreu alterações pouco significativas, de modo a não 

diminuir suas consequências negativas. O projeto foi considerado ilegal pelo Ministério Público 

de Pernambuco e ainda não teve sua construção iniciada. 

 

Uma das consequências apontadas pelos críticos do projeto Novo Recife é a alteração que o 

projeto causaria naquela localidade da cidade, podendo haver gentrificação e mudança nas 

tipologias construtivas de uma área histórica da cidade. Essas mudanças foram vistas no bairro 

do Pina, zona sul do Recife, após a construção do shopping RioMar e da Via-Mangue em uma 

área de mangue e com habitações populares, incluindo palafitas, que foram realocadas em três 

conjuntos habitacionais (Fig. 18), em áreas próximas ao local. 

 

 

 

 

 

 

http://leparcboaviagem.blogspot.com.br/


Página 18 de 22 

 

Figura 18: Conjunto Habitacional Via Mangue II, Pina, Recife 

 
Fonte: Bruna Camila Lima de Almeida 

 

  

Após a Via-mangue e o shopping RioMar, houve uma valorização do bairro do Pina, que apesar 

de ter sua ocupação  anterior a Boa Viagem abrigava uma faixa de renda inferior a este, visto que 

em seu entorno há uma série de ocupações de moradias de baixa renda, ora à beira-mar, como é 

o caso de Brasília Teimosa, ora entremeadas ao mangue. A escassez de terrenos ao longo da orla 

de Boa Viagem aliada a construção de novas centralidades ( o Shopping Rio Mar) e os projetos 

de renovação do centro (o Projeto Novo Recife) fez com que o mercado imobiliário direcionasse 

investimentos no bairro, aproveitando-se do fato de haver ainda muitas residências e edificações 

subutilizadas na orla e ruas do entorno. É assim que o Pina passa a assumir a feição de Boa 

Viagem, destinando suas novas moradias à população de alta renda, passando a adotar uma 

tipologia construtiva semelhante a de Boa Viagem. Sobre a lógica que norteia esse fenômeno, 

Barbosa afirma: 

“(...)desterritorialização das populações mais frágeis para colocar nos últimos 

espaços disponíveis/tornados disponíveis da cidade uma arquitetura 

“altissonante”, reflexo da ultramodernidade que se quer atribuir a estes espaços 

pela elite local, em perfeita harmonia com o desfrute da natureza/paisagem. 

Talvez o maior “perdedor” nesse processo em tela seja o enfraquecimento do 

espaço público e das solidariedades entre classes sociais, da democracia, 

enfim.” (Barbosa, 2014: 83) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse artigo pode-se notar que Recife sofre um boom imobiliário, comandado pelas 

incorporadoras somente no final do século XX. Se até os anos 1980 é possível sinalizar uma 

produção arquitetônica qualitativa alavancada pela escola pernambucana, a cidade caminha para 

o presente século apresentando uma padronização da tipologia arquitetônica habitacional em 

edificações verticais multifamiliares, cuja marca principal são suas fachadas revestidas em 

pastilhas cerâmicas além da literal marca da construtora que a empreendeu. No panorama 

histórico realizado, observa-se que no modernismo houve uma maior pluralidade de estilos 

construtivos, além da preocupação em atender necessidades locais relacionadas ao clima, algo 
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que não aparece com tanta frequência na produção imobiliária atual. Assim, conclui-se que essa 

padronização construtiva atual não favorece uma riqueza arquitetônica percebida em outros tipos 

de construções habitacionais da cidade. O arquiteto deixa de ser protagonista dessa produção. 

Entra em cena o incorporador imobiliário e suas plantas e fachadas tipo. 
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