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Resumo: É objetivo deste estudo a Conservação e o Restauro das estruturas arquitetônicas compostas 
pelas Bicas públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário e seus entornos. Tais Bicas são 
integrantes do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico dessa cidade, sendo inscritas nos 
Livros de Tombo de Belas Artes, no Histórico e no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 1968. As 
Bicas também foram tombadas isoladamente pela Prefeitura, em 1985, e inseridas no Polígono de 
Tombamento, estabelecido pelo Iphan, em 1979. Elas fazem parte do Patrimônio Mundial da 
Humanidade desde 17 de dezembro de 1982, quando a Cidade de Olinda foi inscrita pela UNESCO. 
Consideram-se tais Bicas não  apenas monumentos históricos, visto que desempenham 
contemporaneamente, embora de forma precária, funções no abastecimento cotidiano de água para a 
população mais humilde da cidade. Neste sentido, e devido à necessidade de enfoques múltiplos que 
complementam a abordagem patrimonial, foram elaborados estudos técnicos Hidrogeológicos, 
Urbanísticos, Arquitetônicos, Ambientais e Legais. Tais Bicas apresentam, de uma forma geral, 
degradação, tendo como principal agente o antrópico: a) Águas poluídas, impróprias para uso humano 
e/ou a necessidade de monitoramento da verificação dos níveis de poluição; b) Grau de degradação em 
níveis diferenciados no entorno imediato e nas suas estruturas; c) Vandalismo generalizado; d) Uso 
inadequado; e) Danos nos perfilamentos, rebocos e pinturas. As Propostas de Conservação e 
Restauração das Bicas e seus entornos contaram com Levantamento Cadastral e proposta de 
Organização de Obras. O estudo finaliza com um Roteiro de Ações Preventivas, uma vez que se conclui 
serem, realmente, efetivas, quando consideradas parte de um processo que tem como meta a 
salvaguarda duradoura de um Bem. 
Palavras-chave: Sistema Colonial de Abastecimento de Água. Bicas, Fontes, Chafarizes. Conservação 
Preventiva. 
 
Resumen: El objetivo de este estudio es la conservación y restauración de las estructuras 
arquitectónicas de las fuentes públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos, Rosário y sus alrededores. 
Estas fuentes son parte del paisaje arquitectónico, urbano y de esta ciudad que se incluyen en los libros 
de Tombo de Bellas Artes en Historia y Paisaje Arqueológico, Etnográfico y en el año 1968. Las fuentes 
también fueron tombadas por la ciudad en 1985 y inscritas por Iphan em el Polígono establecido en 
1979. Forman parte del Patrimonio Mundial desde 17 de diciembre 1982, cuando la ciudad de Olinda fue 
inscrito por la UNESCO. Se considera que las fuentes no son sólo monumentos históricos tienen 



características que cumplen hoy en día, aunque la oferta precaria, agua para los más humildes de la 
ciudad. Por lo tanto, y debido a la necesidad de múltiples enfoques que complementan el enfoque de 
equidad, los estudios técnicos se prepararon Urbanismo hidrogeológicos, arquitectónico, ambiental y 
legal. Estas fuentes son por lo general en un estado de degradación, con el hombre  como el principal 
agente: a) el agua contaminada, no apta para uso humano y / o la necesidad de controlar los niveles de 
contaminación bajo control, b) el grado de degradación en diferentes niveles en el entorno inmediato y 
sus estructuras, c) El vandalismo generalizado d) mal uso, e) Los daños a los perfiles, yesos y pinturas. 
Propuestas para la Conservación y Restauración de fuentes y su entorno también cuenta con un 
Catastro y com una Propuesta de Organización. El estudio concluye con una hoja de ruta de acciones 
preventivas, ya que llega a la conclusión de que tales acciones son realmente eficaces si se considera 
parte de un proceso que tiene como objetivo salvaguardar un bien patrimonial de forma permanente. 
Palabras clave: El Sistema Colonial de Abastecimiento de Agua. Biescas, Fuentes, Chafarizes. 
Conservación Preventiva. 
 
Summary: The objective of this study is the Conservation and Restoration of the architectural structures 
of public sources of Olinda: São Pedro, Quatro Cantos and Rosário and its environs. These fountains are 
part of the architectural, urban and landscape of this city being included in the Books of Tombo of Fine 
Arts in History and Archaeological, Ethnographic and Landscape in 1968. The sources also were toppled 
by the City alone in 1985 and entered into by Polygon Tipping Iphan established in 1979. They are part of 
World Heritage since December 17, 1982, when the City of Olinda was inscribed by UNESCO. It is 
considered that such fountains are not only historical monuments so they have featured precarious daily 
water supply for the most poor people of the city. Therefore, and due to the need for multiple approaches, 
technical studies were prepared Hydrogeological, Urbanism, Architectural, Environmental and Legal. 
These sources are generally in a state of degradation, with man as the main agent: a) Water polluted, 
unfit for human use and / or the need for monitoring of pollution levels in check, b) the degree of 
degradation at different levels in the immediate surroundings and its structures, c) Vandalism generalized 
d) misuse, e) Damage to profiling, plasters and paints. Proposals for Conservation and Restoration of 
fountains and their surroundings also have a Cadastral Survey and a Plan of works organization. The 
study concludes with a roadmap of Preventive Actions, as it concludes that such actions are really 
effective when considered part of a process that aims to safeguard a heritage property permanently.  
Key words: Colonial Water Suplay System. Bicas, Sources, Fountains. Preventive Conservation. 
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OBJETIVO DO ESTUDO 
 
O objetivo deste estudo é a Conservação e o Restauro das estruturas arquitetônicas 
compostas pelas Bicas Públicas de Olinda: São Pedro, Quatro Cantos e Rosário e seus 
entornos, considerando a. apropriação social na preservação do patrimônio. Tais Bicas são 
integrantes do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico dessa cidade, sendo inscritas 
nos Livros de Tombo de Belas Artes, no Histórico e no Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico, em 1968. As Bicas também foram tombadas isoladamente pela Prefeitura, em 
1985, e inseridas no Polígono de Tombamento, estabelecido pelo Iphan, em 1979. Elas fazem 
parte do Patrimônio Mundial da Humanidade desde 17 de dezembro de 1982, quando a Cidade 
de Olinda foi inscrita pela Unesco (Figura 1). Consideram-se tais Bicas não apenas 
monumentos históricos, visto que desempenham contemporaneamente, embora de forma 
precária, funções no abastecimento cotidiano de água para a população mais humilde da 
cidade. Neste sentido, e devido à necessidade de enfoques múltiplos que complementam a 
abordagem patrimonial, foram elaborados estudos técnicos Hidrogeológicos, Urbanísticos, 
Arquitetônicos, Ambientais e Legais. As Bicas situam-se no Polígono de Tombamento (Figura 
2) e seus entornos específicos (Figura 3,4,5) apresentam, de uma forma geral, degradação, 
tendo como principal agente o antrópico: a) Águas poluídas, impróprias para uso humano e/ou 
a necessidade de monitoramento da verificação dos níveis de poluição; b) Grau de degradação 



em níveis diferenciados no entorno imediato e nas suas estruturas; c) Vandalismo generalizado; 

d) Uso inadequado; e) Danos nos perfilamentos, rebocos e pinturas (Figuras 6,7,8,9). As 
Propostas de Conservação e Restauração das Bicas e seus entornos (Figuras 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16), também incluíram a Rota das Bicas (Figura 17) e contaram com Levantamento 
Cadastral até proposta de Organização de Obra. O estudo finaliza com um Roteiro de Ações 
Preventivas, uma vez que se conclui serem, realmente, efetivas, quando consideradas partes 
de um processo que tem como meta a salvaguarda duradoura de um Bem, no Sítio Histórico 
de Olinda – SHO. 

METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Metodologicamente o estudo das Bicas públicas de Olinda, considerando a apropriação social 
na preservação do patrimônio, teve necessidade de múltiplas abordagens abarcando temas 
estruturadores como um conjunto de bens patrimoniais que envolvem a Arquitetura e 
Engenharia Hidráulica, cuja funcionalidade deverá ser mantida, compreendendo os seguintes 
aspectos:  
 
- Históricos - A localização das cidades luso-brasileiras fundadas no século XVI, seguindo a 
tratadística e tradições imemoriais, estava ligada a três parâmetros: a) defesa, diante dos 
ataques de índios e piratas; b) o porto, pela necessidade de comércio e comunicação; e c) a 
salubridade do sítio, pelos bons ares e oferta d’água. De acordo com o professor Manuel C. 
Teixeira, uma das principais características das cidades portuguesas era a relação íntima do 
traçado urbano com as características topográficas do território, que se observava quer na 
escolha do sítio para a implantação da cidade, quer nas sucessivas fases de desenvolvimento 
urbano: 

Muitas cidades portuguesas localizam-se junto ao mar ou na margem de rios. Os 
sítios escolhidos para a localização da cidade obedeciam a um conjunto de requisitos 
que se mantiveram ao longo dos tempos. Fundamentalmente, deviam ser sítios 
sadios, com boas águas, boas exposições solares e com boas possibilidades de 
defesa. Se eram cidades costeiras, uma baía abrigada com águas profundas era uma 
condição essencial. Uma situação muito comum era a localização da cidade numa 
baía com boas condições de porto natural, com encostas suaves viradas ao sol, 

percorridas por cursos de água doce e com boas condições de defesa
1.  

 
Desse modo, a evolução histórica do sítio urbano de Olinda está intrinsecamente ligada ao 
aproveitamento das fontes de água potável e, posteriormente, à construção de estruturas 
arquitetônicas apropriadas - Bicas. Por isso, a história dessa cidade tem como um dos 
componentes principais o seu sistema de abastecimento de água. 
 
 - Geotécnicos e Hidrogeológicos - É preciso associar o papel das Bicas de Olinda à 
integridade do Sítio Histórico como um todo: quanto à natureza do solo e relevo, assim como à 
essencial compreensão dos recursos hídricos. O Professor Jaime Gusmão2 destaca o papel 
das Bicas de Olinda na drenagem das águas do lençol freático, contribuindo para a redução 
dos níveis de umidade do subsolo, colaborando com a redução do peso da água dentro do solo 
e atuando na integridade do Sítio Histórico. Apresenta esquema do subsolo similar ao das 
Bicas de Olinda, as águas do lençol freático ao encontrar uma camada de permeabilidade mais 
baixa, percolam lateralmente e afloram ao longo da encosta (Figura 18). 
 
- Urbanísticos e Arquitetônicos - As Bicas são componentes importantes da paisagem urbana 
olindense e, além disso, fazem parte do sistema de abastecimento d’água atual, ainda que 
precariamente, enquanto equipamentos urbanos. Por tal razão, torna-se necessário apreender 

                                                 
1
 Consulta realizada: A CARTOGRAFIA URBANA HISTÓRICA, Fonte para o Entendimento das 

Morfologias Urbanas de Origem Portuguesa. 
2
 Entrevista com o Professor Jaime Gusmão, aposentado do Departamento de Engenharia Civil da 

UFPE, no seu escritório, em Recife, jan. 2011. 



as mudanças físicas das áreas de entorno das mesmas e, sob uma perspectiva mais geral, 
compreender como se comportaram a partir do desenvolvimento da cidade. 
 
- Ambientais - A falta de uma rede de esgotos adequada vem transformando as Bicas em 
lugares poluídos e disseminadores de epidemias, fato que também é agravado pelo mau uso 
contemporâneo das estruturas, como banheiro público, local de consumo de drogas, sexo, 
vandalismo, etc. Verifica-se a ausência de pertença, que constitui a base para o sentido de 
comunidade e para a interação social, fundamento do viver urbano.  
 
- Legais ou Patrimoniais - Na forma de bens patrimoniais, qualquer ação de conservação ou 
restauro nas três Bicas e seus respectivos entornos devem ser orientados a partir de uma 
legislação específica, diversa, a nível institucional: municipal, estadual e federal, que incidem 
sobre o SHO.  

PRODUTOS DO ESTUDO  
 
Estruturam e conformam os itens deste trabalho os aspectos que se apresentam como 
produtos dos estudos: Levantamento de dados históricos e levantamento físico; Levantamento 
de pontos de abastecimento d’água de Olinda, desde o Séc. XVI; Levantamento cadastral das 
Bicas e seus entornos, com apresentação de planta de locação, planta de situação, planta 
baixa, cortes e fachadas; Maquetes eletrônicas de cada Bica, visando a uma melhor 
compreensão das suas volumetrias; Mapa de danos, com a situação de degradação, capaz de 
subsidiar um futuro estudo de intervenção; Visão Perceptiva - Percurso entre as três Bicas 
Públicas de Olinda, buscando a percepção da paisagem urbana; Prospecções arquitetônicas, 
objetivando a análise química e física de materiais construtivos, com o fim de subsidiar a 
identificação dos danos e possíveis soluções quanto às três Bicas e seus entornos; Diagnóstico 
das três Bicas de Olinda e seus entornos; Propostas para as três Bicas de Olinda e seus 
entornos; Proposta de Rota Temática, interligando as três Bicas Públicas de Olinda; Proposta 
de iluminação para as três Bicas de Olinda e seus entornos; Proposta de conservação 
preventiva para as três Bicas de Olinda e seus entornos; Estudo de organização de obras das 
Bicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como resultante desses produtos, tem-se a Proposta de Conservação e Restauração das três 
Bicas Públicas de Olinda e dos seus entornos, requalificando os bens históricos e tombados, 
restabelecendo as condições satisfatórias de higiene para os usuários, como um componente 
efetivo de valorização do conjunto urbano, para a efetiva apropriação social na preservação do 
patrimônio. Este estudo das Bicas Quatro Cantos, Rosário e São Pedro já provocou sinergias, 
com produções de desenhos do arquiteto e artista espanhol José Maria Plaza Escrivã/2012, e 
pinturas em aquarela, do artista de Olinda, Leonardo Filho/2012, bem como, foram objeto de 
poesia incluía o livro A RAPIDEZ DO INSTANTE, do médico e poeta Stanius Freitas/2012, no 
momento ainda semifinalista, hoje trabalho premiado no Premio Ana – Agencia Nacional de 
Águas/2012 (Figuras 18,19,20). 
 
Enfim, e igualmente consistente, a questão do controle da qualidade da água das três Bicas 
integra a proposta. Recomenda-se o resgate da sua potabilidade, mediante instalação de 
sistemas de tratamento da água compatível com suas vazões, junto as suas estruturas a fim de 
evitar contaminações. Estas ações são acompanhadas de outras a médio e longo prazo, a 
saber: envolvimento da população no entendimento das ações e seu cuidado através da 
educação patrimonial e integração na Rota das Bicas de Olinda, que se configuram em 
complementos fundamentais para a permanência desses acervos patrimoniais, exemplos 
singulares do sistema de abastecimento colonial hidráulico que surgiram com a Cidade de 
Olinda, que se constituem espaços de apropriação social na preservação do patrimônio.    
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Figura 1 - Vista de Olinda, Cidade Patrimônio da Humanidade. Foto realizada pela autora, em fev/2013. 
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Figura 2 - Localização no Polígono de tombamento das três Bicas Públicas de Olinda/PE.  

Foto realizada pela autora. 
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Figura 3 - Mapa do entorno da Bica dos Quatro Cantos, Olinda/PE. Fonte: Google. 



Trajeto as águas 
das  duas fontes 
da Bica do 
Rosário
alimentação 

Drenagem

Mapa 
entorno da 
Bica do 
Rosário -
Caminho das 
águas  e 

drenagem

Georeferenciamento
da Bica do Rosário
Latitude 
8° 0'56,72''S 
Longitude 

34’ 51’13,34’’ O
 

Figura 4 - Mapa do entorno da Bica do Rosário, Olinda/PE. Fonte: Google. 
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Figura 5 - Mapa do entorno da Bica dos Quatro Cantos. Fonte: Google. 

 
 

 
Figura 6 - Esquema do subsolo similar ao das Bicas de Olinda. Fonte: Gusmão Filho, 2001. 



 

SITUAÇÃO DA BICA DE SÃO PEDRO/2010

  
Figura 7 - Momento de degradação da Bica de São Pedro, Olinda/PE. Foto realizada pela autora, em 2010. 

 

  
Figura 8 - Momento de degradação da Bica do Rosário, Olinda/PE. Foto realizada pela autora, em 2010. 

 



 
Figura 9 - Momento de degradação da Bica dos Quatro Cantos, Olinda/PE. Foto realizada pela autora, em 2010. 

 
 

 
Figura 10 - Proposta de Rota Temática das Bicas Públicas de Olinda/PE. Fonte: autora. 

 
 

 
Figura 12 - Proposta para Bica de São Pedro, Olinda/PE. Fonte: autora. 

 



 
Figura 13 - Proposta para Bica do Rosário, Olinda/PE. Fonte: autora. 

 

 
Figura 14 - Proposta para a Bica do Rosário, Olinda/PE. Fonte: autora. 
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Figura 15 - Propostas para as Bicas Públicas de Olinda/PE. Fonte: autora. 

 



 
 Figura 16 - Proposta WCs incrustado no talude, entorno da Bica do Rosário, Olinda/PE.  

Fonte: autora. 
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 Figura 17 - Proposta WCs inserido na sede do Iphan, entorno da Bica dos Quatro  

Cantos, Olinda/PE. Fonte: autora. 
 
 

   
Figura 18 - As Bicas Quatro Cantos, Rosário e São Pedro desenhadas, pelo arquiteto e artista espanhol 

José Maria Plaza Escrivã/2012. Fonte: autora. 
 
 



   

Figura 19 - As Bicas Quatro Cantos, Rosário e São Pedro pintadas em aquarela, pelo artista de Olinda, 
Leonardo Filho/2012. Fonte: autora. 

 

 
Figura 20 - As Bicas de Olinda, recentemente, foram objeto de poesia no livro A 

RAPIDEZ DO INSTANTE, do médico e poeta Stanius Freitas/ 2012, trabalho 
ainda semifinalista - agora ganhador do Premio Ana. 

 
 
 
 
 


