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...ensina a olhar a habitação e compreender o habitante, 
ensina como a cultura se faz arquitetura e o espaço se 
faz história, ensina como o passado faceia o presente e 
clama por reconhecimento... (Carlos Brandão) 
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Introdução 

Voltado à área de preservação patrimonial, este trabalho baseia-se nos 

conceitos de patrimônio que reconhecem o valor cultural de toda e qualquer 

forma de expressão arquitetônica com significação cultural1. Incluindo tanto as 

obras monumentais isoladas, tradicionalmente reconhecidas, quanto os 

conjuntos urbanos2 representativos de um modo de vida de uma época 

específica e que fazem parte da história de determinada sociedade. As cidades 

são espaços vivos, depositárias dos artefatos materiais e imateriais das 

sucessivas gerações que ali habitaram. As edificações que dela fazem parte 

são bens representativos dessa memória coletivamente construída, por isso 

torna-se evidente a importância da preservação de toda e qualquer forma 

arquitetônica que resgate a história destas civilizações e constitua uma 

identidade patrimonial coletiva. 

O presente trabalho, focado no âmbito das questões preservacionistas, 

detém-se no estudo dos conjuntos residenciais populares projetados em 

Pelotas durante o período de 1900 a 1930, conhecidos como “Casas de 

Renda”3, com o objetivo de construir os argumentos necessários para o 

reconhecimento de seu valor patrimonial e a garantia de sua permanência no 

contexto urbano atual, através da compreensão do contexto histórico do 

período de sua produção e da análise de suas características formais. 

As chamadas “Casas de Renda” por constituírem uma das soluções 

arquitetônica adotada para execução de moradias populares, no final do século 

XIX e início do XX na cidade, e por caracterizarem-se como um dos 

testemunhos tangíveis desta época, representam um instrumento de resgate 

                                                 
1 “O termo significação cultural designará o valor estético, histórico, científico ou social de um 
bem para as gerações passadas, presentes ou futuras.” (Carta de Burra, 1980) 
2 Segundo a Conferência Geral da UNESCO de 1972, conjuntos são: “grupos de construções 
isoladas ou reunidas que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, 
tenha um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência”. 
3 Foram consideradas “Casas de Renda” três ou mais edificações de uso residencial, idênticas 
ou muito semelhantes, construídas em alvenaria de tijolos e em um mesmo lote, com paredes 
geminadas e cobertura contínua. 



 44

da cultura local e de construção e fortalecimento da identidade cultural das 

camadas mais populares da sociedade pelotense. 

A iniciativa deste estudo surgiu da preocupação com a manutenção dos 

exemplares remanescentes desta tipologia na malha urbana atual, 

considerando que são freqüentes as descaracterizações e demolições que 

ocorrem em decorrência da dinâmica de crescimento urbano. Pois, apesar de 

alguns destes conjuntos estarem hoje protegidos por legislação municipal4, a 

qual prevê a preservação de suas fachadas públicas e volumetria, são comuns 

intervenções que alteram significativamente a leitura das unidades e por 

conseqüência do conjunto, desqualificando a paisagem como um todo sem 

considerar o ambiente no qual estão inseridos. 

Baseada nas duas instâncias fundamentais, a estética e a histórica5 

estabelecidas por Brandi (1963, p.29), que conferem aos produtos da atividade 

humana o reconhecimento como “obra de arte”, esta pesquisa buscou a 

identificação dos elementos e das características dessa arquitetura que 

apresentam relevância, tanto pelo aspecto histórico, como pelo aspecto de 

composição e representação formal. 

Historicamente, procurou-se contextualizar o cenário sócio-econômico 

daquele período, entendendo o desenvolvimento urbano de Pelotas e as 

transformações decorrentes que propiciaram a produção destas edificações. 

A análise compositiva desenvolveu-se a partir do levantamento de todos 

os projetos remanescentes, aprovados e cadastrados no Arquivo da Secretaria 

Municipal de Urbanismo no período correspondente a 1900 e 1930, e 

investigou as características específicas espaciais, formais e compositivas 

desta produção, construindo-se a partir desta análise uma identificação e 

classificação das soluções padrões adotadas. 

Para a compreensão e reconhecimento do valor patrimonial desta 

arquitetura desenvolveu-se um resgate da história da preservação em nível 

                                                 
4 Lei 4568/2000 – declara área da cidade como zonas de preservação, lista os bens integrantes 
do inventário e regula as intervenções nos mesmos e em seus confrontantes laterais. 
5 Segundo Brandi (1963, p. 29): “Instância estética: corresponde ao fato basilar da artisticidade 
pela qual a obra de arte é obra de arte; Instância histórica: corresponde a um produto humano 
realizado em um certo tempo e lugar e que em um certo tempo e lugar se encontra.” 
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internacional, nacional e local, buscando identificar as principais mudanças de 

pensamento e como essas questões refletiram-se em Pelotas. 

Além de compreender esta produção arquitetônica como parte de um 

contexto, de um ambiente urbano com importância histórico-cultural, constatou-

se a necessidade de identificar suas características formais específicas, pois as 

mesmas, na maioria dos casos, não apresentam os elementos clássicos já 

consagrados como patrimônio. Sendo assim, o reconhecimento desta 

arquitetura como “bem patrimonial” está pautado, principalmente, no seu valor 

em escala urbana, na sua forma de produção e na sua representatividade 

histórica. 

Portanto, o que se pretende é descrever a arquitetura das casas de 

renda produzidas em Pelotas durante as três primeiras décadas do século XX, 

para resgatar a paisagem e a história da cidade daquele período, para 

entender a evolução das habitações através da observação e conhecimento 

das formas e das soluções adotadas em conseqüência das mudanças de 

hábitos e costumes da sociedade que atenderam as imposições de ordem 

cultural. E, com base nestes estudos, possibilitar o futuro desenvolvimento de 

ações de salvaguarda6 dos conjuntos remanescentes, estabelecendo critérios 

de preservação adequados às novas necessidades da atualidade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Conforme “Carta de Nairóbi” de 26 de novembro de 1976: entende-se por "salvaguarda" a 
identificação, a proteção, a conservação, a restauração, a reabilitação, a manutenção e a 
revitalização dos conjuntos históricos ou tradicionais e de seu entorno. 
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2. Contextualização Histórica 

2.1 A formação do núcleo urbano pelotense 

A formação urbana da cidade de Pelotas foi propiciada pelo 

desenvolvimento econômico gerado pela produção do charque7, atividade que, 

até as primeiras décadas do século XX representou a principal fonte econômica 

de desenvolvimento da região. A implantação das charqueadas ocorreu 

principalmente ao longo do Arroio Pelotas, justificada pela facilidade de despejo 

dos detritos provenientes da produção do charque e escoamento da produção, 

possibilitado através da ligação hidrográfica com o canal São Gonçalo, Lagoa 

dos Patos e, por fim, oceano Atlântico. 

 
Figura 1 – Mapa de localização das Charqueadas. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 
2004, baseado no mapa de Gutierrez, 1993. 

                                                 
7 Carne bovina, salgada e seca ao sol em mantas, produzida em propriedades conhecidas por 
“Charqueadas”. 
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As margens do Arroio Pelotas são, hoje, reconhecidas como Patrimônio 

Cultural Estadual, através da Lei 11895/2003, e ainda mantém exemplares 

arquitetônicos de características coloniais, representativas do período de 

produção do charque. 

 
Figura 2 – Exemplares da arquitetura das charqueadas junto ao arroio Pelotas. Fotos da 
autora, 2004. 

Estudos sobre a história de Pelotas, realizados por pesquisadores como 

Mário Osório e Ester Gutierrez8, concluíram que, o desenvolvimento urbano foi 

decorrência do acúmulo de riquezas possibilitado pela produção saladeril. 

Como essa atividade provocava odores desagradáveis no entorno das 

fazendas, os senhores das charqueadas buscaram um local afastado para 

construírem suas moradias que, predominantemente, eram ocupadas durante o 

                                                 
8 Mário Osório de Magalhães, historiador, professor da Universidade Federal de Pelotas, já 
publicou estudos importantes sobre a história de Pelotas como: “História e Tradição da Cidade 
de Pelotas” e “Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul”. 
Ester Judite Bendjouya Gutierrez, professora da Universidade Federal de Pelotas, arquiteta e 
urbanista Doutora em História pela PUC-RS e Especialista em Gestão do Patrimônio Cultural 
Integrado ao Planejamento pela UFPE-PE, autora de obras como “Negros, Charqueadas e 
Olarias – um estudo sobre o espaço pelotense” e “Barro e Sangue, mão-de-obra, arquitetura e 
urbanismo em Pelotas (1777-1888). 
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período de produção do charque e simbolizavam a riqueza acumulada, através 

desta atividade. O povoado, que teve início no começo do século XIX, 

rapidamente, se desenvolveu. Os primeiros loteamentos foram traçados sob 

uma malha ortogonal, ordenados em sentido norte / sul – leste / oeste, 

originando ruas retas e bem definidas. Esse parcelamento do solo, de origem 

portuguesa do tipo reticulado com arruamento bastante regular, foi subdividido 

em lotes das mais variadas dimensões, tendo a maioria pouca testada e muita 

profundidade. Conforme Lemos (1989, p. 22), o predomínio da uniformidade 

dos lotes na urbanização brasileira propiciou a uniformidade das construções 

que eram erguidas sobre os limites laterais do terreno e sobre o alinhamento 

predial, constituindo, assim, elementos definidores das vias públicas. Porém, 

de acordo com Murillo Marx, (1991, p. 90) esse tipo de ocupação justifica-se, 

através dos regramentos urbanos estabelecidos naquela época, os códigos de 

obras. Estes proibiam os afastamentos das edificações das vias públicas e 

exigiam a ocupação de toda frente do lote. O que parece estar em acordo com 

o acontecido em Pelotas, já que, mesmo os lotes maiores, dentro da área 

urbana, também apresentavam o mesmo tipo de solução durante boa parte do 

século XIX. 

Segundo Gutierrez (2004, p. 473) a arquitetura urbana de Pelotas foi 

produzida, em grande parte, por mão-de-obra escrava, seja na execução das 

edificações, seja nas obras de infra-estruturara, através da locação de seus 

serviços. As atividades de trabalho escravo incluíam a produção de elementos 

cerâmicos, o que era bastante comum em olarias implantadas dentro das 

propriedades charqueadoras. A produção de tijolos e telhas era uma forma 

lucrativa de ocupar o cativo durante o período de inverno, entressafra da 

produção de charque, e intensificar o crescimento do patrimônio imobiliário 

urbano dos charqueadores. 

A grande produção de elementos cerâmicos, que ocorreu em Pelotas, 

diferenciou a arquitetura colonial local da tradicional paulistana, através da 

utilização de tijolos nas alvenarias das edificações, de forma intensa e 

antecipada ao que aconteceu em São Paulo. Enquanto na capital paulista a 

alvenaria de tijolo foi conseqüência das inovações trazidas pelos imigrantes 
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europeus, em Pelotas, essa produção foi inserida como “uma alternativa 

econômica à produção charqueadora” (ibid. p. 474): 

“A cidade constitui-se, então, como espaço de moradia e 

representação para os ricos charqueadores. O processo de 

produção do charque, que era realizado nas charqueadas de 

novembro a abril, liberava por largo espaço de tempo tanto os 

senhores quanto os escravos, tendo sido estes utilizados na 

construção da cidade” (Moura, 1998, p.30). 

Foi, a partir da chegada da Missão Francesa ao Brasil em 1816, que 

se iniciou um processo de transformação na forma de construção do espaço 

edificado no país, através das inovações técnico-construtivas e dos novos 

hábitos, idéias e conceitos trazidos da Europa. A abertura dos portos facilitou a 

importação de produtos europeus e as construções passaram a adquirir outra 

aparência, com a substituição dos beirais por platibandas, possibilitadas pelo 

uso de calhas e condutores pluviais, a utilização de vidro nas esquadrias e a 

colocação de adornos nas fachadas. Essas inovações tiveram início no Rio de 

Janeiro e foram, aos poucos, sendo expandidas para outros estados do Brasil 

e, através do ensino acadêmico, implantado no país até meados do século XIX, 

foram perfeitamente integradas e aceitas na sociedade brasileira que, 

incorporou os conceitos de gosto da cultura européia, passando a considerar a 

produção local atrasada. 

Pelotas, pela condição econômica favorável que adquiriu durante o 

período de apogeu da produção charqueadora, rapidamente, esteve inserida 

neste processo de transformação e, durante a segunda metade do século XIX, 

através do forte contato que mantinha com a Europa, principalmente Paris, o 

pequeno núcleo colonial, que ali existia, se transformou em um próspero 

povoado, segundo os moldes do ecletismo europeu daquela época: 

“A partir de meados do século XIX as construções pelotenses 

começaram a apresentar os primeiros sinais de uma transformação 

profunda pela qual já estava passando a arquitetura brasileira desde 

o início do mesmo século: a substituição dos modelos coloniais por 

outro eclético.” (Schlee, 1994, p.73) 
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Para ostentar a riqueza acumulada, foram construídos prédios públicos 

e privados de grandiosidade arquitetônica, projetados por imigrantes europeus, 

tradutores dos novos princípios da arquitetura neo-renascentista, como: o Paço 

Municipal, a Biblioteca Pública, a Santa Casa de Misericórdia e os três 

Casarões da Praça Coronel Pedro Osório9. 

a b
 

Figura 3 – Exemplos da arquitetura urbana tradicional pelotense situados junto à Praça 
principal. (a) Casarão nº. 02; (b) Biblioteca Pública. Fotos da autora, 2006. 

O Teatro Sete de Abril10, inaugurado em dezembro de 1833, apesar de 

ainda apresentar, em seu projeto original características coloniais, simbolizava 

a liderança de Pelotas, na região sul, nas questões econômicas, culturais e 

sociais, demonstrando a influência da cidade no que havia de mais moderno 

em termos de sociedade culta e refinada. 

Para a construção da cidade de Pelotas destacamos, então, a 

participação efetiva de dois grupos sociais: os escravos e os imigrantes. 

Segundo Gutierrez (2004, p. 425) “coube aos africanos e seus descendentes a 

construção do casco da cidade; aos europeus e seus descendentes, couberam 

a concepção e ornamentação”. 

Quanto às questões urbanas, em Pelotas durante a segunda metade 

do século XIX, muitas obras de infra-estrutura foram executadas (Schlee, 1994, 

p.73-75), as quais substituíram o trabalho escravo que, até esse momento, era 

o responsável por todos os serviços de abastecimento e funcionamento da vida 

                                                 
9 Casarão nº. 02 integrante do conjunto eclético de três casarões localizados à Praça Coronel 
Pedro Osório. Bens Tombados em nível Federal em 15/12/1977. 
Biblioteca Publica Municipal, localizada à Praça Coronel Pedro Osório, nº103. Bem integrante 
do Inventário de Patrimônio Cultural de Pelotas. 
10 Mais antigo teatro brasileiro em funcionamento. Bem Tombado em nível Federal em 
11/07/1972. 
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urbana. Até a abolição, em 1888, melhorias como água canalizada, iluminação 

pública e linhas de bondes com tração animal, foram implantadas em 

determinadas regiões urbanas, da então, cidade de Pelotas11. A instalação da 

linha férrea ligando Pelotas à Rio Grande, Bagé e, depois, Cacequi também 

ocorreu nesse período. O esgoto, apesar de ter sido implantado após a 

abolição, já nas primeiras décadas do século XX atendia uma boa parcela da 

população (Moura, 1998, p.32). 

“Por fim, pouco depois da abolição, a cidade de Pelotas contava com 

a infra-estrutura e os serviços necessários para atendimento de uma 

parte bem definida da área e da população urbana. Os 

endinheirados, antigos senhores de escravos, podiam usufruir de 

todo o conforto que o mundo industrial e moderno oferecia.” 

(Gutierrez, 2004, p.304) 

Tanto o crescimento urbano, como o acúmulo de riquezas, 

possibilitaram a diversificação das atividades econômicas complementares à 

produção das charqueadas, como: curtumes, fábricas de cola, de sabão e de 

velas (Magalhães, 1993, p.137). A crise na produção do charque, que ocorreu 

nas últimas décadas do século XIX com o surgimento dos frigoríficos, aumento 

do custo de produção e, principalmente, com a libertação dos escravos, 

propiciou a implantação de novas indústrias na cidade direcionadas a outros 

setores da economia. Dentre as mais importantes fábricas instaladas em 

Pelotas destacamos: a fábrica de Sabão Lang, fundada em 1864; a fábrica de 

Sabonetes Voight, fundada em 1870; a fábrica de Tecidos Rheingantz & Vater, 

fundada em 1873; a cervejaria Ritter, fundada em 1876; a Fábrica de Chapéus 

Pelotense, fundada em 1881; a cervejaria Sul Riograndense, fundada em 1889, 

o curtume Hadler, fundado em 1895; e, já no século XX, a Cia Fiação e 

Tecidos, fundada em 1908 (Schlee, 1994 p.98-99). 

“Nas regiões com maior concentração de população e poder 

aquisitivo, em que se mostravam mais promissoras as condições do 

mercado interno e junto aos centros de transporte [...] surgiam as 

                                                 
11 Em 1830, através do Decreto Imperial, o primeiro núcleo urbano pelotense denominado 
freguesia de São Francisco foi elevado à categoria de Vila, cinco anos mais tarde, em 1835, 
por Decreto do Presidente da Província foi reconhecido como cidade, recebendo o nome de 
Pelotas. 
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primeiras indústrias, quase sempre de tecidos e de produtos 

alimentares.” (Reis, 1978, p.148) 

2.2 As mudanças nos meios de produção e suas conseqüências no 
espaço urbano 

O processo de industrialização originado na Europa, no início do 

século XIX, provocou mudanças econômicas e sociais profundas, que 

alteraram as relações de trabalho e, até mesmo, os hábitos mais simples do 

cotidiano das pessoas em todo o mundo. Adaptações no espaço urbano e na 

arquitetura foram feitas para atender as novas exigências do mundo moderno. 

Grandes avenidas foram executadas, alterando a malha urbana existente, para 

receber as inovações dos meios de transporte e as redes de infra-estrutura, 

com o objetivo de qualificar os centros das grandes cidades, melhorando a 

ventilação e a insolação dos espaços e reestruturando o sistema de esgoto, 

iluminação e distribuição de água. As crises sociais e econômicas, o 

crescimento urbano e populacional, decorrentes da era industrial, promoveram, 

além dessas mudanças no espaço urbano europeu, a imigração de diferentes 

classes sociais da população para o Brasil, em busca de melhores condições 

de trabalho. 

No Brasil, podemos dizer que, a industrialização e todas as 

transformações decorrentes foram introduzidas gradativamente a partir do fim 

do tráfego de escravos, em 1850, e mais intensamente com a abolição, em 

1888, através da imigração de europeus que trouxeram as inovações 

tecnológicas e as novas formas de viver e morar, influenciando desde os 

hábitos de higiene até a estrutura econômica nacional. Dentro do país, as 

inovações foram melhor difundidas após a implantação da rede ferroviária, que 

facilitou o contato com as regiões interioranas e o próprio transporte dos novos 

produtos e tecnologias (Reis, 1978, p.44). Como afirma Reis (ibid., p.145) “a 

segunda metade do século (XIX) é marcada pelo fim do trabalho escravo e pelo 

início da imigração, da instalação de ferrovias e de indústrias”, sendo estes, os 

fatores suficientemente necessários para justificar todas as mudanças sociais, 

econômicas e espaciais da grande maioria das cidades brasileiras. 



 53

Pelotas, durante as últimas décadas do século XIX, também esteve 

inserida neste processo inovador de progresso e modernidade, é claro que, de 

forma menos intensa do que ocorreu nos grandes centros do país. Os 

problemas urbanísticos originados neste período foram, principalmente, 

reflexos da falta de recursos públicos, o que provocou uma incapacidade de 

atender as demandas da industrialização e do crescimento urbano. Ainda no 

final do século XIX, as primeiras medidas ditas “higienistas” da cidade, foram 

postas em prática, buscando o controle dessas transformações urbanas e o 

combate às deficiências sanitárias da cidade. Em 1913, com a implantação da 

rede de esgotos na área central, o “Regulamento Sanitário” foi instituído como 

novo instrumento de regulamentação urbana e obrigava a execução das 

chamadas “construções higiênicas” em toda área central. Definindo, entre 

outras coisas, que as edificações situadas nessa área executassem 

canalizações internas de água e esgotos para conexão com a rede geral. Essa 

problemática avançou “até envolver aquele que foi o maior engenheiro 

sanitarista brasileiro, Francisco Saturnino Rodrigues de Brito que, no final da 

década de 1920, foi contratado para realizar o plano de melhoramentos e 

saneamento da cidade, projetando parte de sua expansão urbana” (Soares, 

2001). 

O brusco crescimento populacional da área urbana, reflexo da 

imigração e do fim da escravidão, transformou o cenário sócio-econômico da 

urbe pelotense. A população imigrante, vinda das mais diversas origens, que 

aqui se estabeleceu, foi parte integrante e determinante da construção e 

transformação da cidade, assim como, a população negra liberta que, desde 

1884, passou a residir na cidade, procurando ganhar a vida como cidadãos. 

Antes mesmo da Lei Áurea, cerca de 5000 escravos habitavam a 

cidade de Pelotas. A população urbana total cresceu de 9055 habitantes, em 

1858, para 41591 habitantes, em 1890; sendo que, em 1920, já totalizavam 

82294 habitantes residentes na cidade (Magalhães, 1993, p.108). 

O início do século XX deu continuidade ao processo de 

desenvolvimento urbano e a execução de novas obras arquitetônicas na 

cidade, porém, já apresentando os sinais da crise econômica, que se 

intensificaria durante a segunda década do século XX. A ampliação do sistema 
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ferroviário, em torno da capital Porto Alegre, estimulou o desenvolvimento 

industrial em outras regiões e provocou o agravamento da crise, fazendo com 

que o sul do estado perdesse a liderança no setor. A substituição do sistema 

de transporte, que antes ocorria por água, prejudicou a cidade de Pelotas que, 

até então, era privilegiada devido a sua localização junto aos cursos d’água e a 

proximidade com o porto (Moura, 1998, p.47). 

Em Pelotas, destacamos na arquitetura deste período, entre outras, a 

construção da sede do Banco Pelotense, em 1913, e o Grande Hotel, 

inaugurado em 1928, depois de ter sua obra prolongada por vários anos em 

decorrência de problemas financeiros. 

2.3 A nova população urbana e a questão habitacional 

O processo de aceleração da urbanização, que teve inicio no final do 

século XIX, prolongando-se pelas primeiras décadas do século XX, e o rápido 

incremento da população urbana pelotense, acarretou num aumento da 

porcentagem de população de baixa renda e afirmou a existência de uma nova 

classe social: a classe média. Essa última foi originada através das novas 

relações de trabalho que a atividade industrial impunha e pela expansão das 

atividades comerciais propiciadas pela vida urbana. 

Cabe destacar que estas transformações, decorrentes da relação 

urbanização versus economia e sociedade, que ocorreram em Pelotas foram, 

da mesma forma, vivenciadas no restante do país, evidentemente, cada local 

com suas particularidades específicas. Para Lemos (1985, p.11), a participação 

da classe média foi preponderante na maioria dos casos, pois a mesma 

“ajudou a cidade a crescer abrindo novos bairros e ocupando os miolos dos 

quarteirões das chamadas ‘vilas’”. 

A presença de novos grupos populacionais na área urbana pelotense 

acarretou em conflitos sociais e novas demandas urbanísticas, como a 

demanda por moradias e infra-estrutura. A nova situação econômica, social e 

demográfica propiciou o surgimento de novas tipologias residenciais voltadas a 

atender este déficit habitacional: 
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“O aumento da população urbana, o crescimento da industrialização 

e a expansão da função comercial, marcaram o agravamento do 

problema da habitação para as classes trabalhadoras, refletindo 

também no aumento de construções para detentores de baixa renda, 

na difusão de novas tipologias habitacionais [...] O período 

compreendido entre 1900 e 1930 é, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente, bastante significativo para a arquitetura da cidade”. 

(Schlee,1993, p. 107) 

Dentre as tipologias adotadas na cidade encontramos, segundo Schlee 

(1993, p.110), diversas soluções, com diferentes denominações, como: os 

contrafeitos, os chalets, as casas de renda ou para obreiros e as vilas 

operárias. Conforme definição do referido autor, os contrafeitos eram 

construções de alvenaria “bastante rudimentares com duas a quatro peças 

interligadas, cobertura em uma água e recuo frontal”; os chalets eram 

habitações, também rudimentares, executadas em madeira e destinadas à 

população de baixa renda. Já as casas de renda ou para obreiros e as vilas 

operárias foram construções, predominantemente, de alvenaria e executadas, 

intensamente, durante a primeira metade do século XX para abrigar a classe 

operária através da locação imobiliária. 

Considerando, mais especificamente, a tipologia residencial em estudo 

“casas de renda”, sabe-se que, os conjuntos configuraram-se em duas 

soluções de implantação, uma do tipo “vila” - conjunto arquitetônico de 

habitações de baixa renda, “enfileiradas, construídas geminadamente ou não, 

voltadas para rua ou pátio particular”, e do tipo “casas em fita”12 – conjunto 

formado por mais de duas casas implantadas de modo a terem suas “paredes 

laterais em comum com as casas vizinhas, resultando em telhado único para 

todas as unidades e em geral com as fachadas frontais no alinhamento” 

(Albernaz, 2000, p. 185). 

As nomenclaturas e as características apresentadas possibilitam 

identificar três tipos de critérios que influenciaram as denominações 

empregadas, uma que considera o caráter do investimento, ou seja, a quem se 

destina, quando utiliza os termos “casas de renda” ou “vilas operárias”; outra 

                                                 
12 Também conhecidas por: casas corridas, casas em fileira, correr de casas e lances de casas. 
(Albernaz, 2000, p.185) 
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que considera as técnicas e materiais construtivos, avaliando a simplicidade 

das construções, quando se refere aos “contrafeitos” e aos “chalets”; e uma 

outra que considera a forma de implantação; quando trata das soluções 

tipológicas que conformam as “vilas” com rua interna ou as “casas em fita” que 

se dispõe enfileiradas junto ao alinhamento da via pública. 

Considerando o enfoque histórico-cultural desta pesquisa, optou-se 

por adotar a nomenclatura “casas de renda”, para identificação do objeto de 

estudo, pela conotação de caráter social que se associa aos empreendimentos, 

através desta denominação. Pois, sabe-se que, estes surgiram em 

conseqüência de uma demanda habitacional, decorrente de uma situação 

sócio-econômica e, mesmo considerando que, alguns podem não ter sido 

projetados com o objetivo de locação imobiliária, suas características formais e 

históricas indicam claramente esta função. 

As ditas “casas de renda” assumiram, sem dúvida, um dublo papel 

neste contexto, atendendo a demanda sócio-econômica do período, por um 

lado através da solução habitacional que representaram e, por outro, através 

da sua importância como alternativa econômica, representada pela nova 

possibilidade de investimento financeiro em que se tornaram. 

“...a crescente falta de moradias populares, transformou o aluguel de 

casas em ótima aplicação de capitais e, então, vimos todos 

economizando, inclusive gente remediada para construir com aquele 

fito lucrativo” (Lemos, 1985, p.11) 

As transformações no espaço urbano também foram, diretamente, 

influenciadas pelas novas tipologias habitacionais que, gradativamente, 

mudaram a fisionomia das cidades, através da uniformidade dos conjuntos 

residenciais de habitação popular implantados. 

Em síntese, os conjuntos residenciais de habitação popular foram 

adotados, em Pelotas, a partir do final do século XIX, intensificando-se nas 

primeiras décadas do século XX, e configuraram-se como uma das alternativas 

econômicas adotadas para diversificar as atividades, buscando no setor da 

construção civil uma forma de atender os problemas econômicos e sociais 
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daquele período e transformaram o cenário urbano da cidade, seguindo as 

tendências do que ocorria em nível nacional. 

Duas grandes massas populacionais estiveram diretamente envolvidas 

no processo de produção de conjuntos de residências populares, em Pelotas, 

no início do século XX: a classe média, emergente neste período, enquanto 

investidora e, também usuária desses espaços, e a classe baixa, representada 

principalmente pelos escravos libertos, que, predominantemente, foi usuária 

destas habitações, através da locação imobiliária. 
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3. O reconhecimento do patrimônio urbano 

Os conjuntos residenciais do tipo “casas de renda”, objeto de estudo 

desta pesquisa, integram a arquitetura denominada “não monumental ou de 

acompanhamento” e, devem ser reconhecidos enquanto patrimônio cultural, 

através da sua integração e inserção em determinado contexto urbano, 

representativo historicamente, testemunho de um período e de um modo de 

viver. Portanto, digno de preservação. 

A inclusão de tipologias arquitetônicas, tradicionalmente não 

consagradas como bens patrimoniais, no universo da preservação, é bastante 

complexa, pois, pressupõe uma argumentação que deve ir além do caráter 

artístico e compositivo exclusivo do bem, partindo para o reconhecimento de 

todo contexto urbano, enquanto monumento portador desses valores. Entende-

se, aqui, monumento segundo a definição da Carta de Veneza de 1964, que 

declara em seu artigo primeiro: 

“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 cultura.” (Carta de Veneza, 

1964) 

Dentro da evolução conceitual de monumento histórico, atualmente, 

compreende-se que, a significação cultural atribuída ao patrimônio depende 

das relações que este estabelece com seu contexto ou entorno, não sendo 

mais possível seu reconhecimento de forma isolada: 

“...patrimônio compreende não somente as construções isoladas de 

um valor excepcional e seu entorno, mas também os conjuntos, 

bairros de cidades e aldeias, que apresentam um interesse histórico 

ou cultural [...] a noção de patrimônio arquitetônico progressivamente 

foi ampliada do monumento histórico isolado aos conjuntos 
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arquitetônicos urbanos e rurais, e também às contribuições de 

épocas mais recentes...” (Declaração de Amsterdã – 1975) 

A história da preservação européia destaca a formação de duas 

correntes de preservação uma francesa e outra inglesa. Ambas serviram de 

base para disseminação e crescimento da cultura preservacionista atual. Tanto 

na França como na Inglaterra a consagração do monumento histórico definiu-

se com relação direta ao processo de industrialização, porém com 

interpretações diferenciadas. Segundo Choay (2001, p.138-139), na França a 

era industrial legitimou-se através do anseio à modernidade, ao progresso, 

dando ao monumento histórico um sentido de contrapor-se ao moderno e 

sendo finito, inevitavelmente. Já na Inglaterra o sentimento tradicional deu ao 

monumento a compreensão da sua importância no presente a partir do resgate 

de seu passado, não se admitindo a necessidade de substituição do “antigo” 

pelo “novo”. Para os ingleses “os monumentos do passado são necessários à 

vida do presente; não são nem ornamentos aleatórios, nem arcaísmo, nem 

meros portadores de saber e de prazer, mas parte do cotidiano” (ibid, p.139). 

Neste contraponto de significados e de valores entre estes dois países, 

destacamos o papel de John Ruskin e Willian Morris na Inglaterra e de Viollet-

le-duc e Vitor Hugo na França. 

Observando as influências destas duas correntes preservacionistas 

nas práticas patrimoniais, hoje, temos consciência que o pensamento inglês 

teve reflexos mais incisivos, ampliando conceitos, incluindo valores e 

mobilizando a cultura internacional: 

“As idéias de Ruskin enriqueceram o conceito de monumento 

histórico, fazendo que nele entrasse, de pleno direito, a arquitetura 

doméstica. Além disso, criticando aqueles que se interessem 

exclusivamente pela “riqueza isolada dos palácios”, sonha também 

com a continuidade da malha formada pelas residências mais 

humildes: ele é o primeiro, logo seguido por Morris, a incluir os 

conjuntos urbanos, da mesma forma que os edifícios isolados, no 

campo da herança histórica a ser preservada.” (Choay, 2001, p.141) 

Mais tarde, o italiano Gustavo Giovannoni introduz o conceito de 

“arquitetura menor”, que vem a englobar este novo tipo de monumento “o 
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conjunto urbano antigo”, o que Ruskin, anteriormente, denominou “arquitetura 

doméstica”: 

“Uma cidade histórica constitui em si um monumento, tanto por sua 

estrutura topográfica como por seu aspecto paisagístico, pelo caráter 

de suas vias, assim como pelo conjunto de seus edifícios maiores e 

menores; por isso, assim como no caso de um monumento 

particular, é preciso aplicar-lhe as mesmas leis de proteção e os 

mesmos critérios de restauração, desobstrução, recuperação e 

inovação”. (Giovanonni, 1931 citado em Choay, 2001, p.143). 

De acordo com Choay (ibid, p.178), diversos fatores influenciaram o 

retardo da consciência a respeito do patrimônio urbano, o qual demorou para 

ser inserido nas questões preservacionistas. Entre eles, as dificuldades 

decorrentes de “sua escala, sua complexidade e a ausência de cadastros e 

documentos cartográficos confiáveis” para desenvolvimento de análises das 

cidades e, principalmente, pela mentalidade tradicional que não identificava a 

cidade como um espaço, resultado de um fenômeno social e cultural. Para a 

autora (ibid. p. 179), a revolução industrial provocou no espaço urbano um 

grande impacto físico e conceitual, as cidades passaram a ser objeto de estudo 

e conhecimento. Como conseqüência, surgem dois novos conceitos: o 

“urbanismo”, que vem a representar o estudo das cidades, buscando entender 

suas mudanças; e a noção de “patrimônio urbano histórico”13, que denota a 

valorização do espaço urbano já consolidado, o qual pretende garantir a 

permanência das cidades antigas. 

Foi através dos contrastes entre inovações e tradições, gerados pelas 

transformações da era industrial, que as cidades históricas foram reconhecidas 

e a conservação do patrimônio urbano, consolidou-se em uma prática 

preservacionista, que entende as malhas antigas das cidades, incluindo a 

produção arquitetônica, dita “menor”, como monumentos portadores de valores 

artísticos e históricos. 

                                                 
13 Conceito introduzido por Gustavo Giovannoni, em sua obra: “Vecchie città ed edilizia nuova, 
Turim, Unione topográfico-editrice, 1931. p. 113, conforme aparece em Choay ( 2001, p. 195). 
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Para Brandi, em sua obra “Teoria da Restauração”, estes valores 

artísticos e históricos, que ele chama de “instâncias”, devem ser considerados 

para o reconhecimento de um “bem” enquanto patrimônio: 

“Como produto da atividade humana, a obra de arte coloca, com 

efeito, uma dúplice instância: a instância artística que corresponde 

ao fato basilar da artisticidade pela qual a obra de arte é obra de 

arte; a instância histórica que lhe compete enquanto produto humano 

realizado em um certo tempo e lugar e que em certo tempo e lugar 

se encontra. (Brandi, 2004, p.29) 

Os conjuntos residenciais, produzidos nas três primeiras décadas do 

século XX em Pelotas, podem ser compreendidos dentro do conceito de 

“arquitetura menor” de Giovannoni, e integram um contexto, um ambiente 

urbano com importância histórico-cultural. Desta forma, seu estudo pressupõe 

uma análise que deve agregar as duas instâncias estabelecidas por Brandi: “a 

artística e a histórica”. Sendo que, no caso da “arquitetura menor”, ambas são 

de difícil assimilação e constatação. Para a representatividade histórica existe 

uma carência de estudos que contemplem as camadas menos favorecidas da 

população e, por conseqüência, a produção a eles relacionada. Para as 

características formais, torna-se pouco evidente seu valor artístico, por serem 

objetos arquitetônicos que apresentam os elementos compositivos de forma 

simplificada e menos rigorosa que nas obras arquitetônicas tradicionalmente 

consagradas: 

“A arquitetura rica já foi bastante estudada entre nós, enquanto 

aquela de caráter popular praticamente passa despercebida, não 

tendo havido, inclusive, esforços destinados a preservá-la. É que 

nela não é encontrado interesse artístico relevante e tampouco é 

visto o valor histórico.” (Lemos, 1989, p. 13) 
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4. Definição do objeto e procedimentos do estudo 

O objeto de estudo da pesquisa compreende os empreendimentos 

imobiliários constituídos de conjuntos residenciais do tipo “casas de renda”, de 

três ou mais unidades, inseridos num mesmo lote e construídos no período de 

1900 a 1930. Schlee (1993, p.107) classifica este período como “segundo 

período eclético” da arquitetura pelotense, caracterizando-o por ser um período 

marcado “pela difusão de novas tipologias habitacionais” no qual se inclui os 

conjuntos residenciais, tema deste estudo: 

“O final do século XIX e as primeiras três décadas do XX assistiram 

ao desenvolvimento acentuado de novas tipologias residenciais que 

vinham responder a uma demanda habitacional surgida a partir do 

progresso industrial...” (Schlee,1994, p.110) 

Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito das questões 

preservacionistas, propõe a elaboração de um estudo que fundamente a 

importância, em Pelotas, da arquitetura “menor”, enquanto patrimônio cultural, 

aqui representada pelos conjuntos residenciais populares do inicio do século 

XX, executados predominantemente em alvenaria de tijolos. 

Tendo em vista que, o objetivo maior da pesquisa diz respeito à 

preservação dos exemplares remanescentes, não foram considerados para 

este estudo os conjuntos executados em madeira, já que, estes na sua maioria 

não se encontram mais no contexto urbano atual. 

Busca-se, através do conhecimento e reconhecimento das 

características formais e culturais, dessa tipologia arquitetônica, definir seus 

valores “históricos e artísticos”, como forma de garantir sua permanência a 

gerações futuras, resgatando sua importância como testemunho de um período 

e de um modo de viver. 

Para a definição dos valores “artísticos e históricos” fazem-se 

necessárias algumas avaliações a partir de determinados questionamentos, 

como: 
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 Quais as características desta produção arquitetônica? 

 Onde e como estão inseridas no meio urbano? 

 Como garantir a preservação destes conjuntos residenciais na paisagem 

urbana de Pelotas? 

Entende-se que, a preservação de um bem patrimonial pressupõe, 

antes de tudo, o seu reconhecimento enquanto produto cultural, que é o que 

vai instigar o anseio de sua permanência, passando, assim, a ter um sentido, 

um significado, e por conseqüência a integrar a identidade cultural de 

determinada comunidade. Este reconhecimento necessário à preservação, no 

caso específico do bem aqui estudado, se torna mais complexo no momento 

em que compreendemos esta produção arquitetônica como portadora de 

características que não são tradicionalmente reconhecidas e, portanto, 

apresentam maior dificuldade de assimilação e aceitação. 

Partindo deste entendimento o estudo foi desenvolvido com o objetivo 

de produzir conhecimento capaz de comprovar a importância histórico-cultural 

desta produção arquitetônica, dita “menor”, e fornecer argumentos concretos 

em busca de sua preservação na paisagem urbana. 

4.1 Levantamento de dados 

Como o critério de recorte foi temporal, a definição da amostra de 

pesquisa, desenvolveu-se através do levantamento junto ao Arquivo da 

Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Pelotas, no qual, 

encontram-se cadastrados os projetos aprovados pelo município do final do 

século XIX até os dias atuais. Da listagem onde constam 486814 projetos 

cadastrados como aprovados para o período em estudo – 1900 a 1930, 

incluindo reformas, acréscimos e novas construções, cerca de 50% dos 

projetos não estão mais disponíveis no arquivo. Entre os projetos, com plantas 

remanescentes, foram encontrados 90 projetos referentes à tipologia de 

“conjuntos residenciais”, totalizando 393 unidades habitacionais. São estes 90 

projetos que constituem, portanto, nosso universo de estudo. 

                                                 
14 Dado obtido através do Arquivo da Secretaria Municipal de Urbanismo de Pelotas. 
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As informações contidas nos projetos identificados junto ao Arquivo da 

Secretaria Municipal de Urbanismo foram registradas da seguinte forma: 

 registro iconográfico dos desenhos dos projetos, através da digitalização 

das plantas; 

 armazenamento das informações contidas nas plantas, através de fichas 

cadastrais; 

 localização dos empreendimentos na malha urbana e espacialização no 

mapa da zona urbana de Pelotas de 1934. 

4.1.1 Registro iconográfico dos projetos 

O universo de 90 projetos encontrados foi iconograficamente 

registrado a partir da digitalização das plantas. Os projetos foram digitalizados 

através de scanner, resultando em um banco de dados de imagens. As 

imagens foram organizadas através de um identificador numérico dividido em 

duas seções: a primeira que corresponde ao ano de aprovação do projeto e a 

segunda que corresponde à ordem seqüencial de cadastramento no banco de 

dados, elaborado para este estudo. O trabalho de scannear e montar as 

imagens foi desenvolvido pelo grupo PET-FAurb em parceria com o NEAB, da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, 

integrando o projeto de digitalização das plantas do arquivo Público Municipal. 

Depois da montagem foram totalizadas 109 imagens compostas de: 

plantas-baixas, cortes, fachadas, planta de situação e informações gerais. 

Sendo que, dos 90 conjuntos cadastrados, a representação gráfica de planta-

baixa, corte e fachada foi localizada, simultaneamente, em 75 projetos, em 05 

não foi encontrado desenho de fachada, em 07 de planta-baixa e em 04 não se 

identificou a representação de cortes. A presença da planta de situação 

identificou-se, apenas, em 24 projetos, ocorrendo sua ausência, 

principalmente, nas duas primeiras décadas do século XX. Pois, esta 

informação não era exigida na apresentação dos projetos, o que foi alterado a 

partir de 1915 com o novo do código de Posturas Municipais, que previa em 

seu artigo 3º: “No requerimento, sellado na forma da Lei, o proprietário 
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declarará com precisão: o logar, com indicação da rua, quadra e número, se 

houver; natureza e destino do prédio ou obra, ...” 

 
Figura 4 – Exemplo de projeto digitalizado – cadastrado no banco de dados com ID 1913-0036. 
Projeto de 1913, ainda sem indicação da planta de situação do prédio. 

4.1.2 Registro das informações contidas nos projetos 

Inicialmente o cadastramento dos projetos foi feito através de 

fichamentos preliminares, no qual, registraram-se os principais dados de 

identificação dos conjuntos, como: localização; data de aprovação do projeto; 

número de unidades; proprietário e construtor (figura 05). Essas informações 

foram obtidas de forma direta através das informações contida nas plantas e 

resultaram num cadastro preliminar da pesquisa, já possibilitando a 

identificação da amostra a ser pesquisada. 

CADASTRAMENTO DOS CONUNTOS 
 

    DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO  

Nº arquivo  
prefeitura 

 Nº cadastro  
pesquisa 

 

Endereço  
Orientação  
Data de aprovação  
Proprietário  
Construtor  

PR
O

JE
T

O
 

Nº de unidades  Observações 
 

Figura 5 – Modelo da Ficha de Cadastro utilizada na identificação preliminar dos conjuntos. 
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Estas informações foram posteriormente incluídas no banco de dados 

e serviram de base para as análises indiretas das plantas, as quais 

complementaram os dados necessários a este estudo. 

4.2.3 Espacialização dos conjuntos 

A espacialização dos conjuntos foi feita sob a base cartográfica da 

zona urbana da cidade de Pelotas de 193415. A falta de informações precisas 

em muitos projetos quanto a sua localização na malha urbana, fez com que 

fossem necessários procedimentos auxiliares para a determinação da 

localização espacial dos mesmos. Esta foi feita, através do cruzamento de 

dados de diversas fontes de informações como: dados das plantas, análise do 

parcelamento do solo, mapas da evolução urbana da cidade, imagens aéreas 

da cidade de Pelotas dos anos de 1953, 1995 e 2003 e levantamento “in loco”. 

Através das plantas de situação, que começam a aparecer nos 

projetos a partir de 1924, e com o auxílio de levantamento a campo foram 

localizados de forma exata 47,8% dos conjuntos cadastrados. A identificação 

da localização exata dos conjuntos foi dificultada pela variação de 

nomenclatura das ruas e de numeração das edificações e, principalmente, pelo 

fato de um grande número de projetos informarem, apenas, o nome da rua e a 

orientação geográfica da fase do quarteirão, referente à fachada principal, sem 

relatar o número relativo ao empreendimento. 

Algumas plantas apresentavam informações como: “Rua Marcílio Dias 

entre Sete de Setembro e General Neto”, “Rua Sete de Abril esquina Santa 

Cruz”; que, apesar de serem bastante significativas, não permitem a 

localização exata. Nesses casos, quando não puderam ser localizados a 

campo, a localização do conjunto foi classificada como aproximada. 

Entre as plantas estudadas, os casos mais difíceis de localização 

foram, principalmente, os referentes à área do Fragata, devido à falta de 

documentação a respeito da região para este período como: mapas antigos e 

nomenclatura das vias. Para se obter o mapeamento, mesmo que, não exato 

dos conjuntos localizados nesta área, fez-se a distribuição dos mesmos 

                                                 
15 Fonte: acervo digital de mapas do NEAB – FAUrb, UFPEL. 
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adotando-se a atual numeração da Avenida Duque de Caxias. Portanto, para a 

área do Fragata, o mapa apresentado, apenas, expressa a incidência de 

construções da tipologia em estudo, sem que a localização das mesmas esteja 

corretamente identificada. 

 

Figura 6 – Espacialização sobre o mapa de 1934 - localização dos conjuntos residenciais 
encontrados no arquivo público municipal para o período de 1900 a 1930. 

Como resultado, dos 90 projetos encontrados no arquivo público, 42 

foram localizados com exatidão, 36 foram localizados com aproximação e para 

12 projetos não foi possível definir a localização. O mapa apresentado na figura 

6 resultante do processo de espacialização dos projetos expressa, com a maior 

precisão possível, a realidade das implantações dos conjuntos residenciais de 

habitação popular, durante o período previamente determinado. 
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5. Análise preliminar e elaboração de dados indiretos 

A partir dos dados iniciais de fonte primária, representados pelos 

projetos de arquivo da prefeitura, foi elaborado um banco de dados digital em 

software apropriado para este fim, que incorporou tanto os dados inicialmente 

coletados, quanto dados elaborados através da análise quantitativa e 

qualitativa das soluções de projeto. Para o armazenamento e sistematização 

destas informações estruturaram-se os dados obtidos em categorias de 

registro, resultando em cinco formulários e mais um link para visualização da 

imagem da planta digitalizada: 

 dados cadastrais; 

 implantação; 

 planta-baixa; 

 fachadas; 

 situação atual. 

5.1 Categoria Dados Cadastrais 

Esta categoria de dados tem por objetivo apresentar as informações 

referentes aos dados de identificação do projeto, como: data de aprovação; 

descrição dos desenhos constantes no projeto; localização e dimensões do 

lote; área construída total; proprietário; construtor; uso pretendido no projeto; e 

existência ou não de outro uso associado ao residencial. 

Essas informações permitem a localização urbana dos conjuntos, a 

identificação do período de maior incidência de aprovação de projetos de 

conjuntos residenciais, o tipo de lote associado a este tipo de empreendimento 

e a definição dos construtores e dos proprietários desses empreendimentos. 

Esta categoria em questão apresenta como dados indiretos 

informações referentes às dimensões do lote e do próprio conjunto, as quais, 

na maioria dos casos, foram obtidas através de medições com escalímetro sob 
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as próprias plantas. As informações relativas ao uso também foram obtidas de 

forma indireta, através da análise da planta-baixa dos conjuntos. 

 
Figura 7 – Formulário do banco de dados referente aos dados cadastrais. 

5.2 Categoria Implantação 

Contém as informações referentes à configuração em planta do 

conjunto e de suas unidades, relacionando-as entre si, com o lote e com o 

quarteirão nos quais estão inseridas. Para os conjuntos em que não se 

identificou a forma de implantação, esta categoria não foi considerada, 

apresentando-se nas análises o percentual correspondente a esta diferença. 

Esta categoria foi desenvolvida, integralmente, a partir de dados indiretos que 

foram construídos através da análise das plantas, buscando-se definir grupos 

de informações que representassem as situações encontradas nos conjuntos 

cadastrados. Estas informações foram organizadas em quatro blocos: 

 relação do conjunto com o quarteirão – refere-se ao posicionamento do 

conjunto no quarteirão, podendo ser classificado em: de esquina, meio de 

quadra ou interior de quarteirão; 
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 relação do conjunto com o lote – refere-se à forma de implantação do 

conjunto no terreno, avaliando a existência ou não de recuos e a forma de 

conexão do conjunto com a via pública, através da disposição das 

unidades, se voltadas para via pública ou se atendidas por servidão; 

 relação entre as unidades – refere-se à forma de implantação das unidades 

dentro do conjunto, avaliando a presença ou não de recuos entre as 

mesmas; 

 análise da distribuição das unidades - refere-se à forma como as diferentes 

unidades, que compõe o conjunto, encontram-se dispostas no mesmo; 

analisando como as unidades residenciais (uso predominante) foram 

projetadas, se “repetidas” ou “rebatidas” e, no caso de outros usos 

associados (secundários), de que forma estes se relacionam e se 

posicionam em relação ao conjunto como um todo. 

 
Figura 8 – Formulário do banco de dados referente aos dados de implantação. 

5.3 Categoria Planta-Baixa 

Esta categoria refere-se à análise dos dados diretos e indiretos obtidos 

nas plantas e estabelecidos através das características dos próprios conjuntos 

cadastrados, compondo um universo de 83 cadastros que corresponde aos 

conjuntos com este dado identificado. Para as plantas que não apresentavam 
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desenho de planta-baixa esta categoria não foi considerada, apresentando-se 

nas análises o percentual correspondente a esta diferença. 

Nos conjuntos em que foi identificada mais de uma solução de planta-

baixa, adotou-se para a análise dos dados àquela mais representativa, ou seja, 

a que apresentava maior número de unidades integrantes do conjunto. 

As informações colhidas através desta análise permitiram, entre outras 

coisas: a identificação das características qualitativas dos espaços residenciais 

produzidos nestes empreendimentos; a definição do tipo de programa 

residencial que atendem e de que forma atendem a esse programa; quais as 

conexões entre os compartimentos e como estão distribuídos no corpo da 

edificação. 

Neste formulário são relatados todos os compartimentos de cada 

unidade habitacional, agrupando-os em áreas relacionadas ao programa de 

necessidades16, assim definidas: área íntima, área social e área de serviço, 

além de usos especiais e instalações sanitárias. 

 
Figura 9 – Formulário do banco de dados referente aos dados de planta-baixa. 

                                                 
16 Termo técnico utilizado para definir o conjunto de atividades que acontecem no espaço 
arquitetônico. 
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5.4 Categoria Fachadas 

Tem como objetivo descrever as características relativas à composição 

das fachadas públicas dos conjuntos através dos seus elementos, avaliando 

sua localização e forma de distribuição e identificando características como: 

marcação horizontal e vertical; presença de elementos que buscam valorizar 

esteticamente o empreendimento, como: platibanda, pilastras, 

emolduramentos, cimalhas, gateiras, entre outros. Essas características 

permitiram avaliar o grau de preocupação formal na composição das fachadas 

e qual o predomínio de soluções adotadas. 

Estes dados foram obtidos, de forma indireta, a partir da observação 

dos desenhos das fachadas apresentados nos projetos, compondo um 

universo de 85 cadastros. Para as plantas que não apresentavam desenho das 

fachadas esta categoria não foi considerada, apresentando-se nas análises o 

percentual correspondente a esta diferença. 

 
Figura 10 – Formulário do banco de dados referente aos dados de fachada. 

5.5 Categoria Situação Atual 

Esta categoria, diferentemente das demais, apresenta dados que não  

foram obtidos através das plantas, mas sim, a partir do levantamento a campo 
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dos projetos encontrados no Arquivo Público que identificou os conjuntos ainda 

remanescentes na malha urbana. 

Os 90 conjuntos cadastrados foram classificados como: existentes, 

quando todas as unidades ainda são remanescentes; existentes em parte, 

quando uma ou mais unidades foram demolidas ou muito descaracterizadas e 

inexistentes quando todo conjunto não foi encontrado. 

Os conjuntos identificados como existentes ou existentes em parte e 

localizados de forma exata no contexto urbano, foram registrados através de 

imagem fotográfica, gerando um total de 41 imagens as quais foram inseridas 

no banco de dados e permitiram a identificação e cadastramento das condições 

atuais dos conjuntos. 

A partir de uma avaliação superficial da imagem fotográfica da 

fachada, os 41 conjuntos remanescentes foram classificados em íntegros; 

quando não sofreram praticamente nenhuma descaracterização e 

descaracterizados, quando sofreram intervenções que alteraram a leitura e 

composição da fachada. 

 
Figura 11 – Formulário do banco de dados referente aos dados da situação atual. 
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6. Análise de dados e caracterização dos empreendimentos 

As informações contidas no banco de dados foram analisadas sob três 

aspectos: a primeira avaliando os dados isoladamente; a segunda que, 

partindo das constatações dos dados isolados, aprofundou as análises através 

de cruzamentos tabulares e; a terceira que faz uma avaliação das correlações 

entre as ocorrências das características definidas nos dados e a localização 

espacial dos empreendimentos. 

A análise dos dados isolados foi feita considerando diferentes 

universos, tendo em vista que, nem sempre as informações constantes dos 

projetos permitiam o preenchimento de todos os campos do cadastro. Para os 

cruzamentos tabulares e espaciais foram considerados como universo somente 

os empreendimentos que possuíam todas as informações para os itens 

avaliados. 

6.1 Análise dos dados cadastrais 

6.1.1 Proprietários e construtores: 

O cadastro de proprietários não detectou nenhuma significativa 

reincidência de nomes. Dentre os 69 projetos, que apresentavam esta 

informação, constataram-se cinco situações onde um mesmo proprietário 

possuía dois empreendimentos cada um e em uma única situação em que 

aparece um proprietário referente a três empreendimentos. Este dado nos leva 

a colocar como hipótese que os recursos aplicados em moradias populares 

para locação, executadas neste período, na sua maioria, não provinham de 

grandes investidores, mas sim de representantes da classe média. 

Uma análise parcial dos nomes dos proprietários detectou como 

proprietário de uma “vila”, localizada à Rua Deodoro, o grande empreendedor 

Sr. Plotino Amaro Duarte, um dos fundadores da fábrica Cia Fiação e Tecidos e 

também incorporador do Banco Pelotense (Schlee, 1994, p. 99 e 131). 
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Figura 12 – Projeto da “vila” de propriedade do Sr. Plotino Amaro Duarte – ID 1925-0064.  

Ainda no cadastro de proprietários, identificou-se de propriedade da F. 

Rheingantz e C. Pelotas, a “vila operária”, remanescente nos dias atuais, 

construída junto ao grande empreendimento fabril – Fábrica de Chapéus 

Pelotense. Destaca-se este projeto, por ser o único conjunto residencial em 

Pelotas, encontrado no arquivo público, como projetado explicitamente para 

atender a classe operária de um determinado empreendimento fabril. 

 
Figura 13 – Imagem da vila operária localizada aos fundos da antiga fábrica de chapéus, 
atualmente com acesso pela Rua Barão da Conceição entre Praça Vinte de Setembro e Rua 
Voluntários da Pátria. Fonte: foto da autora – 2006. 
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b

a

 
Figura 14 – (a) Projeto da vila operária localizada aos fundos da fábrica, (b) fachada da Fábrica 
de Chapéus Pelotense apresentando características formais diferentes da fachada do conjunto 
– ID 1925-0062. 

Quanto aos construtores, também não houve nenhum destaque em 

especial, salientando-se apenas a identificação do construtor Ayres Seixas, em 

três projetos, o qual, foi responsável por muitas outras obras em Pelotas 

durante a primeira metade do século XX.17 

                                                 
17 Conforme registro Arquivo Público Municipal da Secretaria de Urbanismo. 
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c

b

a  
Figura 15 – Conjuntos residenciais construídos pelo construtor Ayres Seixas (a) ID 1929-0077, 
(b) ID 1928-0074 e (c) ID 1929-0105. 

6.1.2 Presença de usos associados ao residencial: 

Em 20% dos conjuntos foi identificada a presença de um outro uso 

associado ao residencial; sendo a atividade comercial, representada pelo 

armazém, a de maior incidência identificada nos projetos. Esta associação de 

usos aparece mais concentrada no final da década de vinte, na qual se 

registrou, a partir 1925, cinco dos nove projetos cadastrados, durante todo o 

período em estudo, com esta solução de associação de usos. 
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Usos das unidades por período
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Figura 16 – Gráfico referente aos usos das unidades identificados nos projetos, por período de 
cinco em cinco anos. 

Constatou-se também, através da análise visual das fachadas nos 

projetos que, predominantemente, este uso associado seja comercial ou não, 

era projetado de forma a ser destacado do conjunto, através da utilização de 

elementos compositivos diferenciados na fachada e, principalmente através de 

sua localização na esquina ou na extremidade do mesmo. 

 
Figura 17 - Projeto de seis unidades habitacionais com um comércio na esquina. Conjunto 
ainda existente, localizado à Rua Marcílio Dias esquina Rua Voluntários da Pátria - ID 1928-
0073. 
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Figura 18 – Imagem atual do conjunto localizado à Rua Marcílio Dias esquina Rua Voluntários 
da Pátria - ID 1928-0073, com uma unidade residencial e a unidade comercial da esquina muito 
descaracterizadas. 

6.1.3 Distribuição dos empreendimentos no tempo: 

De acordo com o número de projetos, do tipo “casas de renda”, 

encontrados no arquivo da Prefeitura de Pelotas, referentes às três primeiras 

décadas do século XX, percebe-se que: houve claramente um período de 

ascensão e outro de declínio desta produção. Dos 90 projetos cadastrados, 23 

foram aprovados durante os anos de 1912 e 1913, ápice de construção de 

conjuntos residenciais na cidade, correspondendo também a época de grande 

incidência de construções populares de madeira (Cruz, 1984, p.506 in. Moura, 

1998, p. 45). 

Estes dados relacionam-se diretamente com o período da Primeira 

Guerra Mundial, a qual possibilitou o incremento das atividades produtivas 

internas e permitiu às charqueadas trabalharem a todo vapor, exportando sua 

produção para o exterior (Loner, 1999, p.57) e garantindo sua manutenção 

enquanto principal fonte econômica do município, até o fim da primeira década 

do século XX. Em decorrência surgiu a necessidade de desenvolvimento de 

outras atividades industriais, comerciais e de serviços, propiciadas 

principalmente pela produção de derivados da indústria do charque e, 

conseqüentemente, veio o crescimento populacional, a expansão urbana e a 

necessidade de moradia.  
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Projetos por ano - 1900 a 1930
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Figura 19 – Gráfico referente ao número de projetos cadastrados por ano. 

Tabela 01 - referente ao número de projetos cadastrados por ano, durante as três primeiras 
décadas do século XX. 

Primeira Década Segunda Década Terceira Década 
Ano projetos Ano projetos Ano projetos 
1900 03     
1901 02 1911 04 1921 00 
1902 01 1912 10 1922 01 
1903 02 1913 13 1923 01 
1904 00 1914 04 1924 03 
1905 01 1915 01 1925 07 
1906 01 1916 01 1926 02 
1907 00 1917 00 1927 02 
1908 03 1918 00 1928 05 
1909 01 1919 00 1929 09 
1910 07 1920 03 1930 03 
total 21  36  33 

6.1.4 Características dimensionais dos empreendimentos: 

Os empreendimentos identificados nos projetos, na sua maioria, não 

compõem grandes conjuntos habitacionais. Da totalidade de 90 conjuntos 

cadastrados 43% foram projetados com, apenas, três unidades habitacionais, 

decrescendo este percentual, na medida em que aumenta o número de 

unidades por conjunto. Sendo que, para os conjuntos constituídos de seis 

unidades habitacionais atingiu-se um percentual de 10% dos projetos 

cadastrados. Os conjuntos constituídos por mais de seis unidades foram pouco 

identificados, reforçando a tese de que os produtores destes empreendimentos 

não eram grandes investidores. Esta constatação pode ainda ser justificada 

através da avaliação da área construída por conjunto, que registrou o 

predomínio de empreendimentos com área entre 150 e 250m², correspondendo 

a 35% dos conjuntos cadastrados. 
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Número de unidades por conjunto
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Figura 20 – Gráfico do número de projetos de acordo com o número de unidades habitacionais 
dos conjuntos. 
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Figura 21 – Gráfico do número de projetos de acordo com a área construída por conjunto. 

Quanto à taxa de ocupação do solo percebe-se que, para os conjuntos 

em que foi possível definir este dado (apenas 37 dos 90 cadastrados) existe 

uma grande variação entre os valores, que oscilam entre 15 e 96%, sem que 

haja o predomínio de determinado valor ou de determinada faixa. Cabe 

destacar a identificação de alguns conjuntos com taxa de ocupação do solo 

muito elevada, chegando a ultrapassar os 90%. Porém, observou-se que 70% 

dos conjuntos avaliados apresentaram taxa de ocupação do solo próxima dos 

parâmetros atualmente adotados para zona urbana de Pelotas, ou seja, menor 

de 70%. Sendo que, destes, mais da metade apresentam taxa abaixo dos 50%. 

Estes dados levam a crer que a tipologia em estudo “casas de renda” não 

densificaram de forma significativa a malha urbana, naquele período. 
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Taxa de ocupação dos conjuntos

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

conjuntos

ta
xa

até 50% 50%<70% >70%

Figura 22 - Gráfico da taxa de ocupação dos conjuntos residenciais em ordem crescente. 

6.1.5 Tipo de lote urbano utilizado: 

Para a análise da localização dos conjuntos no quarteirão considerou-

se a amostra correspondente à totalidade dos conjuntos cadastrados com este 

dado identificado, ou seja, 63 conjuntos. Deste universo observou-se o 

predomínio de implantação dos conjuntos no meio da quadra (60%), sendo 

também constatada a forte ocupação das esquinas, onde 35% dos conjuntos 

analisados apresentaram essa solução, apesar da menor ocorrência deste tipo 

de lote na malha urbana. E, como alternativa pouco aplicada, identificou-se a 

solução de implantação no interior do quarteirão, com apenas 03 registros do 

total de 63 conjuntos avaliados. 
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Figura 23 – Gráfico da implantação do lote relacionado ao quarteirão onde estão inseridos. 

Os lotes utilizados para a implantação dos conjuntos, 

predominantemente, variaram entre 300 a 1000m² de área, faixas estas onde 
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estão incluídos lotes de dimensões médias e médias para grande. Também, 

identificou-se um número significativo de conjuntos projetados em lotes até 

300m², considerados pequenos ou muito pequenos, os quais em construções 

atuais, de maneira geral, comportam apenas a implantação de uma unidade 

habitacional, demonstrando a utilização de pequenas áreas para a construção 

de grupamentos de moradias populares, naquele período. 
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Figura 24 – Gráfico da área dos lotes por faixas. 

A profundidade de lote, predominante, variou entre 10 e 20m; sendo, 

também, registrado um número significativo de conjuntos com profundidade 

entre 20 e 30m. 
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Figura 25 – Gráfico da profundidade dos lotes por faixas. 

Quanto às dimensões de testada, observou-se a predominância de 

lotes entre 15 e 20m, situação esta identificada em 27% dos conjuntos 

cadastrados. Esta característica justifica-se pelo fato desta dimensão atender 

suficientemente ao padrão construtivo dos empreendimentos de três unidades, 

correspondentes a maioria dos conjuntos cadastrados. Porém, destaca-se um 
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percentual considerável (14%) de lotes com testadas na faixa de 7 a 15m que, 

quando não se configuram como conjuntos atendidos por servidão, apresentam 

unidades habitacionais com testadas menores que 5m. 
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Figura 26 - Gráfico da testada dos lotes por faixas. 

Através da análise das características dimensionais dos lotes pode-se 

colocar que: 

 eram utilizados os lotes padrões do parcelamento do solo existente para 

execução dos empreendimentos de “casas de renda”; 

 os empreendimentos voltados a habitação popular, “casas de renda”, não 

dependiam de grandes áreas para sua implantação. 

As constatações anteriores podem ser justificadas, em parte, pela 

grande incidência de conjuntos projetados com apenas três unidades 

habitacionais e que, portanto, não exigiam uma área muito grande. 

6.2 Análise dos dados referentes à implantação 

6.2.1 Relação do conjunto com o lote: 

Quanto aos recuos, predominantemente, as unidades habitacionais 

eram projetadas no alinhamento predial e com sua fachada principal voltada 

para via pública. Alguns conjuntos implantados junto ao alinhamento predial 

não apresentam acesso direto das unidades habitacionais à via pública, sendo 

atendidos por servidão lateral ou central, na qual se identificou dois tipos de 

solução: uma configurada como um simples corredor de acesso às unidades e 
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outra, como uma rua de características locais, privada do conjunto. Neste 

último caso resultando na solução do tipo “vila”, pouco recorrente, mas muito 

significativa, enquanto tipologia de implantação dos conjuntos residenciais, 

devido a forma de organização espacial e social que possibilitavam. 
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Figura 27 – Gráfico das soluções de implantação dos conjuntos relacionada ao lote onde estão 
inseridos. 

6.2.2 Relação entre as unidades: 

Mais de 90% dos conjuntos apresentaram suas unidades habitacionais 

distribuídas umas coladas às outras, configurando o que chamamos de “casas 

em fita”, porém, algumas soluções menos convencionais foram identificadas, 

nas quais, as unidades foram projetadas duas a duas, geminadas, com recuo 

lateral entre as mesmas. 

ba  
Figura 28 – Exemplares representativos da solução de implantação padrão identificada nos 
projetos com construções no alinhamento e sem recuo entre as mesmas. (a) ID 1912-0024 e 
(b) ID 1902-0005. 
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Figura 29 – Exemplares representativos de soluções de implantação alternativas à 
convencional, caracterizando-se por: (a) -ID 1911-0022- acesso indireto à via pública através 
de servidão lateral ou corredor; (b) -ID 1928-0076- acesso direto à via pública com construção 
no alinhamento, porém com recuo lateral entre unidades geminadas; (c) -ID 1925-0061- acesso 
direto e indireto à via pública com construções no alinhamento, conformação de “vila” com rua 
interna através de servidão central. 

As soluções de implantação com unidades contínuas ou geminadas 

foram intensamente utilizadas porque facilitavam a execução da edificação, já 

que as técnicas construtivas eram ainda pouco desenvolvidas e oneravam a 

construção. 
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6.2.3 Forma de distribuição das unidades no conjunto: 

Para a análise da forma de distribuição das unidades no conjunto 

foram atribuídas letras maiúsculas a cada unidade integrante do conjunto. Para 

as unidades de uso habitacional adotou-se a letra “A”, para identificar uma 

outra unidade habitacional com solução diferente do padrão adotou-se a letra 

“B” e para indicar o rebatimento das unidades habitacionais foi utilizado o 

símbolo ‘ (apóstrofo). Assim, duas unidades habitacionais idênticas repetidas 

foram identificadas pelas letras AA, duas unidades habitacionais idênticas 

rebatidas pelas letras AA’ e duas unidades habitacionais diferentes foram 

identificadas pelas letras AB. 

A existência no conjunto de outro uso associado ao residencial foi 

identificada pela letra “C” e a existência de área remanescente pela letra “D”, 

que pode ser caracterizado por um pátio comum, um espaço não edificado ou 

pelos recuos entre as unidades. 

ba

AA’AA’ AAA

 
Figura 30 – Exemplos de formas de distribuição das unidades habitacionais no conjunto, (a) –
ID 1912-0029 unidades rebatidas e (b) –ID 1929-0079- unidades repetidas. 
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a b

AA’B CAA’AA’

 
Figura 31 – Exemplos de formas de distribuição das unidades do conjunto, (a) -ID 1928-0072-
unidades habitacionais com soluções diferentes e (b) -ID 1929-0082- unidades habitacionais 
rebatidas com uso comercial associado ao conjunto. 

A forma de distribuição das unidades foi identificada em todos os 90 

conjuntos cadastrados, através das plantas-baixas e/ou das fachadas, sendo 

que, em 37 conjuntos identificou-se a solução de repetição das unidades e em 

53 de rebatimento. 

Formas de Distribuição
unidades repetidas

0
5

10
15
20
25
30

tipo -
AAA...

tipo -
AA...B

tipo -
AA...C

tipo -
AA...D

soluções identificadas

co
nj

un
to

s

 
Figura 32 – Gráfico das formas de distribuição das unidades, quando repetidas nos conjuntos. 
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Figura 33 - Gráfico das formas de distribuição das unidades, quando rebatidas nos conjuntos. 
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Em alguns conjuntos, com mais de quatro unidades, a distribuição das 

unidades habitacionais de forma rebatida, possibilitou que a composição formal 

da fachada fosse elaborada a partir de eixos de simetria, os quais podem ser 

identificados como elementos estruturadores dos ritmos compositivos. 

a

b  
Figura 34 – Exemplos de conjuntos com fachadas estruturadas através de eixos de simetria 
definidos a partir da forma de distribuição “rebatida” das unidades, (a)-ID 1910-0019 (b)-ID 
1929-0077. 

A distribuição das unidades de forma rebatida, também permitia uma 

maior economia de materiais, através do melhor aproveitamento das paredes 

laterais, como divisórias entre as unidades e como estrutura para a cobertura 

de duas construções simultaneamente. Pois, geralmente as edificações, 

partiam alinhadas e coladas umas as outras e afastavam uma de suas faces 

laterais a partir de certa profundidade da edificação e, com o rebatimento, a 

parede de maior dimensão passava a ser mais bem aproveitada, sendo 

utilizada integralmente para duas construções.  

Apesar da economia propiciada pelo rebatimento das construções, 

constata-se que: este fator não era determinante para a definição da forma de 

distribuição das unidades, já que, um número expressivo de conjuntos não 

adotou esta solução na distribuição de suas unidades. 

Analisando-se a possibilidade da solução de rebatimento estar 

relacionada com a introdução das instalações hidro-sanitárias às edificações, 

verificou-se que: projetavam-se construções rebatidas já no início do século, 

quando estas inovações ainda não haviam sido introduzidas na cidade e, a 
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forma de distribuição repetida foi identificada durante todo período em estudo, 

sem permitir uma relação direta desta solução com as instalações de água e 

esgoto. 

 
Figura 35 – Exemplos de aproveitamento das paredes laterais, possibilitado pela forma 
rebatida de distribuição das unidades no conjunto. (a)-ID 1912-0033 (b)-ID 1912-0029 

6.3 Análise dos dados referentes à planta-baixa 

As informações obtidas através dos desenhos de planta-baixa foram 

analisadas sob dois aspectos, o primeiro que avaliou os dados isoladamente e 

o segundo que analisou a relação entre os compartimentos e permitiu a 

definição de cinco categorias de planta-baixa.  

Estas análises possibilitaram identificar as características 

predominantes das “casas de renda”, no que se refere à análise do espaço 

privado das unidades habitacionais, reconhecendo e avaliando as formas de 

organização e funcionalidade estabelecidas a partir da distribuição dos espaços 

internos na edificação. 

Cabe destacar que oito projetos cadastrados apresentaram, para o 

mesmo conjunto de habitações, duas soluções diferentes de planta-baixa18; 

sendo que, foi utilizada a solução de maior incidência no conjunto para compor 

a amostra correspondente à análise. A unidade habitacional diferenciada 

localizava-se nas extremidades ou esquina do conjunto e apresentava, 
                                                 
18 Conjuntos cadastrados com duas soluções diferentes de planta-baixa: ID 1928-0072, ID 
1926-0068, ID 1925-0065, ID 1925-0064, ID 1913-0039, ID 1914-0050, ID 1903-0006, ID 1910-
0019. 
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predominantemente, mais e/ou maiores compartimentos. Possivelmente estas 

unidades tenham sido construídas para moradia dos próprios proprietários e 

suas famílias, os quais, de certa forma, buscavam qualificar suas residências 

através da ampliação dos espaços. 

ba
 

Figura 36 – Exemplos de conjuntos com duas soluções diferentes de planta-baixa para as 
unidades habitacionais. 

6.3.1 Análise dos dados isolados 

6.3.1.1 Dimensão de cada unidade habitacional 

Quanto à dimensão de cada unidade habitacional, verificou-se que 

39% dos conjuntos cadastrados apresentaram área construída entre 40m² e 

60m², sendo esta, uma área considerada como dimensão de média para 

pequena e entendida como condizente com o caráter de uso habitacional 

popular dos empreendimentos. 
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Figura 37 – Gráfico do número de projetos por faixas de área construída de cada unidade 
habitacional do conjunto. 
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6.3.1.2 Compartimentos 

Devido à falta de identificação da nomenclatura dos compartimentos 

das unidades habitacionais, na maioria dos projetos com data até 1915, 

adotou-se para esta análise o critério de similaridade com as soluções 

identificadas nos projetos posteriores a esta data que, por exigência do novo 

código de posturas, passaram a apresentar esta informação com precisão: 

Cap. I art 4º- IV- As plantas indicarão claramente a disposição e 

divisão do prédio e de suas dependências, o destino de cada 

commodo, as dimensões dos mesmos e dos pateos ou áreas e as 

espessuras das paredes. Código de Posturas de 1915. (pág. 8) 

O critério de similaridade foi adotado considerando a facilidade de 

relacionar as informações, já que, foram identificadas poucas variações nas 

soluções de plantas-baixas. 

ba
 

Figura 38 – Exemplos de plantas-baixas que serviram de referência para definição dos 
compartimentos nos projetos que não continham esta informação. (a) ID 1928-0073, (b) ID 
1925-0065, (c) ID 1929-0079. 

As unidades habitacionais analisadas apresentaram em sua maioria 5 

compartimentos, sendo estes identificados como: sala, 2 dormitórios, em 

alguns casos alcovas, circulação e cozinha. 
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Cabe destacar que as instalações sanitárias identificados em planta, 

geralmente por WC, não foram computadas na contagem do número de 

compartimentos tendo sido analisadas em separado. 
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Figura 39 – Gráfico do número de projetos por número de compartimentos que apresentam. 
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Figura 40 - Gráfico dos tipos de compartimentos pelo número de projetos, nos quais foram 
identificados. 

Os compartimentos foram considerados indeterminados quando não 

se obteve informações necessárias que comprovassem sua classificação; 

sendo, nestes casos, possível identificá-los com mais de uma nomenclatura. 

Em três situações identificou-se a unidade habitacional composta por 

apenas um compartimento e em outras três por dois, demonstrando, nestes 

casos, a precariedade destas habitações. 
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a b
 

Figura 41 – Exemplos de projetos com um compartimento (a) ID 1910-0017 e com dois 
compartimentos (b) ID 1911-0022.  

Quanto à presença de dormitórios e/ou alcovas19 identificou-se, até 

1913, a existência de unidades habitacionais com ambas as soluções, sendo 

que em algumas situações estas soluções foram adotadas simultaneamente. A 

partir de 1913 não se identificou mais nenhuma unidade habitacional projetada 

com alcovas. Esta supressão deve-se as novas determinações do, já citado, 

Código de Posturas de 1915, que em seu cap. V - Dos prédios para habitação - 

trata desta questão e ainda coloca como opção a execução de áreas de 

iluminação e ventilação para estes espaços. 

Cap V art 36 §1º- Todos os commodos, quer do prédio, quer de suas 

dependencias, receberão ar luz directamente, sendo para esse fim 

estabelecidas aberturas para o exterior e áreas descobertas no 

centro, em torno e nos fundos, para onde serão também 

estabelecidas aberturas. Por excepção serão admittidos, sem ar e 

luz directos, os corredores e passagens internas, uma vez 

indispensaveis, desde que não excedam de dez (10,00) metros de 

comprimento, com largura mínima de um metro e vinte centímetros 

(1,20). Código de Posturas de 1915 (pág. 20) 

De 1900 a 1915 a presença de alcovas foi registrada em 50% dos 

projetos cadastrados e o uso de áreas de iluminação foi adotado em 24% dos 

conjuntos, tendo este percentual aumentado para 33% no período de 1915 a 

1930. 

                                                 
19 Compartimento habitacional sem aberturas para exterior, ou seja, sem iluminação e 
ventilação diretas, com função de dormitório. 
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As cozinhas, as despensas e as instalações sanitárias foram 

projetadas, em grande parte, fora da edificação principal, apresentando quatro 

situações diferenciadas de implantação, as quais foram analisadas seguindo as 

seguintes definições: 

 No corpo da casa – quando projetada no corpo principal da edificação 

tendo, portanto, acesso interno. 

 Anexada – quando projetada colada ao corpo principal da edificação, 

porém, com acesso externo por área descoberta; 

 Acesso por telheiro – quando projetada afastada do corpo principal da 

edificação e com acesso externo por área aberta, mas coberta; 

 Isolada – quando projetada afastada do corpo principal da edificação e, 

conseqüentemente, com acesso externo por área descoberta; 

a

c

b

d  
Figura 42 – Exemplos das soluções de localização da cozinha e sanitário, (a)ID 1913-0046 – 
cozinha anexada; (b) ID 1925-0062 - cozinha e sanitário isolados; (c) ID 1929-0083 – cozinha 
com acesso por telheiro e (d) ID 1929-0082 – cozinha no corpo da casa e sanitário anexado. 

A cozinha foi identificada em 77 dos 83 projetos com planta-baixa, 

sendo que: destas, 53% foram projetadas no corpo da casa, 36% afastadas do 

corpo da casa com acesso por telheiro, 8% anexadas ao corpo da casa e 3% 

foram projetadas de forma isolada da edificação. 
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A presença da cozinha dentro da habitação, em mais da metade dos 

conjuntos, reflete as mudanças nos hábitos e costumes decorrentes da 

imigração e das inovações tecnológicas. 
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Figura 43 – Gráfico do número de projetos por soluções de localização da cozinha nas 
unidades habitacionais. 

Em apenas 15 projetos identificou-se a presença de despensa, nos 

quais 11 foram projetadas no corpo da casa e 4 afastadas, com acesso por 

telheiro. 

As instalações sanitárias foram cadastradas no banco de dados a 

partir da seguinte classificação: 

 WC – espaço com apenas bacia sanitária; 

 quarto de banho – espaço destinado somente à higiene pessoal, sem bacia 

sanitária; 

 banheiro – espaço projetado com instalações sanitárias completas. 

Avaliando a presença ou não de qualquer tipo de instalações 

sanitárias, constatou-se que: 60% dos projetos, com planta-baixa identificada, 

não apresentaram nenhum tipo de instalações sanitárias. Dos 31 projetos com 

proposta de execução de instalações sanitárias, 24 apresentaram apenas a 

solução do WC, 5 a solução de quarto de banho e, em 4 situações, identificou-

se a previsão de banheiro. 

As instalações sanitárias passaram a fazer parte dos projetos a partir 

de 1920, sendo esta situação registrada em 94% dos conjuntos cadastrados 

após esta data. Apenas três registros de instalações sanitárias foram 

identificados anteriores a 1920; sendo, uma em 1901 (ID 1901-0004) e duas 

em 1914 (ID 1914-0047 / ID 1914-0048). 
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A sala de estar foi registrada em 90% dos projetos, sendo em 82%, 

destes, identificada também a presença de sala de jantar, a qual era 

representada em algumas plantas com o termo de varanda. 

6.3.1.3 Materiais empregados 

Embora o critério utilizado para a busca dos projetos no arquivo 

público tenha sido o de edificações de alvenaria de tijolos, foram incluídas 

também no cadastramento àqueles conjuntos que utilizaram divisórias de 

madeira para paredes internas das unidades. 

A análise das plantas-baixas constatou o predomínio da utilização de 

alvenaria de tijolos, como proposta para execução das paredes internas e 

como regra para as paredes externas. Porém, em um significativo número de 

projetos, observou-se a utilização de madeira para a execução das paredes 

internas às unidades habitacionais e, em alguns casos, entre as próprias 

unidades habitacionais. A utilização de paredes de madeira ocorreu em 13 dos 

83 conjuntos cadastrados com planta-baixa identificada, todos datados entre 

1910 e 1915, período correspondente ao de maior número de projetos de 

construções de madeira na cidade, conforme registro do arquivo da Prefeitura 

Municipal, e todos anteriores ao Código de 1915, que proibia a utilização deste 

material nas paredes internas das edificações. 

Cap IV art 31 § 19 – As paredes internas, simplesmente divisórias, 

não receberão peso de cobertura ou parede de pavimento superior, 

poderão ser construídas de frontal de tijolo com engradamento de 

madeira e de tabique, tijolos perfurado ou cimento armado, não 

permittindo-se divisões simplesmente de madeira, senão no caso de 

biombos, tapa-ventos ou divisões removíveis que não attinjam o 

tecto, as quaes serão envernizadas ou pintadas a oleo nas duas 

faces. Código de Posturas de 1915. (pág14) 



 98

b

a c  
Figura 44 – Exemplos de conjuntos projetados com paredes internas de madeira, (a) ID 1912-
0023, (b) ID 1914-0049 e (c) ID 1914-0013. 

6.3.2 Análise das relações entre os compartimentos – definição de 
categorias 

Para a análise das relações entre os compartimentos consideraram-se 

duas formas diferentes de abordagem existentes, a primeira que faz uma 

análise tipológica tradicional da planta-baixa através da avaliação da 

disposição de seus compartimentos e paredes e gera uma classificação do 

tipo: porta e janela, corredor lateral, corredor central; e a segunda que faz uma 

análise sintática espacial da configuração da planta-baixa através da avaliação 

das conexões e das relações entre os compartimentos. 

Numa tentativa de associação das duas abordagens construiu-se um 

método que, através da abstração das informações, procurou representar as 

diferentes soluções de planta-baixa considerando os seguintes aspectos: forma 

de distribuição dos compartimentos, forma de conexão entre os 

compartimentos e tipo de acesso a edificação. Assim definidos: 

 Avaliação da forma de distribuição dos compartimentos, ou seja, a forma 

como se comportam em termos espaciais na planta-baixa; na qual se 

identificou dois grupos: forma de distribuição “quadrática”, quando os 

compartimentos se distribuem aos pares na planta-baixa; forma de 
distribuição “linear”, quando os compartimentos se distribuem um após o 

outro na planta-baixa, com ou sem circulações internas; 

 Avaliação da forma de conexão entre os compartimentos, ou seja, a forma 

como se interligam; na qual se identificou dois tipos: forma de conexão 
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direta, quando a ligação entre os compartimentos ocorre um através do 

outro; forma de conexão indireta, quando a ligação entre os 

compartimentos ocorre através de uma circulação interna; 

 Avaliação do tipo de acesso à edificação, ou seja, a maneira como ocorre a 

comunicação do espaço externo com o espaço interno da edificação, na 

qual se identificou dois tipos: tipo de acesso direto, quando não há espaço 

intermediário entre a parte externa da edificação e seus compartimentos 

principais, como sala ou dormitório; tipo de acesso indireto, quando há 

espaço intermediário entre a parte externa da edificação e seus 

compartimentos principais, sendo este espaço configurado como uma 

circulação; 

A abstração das informações através de diagramas foi desenvolvida 

seguindo a seguinte ordenação e simbologia: 

conexões entre os compartimentos

conexões  através de circulações internas

conexão com a parte externa

SIMBOLOGIA EXEMPLO

circulação de acesso

circulação interna

telheiro

sanitário

compartimentos em geral

 

A análise dos diagramas facilitou a leitura e interpretação dos dados 

contidos nas plantas e a partir dos três aspectos acima abordados, possibilitou 

a definição de seis categorias de plantas-baixas, descritas a seguir: 

 categoria PB-01 – aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

de forma quadrática, com conexões diretas entre os compartimentos e 

acesso direto à edificação. Caracterizando-se, portanto, por não apresentar 

circulações internas, possuir acessibilidade direta ao interior da edificação e 

entre compartimentos; 
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CATEGORIA PB-01 -  EXEMPLO: ID 1911/0028 
27,7% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

DIAGRAMAIMAGEM

 

Figura 45– Exemplo de planta- baixa enquadrada na categoria PB-01 e seu respectivo 
diagrama. 

 categoria PB-02 – aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

de forma linear, com conexões diretas e indiretas entre os compartimentos 

e acesso indireto à edificação. Caracterizando-se, portanto, por apresentar 

circulações internas de distribuição e ligação entre os compartimentos, a 

qual serve também de acesso, restringindo de certa forma a acessibilidade 

ao interior da edificação e proporcionando maior privacidade;   

DIAGRAMAIMAGEM

CATEGORIA PB-02 -  EXEMPLO: ID 1913/0046 
15,7% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

 

Figura 46 – Exemplo de planta- baixa enquadrada na categoria PB-02 e seu respectivo 
diagrama. 

 categoria PB-03 - aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

de forma linear, com conexões diretas entre os compartimentos e acesso 
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indireto à edificação. Caracterizando-se, portanto, por apresentar circulação 

interna apenas de acesso à edificação e circulação externa configurada 

como área de iluminação e como os demais compartimentos distribuem-se 

um após o outro, apresenta uma redução no nível de privacidade interna; 

DIAGRAMAIMAGEM

CATEGORIA PB-03 -  EXEMPLO: ID 1930/0084 
8,5% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

 

Figura 47– Exemplo de planta- baixa enquadrada na categoria PB-03 e seu respectivo 
diagrama. 

 categoria PB-04 - aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

de forma linear, com conexões indiretas entre os compartimentos e acesso 

direto à edificação. Caracterizando-se, portanto, por apresentar circulação 

interna de distribuição dos compartimentos, a qual ocorre após o primeiro 

compartimento que apresenta acesso de forma direta, permitindo fácil 

acessibilidade ao interior da edificação e maior privacidade interna; 
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DIAGRAMAIMAGEM

CATEGORIA PB-04 -  EXEMPLO: ID 1906/0009 
30,1% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

 

Figura 48 – Exemplo de planta- baixa enquadrada na categoria PB-04 e seu respectivo 
diagrama. 

 categoria PB-05 – aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

de forma linear, com conexões diretas entre os compartimentos e acesso 

direto à edificação. Caracterizando-se, portanto, por não apresentar 

circulações internas, possuir fácil acessibilidade ao interior da edificação e 

aos demais compartimentos; 

DIAGRAMAIMAGEM

CATEGORIA PB-05 -  EXEMPLO: ID 1926/0068 
10,8% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

 

Figura 49 – Exemplo de planta- baixa enquadrada na categoria PB-05 e seu respectivo 
diagrama. 

 categoria PB-06 - aquela identificada com distribuição dos compartimentos 

sem padronização com os demais projetos, ou seja, com soluções de 
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planta-baixa diferenciadas das soluções padrões adotadas e que portanto 

não se enquadram nas categorias anteriormente descritas. 

DIAGRAMAIMAGEM

CATEGORIA PB-06 -  EXEMPLO 01: ID 1925/0067 e EXEMPLO 02: ID 1910/0017
7,2% dos projetos cadastrados c/ planta-baixa 

 

Figura 50 – Exemplos de plantas-baixas enquadradas na categoria PB-06 e seus respectivos 
diagramas. 
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Figura 51 – Gráfico do número de projetos por categoria de planta-baixa. 

As categorias definidas evidenciaram uma solução de planta-baixa 

pouco abordada em outros estudos, a categoria PB-01, que por apresentar 

uma forma de distribuição dos compartimentos do tipo “quadrática” com 

conexões diretas entre os compartimentos, diferencia-se das usuais soluções 

denominadas de “corredor central” e “corredor lateral” que, como a própria 
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denominação sugere apresentam circulações internas, seja de acesso e/ou de 

distribuição.  

A forma quadrática de distribuição dos compartimentos, representada 

pela categoria PB-01, foi identificada em 27,7% dos projetos cadastrados com 

planta-baixa e, portanto, representa uma forte tendência na forma de solucionar 

as unidades habitacionais das “casas de renda”. Contudo, fica claro o 

predomínio da utilização da forma “linear” de distribuição dos compartimentos 

representada pelas categorias PB-02 / PB-03 / PB-04 E PB-05, as quais se 

enquadram nas classificações usualmente utilizadas de “porta e janela” e 

“corredor lateral”. 

6.4 Análise dos dados referentes às fachadas 

A análise dos dados referentes às fachadas baseou-se na avaliação 

da presença ou ausência de elementos compositivos, a forma como foram 

distribuídos, o ordenamento geral da fachada e a linguagem arquitetônica a 

que estes elementos e seu ordenamento remetem. 

6.4.1 Análise dos elementos e ordenamento geral da fachada 

Através da análise formal das fachadas constatou-se que: as mesmas 

apresentaram em 77% dos projetos cadastrados tripartição vertical, ou seja, 

marcação horizontal em três níveis, dividindo a edificação em base, corpo e 

coroamento. 
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Figura 52– Exemplo de projeto com marcação horizontal em três níveis – base / corpo / 
coroamento, ID 1903-0007. 
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Figura 53– Gráfico do tipo de marcação horizontal identificado nos projetos dos conjuntos. 

A marcação vertical, que representa a utilização de elementos de 

composição que seccionam e demarcam o plano da fachada no sentido da 

altura, foi adotada em 70% dos conjuntos cadastrados, ordenando e dando 

destaque a estrutura longitudinal da composição. Constatou-se que, em 67% 

dos projetos a marcação vertical foi proposta no coroamento da edificação 

(platibanda), sendo em, algumas destas situações, adotada simultaneamente 

na base e no corpo da edificação.  

A ausência de marcação vertical na composição formal da fachada, 

identificada em 24% dos conjuntos cadastrados, e a predominância da 

localização destes elementos na platibanda, justifica-se pela testada estreita 

das edificações que, a partir da projeção das aberturas no plano da fachada 

não apresentavam área suficiente para utilização de outros elementos 

compositivos.  

b

a

 
Figura 54– Exemplos de projetos com marcação vertical – (a) ID 1927-0068, na base / corpo / 
coroamento, e (b) ID 1930-0085, apenas no coroamento. 
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Figura 55 – Gráfico da localização da marcação vertical na fachada, identificada nos projetos 
dos conjuntos.  

Outros elementos também foram utilizados na fachada com o objetivo 

de produzir uma composição estética de qualidade, reproduzindo, de maneira 

mais simplificada, os mesmos elementos que eram utilizados na arquitetura de 

classes mais favorecidas financeiramente. Entre os elementos mais 

empregados destacamos: a cimalha, a platibanda, a bandeira sob as portas, a 

moldura e o arremate superior nas esquadrias. A platibanda foi utilizada na 

grande maioria dos projetos cadastrados e, além de atender a função técnica-

construtiva de esconder o telhado e evitar o escoamento das águas pluviais no 

passeio público, apresenta-se como um elemento de suporte da composição 

formal, no qual são agregados outros elementos compositivos. Dos 86 

conjuntos cadastrados com desenho de fachada 70 aparecem com platibanda 

e grande parte destas apresenta expressiva preocupação compositiva, através 

da utilização de balaústres, rendilhados, frisos e formas geométricas. Em 

apenas 18%, deste universo, verificou-se o uso da platibanda de forma muito 

simplificada, configurando-se apenas como resultado de uma questão técnica-

construtiva. 
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Figura 56- Gráfico do número de projetos por tipo de platibandas.  
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Figura 57– Exemplos de tipos de platibandas identificadas nos projetos (a) ID 1911-0022 - cega 
simples, (b) ID 1912-0023 – cega trabalhada, (c) ID 1928-0074 – cega rebuscada, (d) ID 1912-
0026 – vazada com balaústres e (e) ID 1901-0004 – vazada com rendilhados. 

6.4.2 Análise das soluções formais das fachadas – definição de categorias 

O estudo das soluções formais das fachadas foi feito a partir da 

classificação dos desenhos obtidos através das plantas. A imagem 

correspondente ao desenho das fachadas foi recortada do projeto geral e 

colocada em escala, em software apropriado, gerando um arquivo de imagem 

com todas as fachadas. A partir deste arquivo, avaliando-se os elementos 

compositivos e a forma como se localizam na fachada, definiram-se cinco 

categorias, que representam as soluções formais predominantes e 

características das “casas de renda” projetadas durante o período em estudo. 

 Categoria F-01 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que denotam a arquitetura funcionalista, produzida para atender 

a uma demanda habitacional com o menor custo possível e por isso 
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caracterizada pela pouca utilização de adornos e raríssima preocupação 

formal compositiva; 

 
Figura 58 – Exemplo de fachada da Categoria F-01, ID 1913-0045. 

 Categoria F-02 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que denotam a arquitetura eclética, sendo estes elementos 

utilizados de forma simplificada e caracterizados através do uso de 

platibanda cega pouco trabalhada, presença de gateiras, frizos e/ou 

molduras simples em torno das esquadrias e marcação horizontal e vertical 

em alguns projetos; 

 
Figura 59– Exemplo de fachada da Categoria F-02, ID 1913-0035. 

 Categoria F-03 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que denotam a arquitetura eclética, sendo estes elementos 

utilizados de forma expressiva e caracterizados através do uso de 

platibandas vazadas, compostas com rendilhados ou balaústres, presença 

de gateiras, marcação horizontal e vertical e utilização de formas orgânicas; 
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Figura 60– Exemplo de fachada da Categoria F-03, ID 1929-0078. 

 Categoria F-04 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que denotam a arquitetura eclética de transição à pré-moderna, 
sendo estes elementos utilizados de forma simplificada e caracterizados 

através da introdução de formas geométricas, principalmente nas 

platibandas, mantendo a utilização de gateiras e a presença de marcação 

horizontal e vertical; 

 
Figura 61 – Exemplo de fachada da Categoria F-04, ID 1913-0034.  

 Categoria F-05 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que denotam a arquitetura eclética de transição à pré-moderna, 
sendo estes elementos utilizados de forma expressiva e caracterizados 
através da utilização de formas geométricas nas platibandas cegas e nas 

molduras das esquadrias, que aparecem com caixilhos trabalhados, 

mantendo-se a utilização de gateiras e a presença de marcação horizontal e 

vertical, sendo também bastante freqüente o uso de rusticação nas 

alvenarias das fachadas;  
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Figura 62– Exemplo de fachada da Categoria F-05, ID 1928-0074. 

 Categoria F-06 – inclui as edificações com elementos compositivos de 

fachada que não atendem a nenhum dos padrões anteriormente definidos, 

sendo, portanto identificadas como “sem padrão compositivo”. 
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Figura 63– Gráfico do número de projetos por grupo de fachadas. 

De maneira geral a análise das soluções formais de fachadas, através 

de seus projetos, identificou que: 

 as “casas de renda” tiveram, na grande maioria, suas fachadas projetadas 

com significativa utilização de elementos compositivos, denotando  

preocupação estética nas soluções dos empreendimentos; 

 os elementos compositivos presentes nas fachadas foram determinantes 

para a definição das categorias, pois, remetem à determinados “estilos” 

arquitetônicos; 

 mesmo as edificações populares possuíam, durante este período, um 

cuidado na elaboração formal do espaço público de seus empreendimentos; 

 parece que a pouca largura das testadas inibia a utilização de elementos 

verticais no corpo da edificação, concentrando-se, nestes casos, no 

coroamento da fachada; 

 a platibanda era utilizada como elemento de suporte compositivo, na qual 

eram acrescentados outros elementos; 
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 os elementos acrescidos à platibanda estavam diretamente relacionados 

com o tipo de arquitetura projetada para o investimento. 

6.5 Análise da Situação atual dos Conjuntos 

A verificação das atuais condições das “casas de renda” foi feita a 

partir da identificação dos conjuntos cadastrados ainda remanescente, os quais 

totalizam 41 conjuntos. Esta informação foi registrada através de levantamento 

fotográfico e armazenada no banco de dados, conforme item 5.5, e serviu 

como base para a definição do grau de descaracterização dos conjuntos. 

Dos 41 conjuntos localizados, 18 conservam todas as unidades 

habitacionais, sendo que, destes apenas 7 estão preservados integralmente, os 

demais apresentam descaracterizações na fachada como alteração de vãos e 

retirada de elementos compositivos, porém, mantendo a percepção de 

conjunto. Em 23 situações algumas unidades habitacionais foram demolidas ou 

totalmente transformadas, alterando significativamente a percepção de 

conjunto e até mesmo impossibilitando essa leitura. 

Alguns destes conjuntos remanescentes atualmente encontram-se 

protegidos através do inventário pela Lei Municipal nº 4568/2000. Dos 41 

conjuntos identificados na malha urbana atual, 20 integram o Inventário do 

Patrimônio Cultural de Pelotas, sendo que destes apenas 9 encontram-se 

íntegros, os demais, devido as descaracterizações e demolições já ocorridas, 

possuem apenas algumas unidades inventariadas. 

Situação Atual dos Conjuntos Remanescentes
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Figura 64 – Gráfico da situação atual dos conjuntos existentes na malha urbana. 
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Figura 65 – Exemplos de alguns conjuntos cadastrados ainda existentes na malha urbana: (a) 

ID 1925-0066 – unidades preservadas sem descaracterizações mantendo a percepção de 

conjunto; (b) ID 1929-0077 – percepção de conjunto comprometida devido á nova inserção; (c) 

ID 1913-0041 – conjunto preservado com todas as unidades e poucas descaracterizações; (d) 

ID 1925-0065 – conjunto projetado com um pavimento e executado em dois com as mesmas 

características formais do projeto; (e) ID 1911-0021 – conjunto totalmente descaracterizado 

com apenas uma unidade remanescente; (f) ID 1924-0060 – percepção de conjunto perdida 

devido à nova inserção; (g) ID 1928-0076 – percepção de conjunto prejudicada devido as 

muitas descaracterizações nas fachadas, a identificação foi feita a partir das coberturas; (h) ID 

1929-0082- conjunto totalmente íntegro e (i) ID 1925-0069 – percepção de conjunto mantida 

apesar das descaracterizações nas fachadas. 
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6.6 Análise do cruzamento de dados 

6.6.1 Categorias de fachada versus data de projeto 

A análise das categorias de fachada relacionadas com a data em que 

foram projetadas demonstrou claramente o processo de transformação das 

formas arquitetônicas utilizadas na composição das fachadas. 

Na primeira década do século percebeu-se o predomínio da categoria F-

03, que representa as edificações com forte expressão eclética, observou-se 

também uma pequena amostra de edificações da categoria F-04, 

demonstrando a introdução de elementos de transição na fachada, e a 

ausência de edificações da categoria F-05, que representam os conjuntos 

ecléticos com características pré-modernas mais acentuadas. 

De 1911 a 1920, segunda década, manteve-se o predomínio da 

categoria F-03, aumentando o número de empreendimentos da categoria F-02 

e aparecendo de forma expressiva a categoria F-01, representativa de uma 

arquitetura funcionalista, com pouca preocupação formal. Cabe destacar que 

este foi o período de maior número de projetos cadastrados e que, 

provavelmente, o de maior demanda habitacional. 

Já na terceira década, constatou-se uma grande incidência de projetos 

da categoria F-05, mantendo-se alguns empreendimentos das categorias F-01 

e F-04 e o abandono das categorias F-02 e F-03, que representam os 

empreendimentos com características ecléticas mais evidentes. 

De maneira geral, a preocupação estética na composição formal das 

fachadas esteve presente durante todo período de 1900 a 1930, sendo que, a 

partir do final da segunda década houve um rompimento, uma mudança nas 

soluções compositivas das fachadas, constatada através da substituição de 

determinados elementos como formas orgânicas por geométricas, mantendo-

se a mesma estrutura compositiva caracterizada pela tripartição vertical – base, 

corpo e coroamento. Os principais elementos compositivos que sofreram 

alterações foram: as platibandas, a forma dos frisos e molduras em torno dos 

vãos e o desenho dos caixilhos das esquadrias. 
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a

b  
Figura 66 – Exemplos de fachadas com diferentes elementos compositivos sob a mesma 
estrutura – base, corpo e coroamento, (a) ID 1900-0086 presença de elementos característicos 
do ecletismo: platibanda vazada composta com formas orgânicas, caixilhos das esquadrias 
com formas simples, presença de gateiras; (b) ID 1929-0079, predomínio de elementos 
característicos do ecletismo de transição: platibanda cega composta com formas geométricas, 
caixilhos das esquadrias com formas trabalhadas, ausência de gateiras. 

Os empreendimentos classificados na categoria F-01, representantes da 

arquitetura funcionalista, sem preocupação formal aparente, foram identificados 

durante as três décadas estudadas. Portanto, sua produção ocorreu de forma 

independente às influências de cada período, reforçando a tese de que a 

prioridade de sua produção era atender uma demanda habitacional oriunda das 

classes menos favorecidas financeiramente. 
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Figura 67 – Gráfico das categorias de fachada por período. 
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6.6.2 Categorias de fachada versus área de cada unidade habitacional 

Relacionando as características dimensionais das unidades 

habitacionais com as categorias de fachada, constatou-se que: os 

empreendimentos de menor dimensão, com área abaixo de 40m², 

predominantemente incluem-se na categoria F-01 e F-02, ou seja, os conjuntos 

de menor complexidade formal. Na faixa de 40 a 60m², relativa ao maior 

número de projetos, encontram-se empreendimentos de todas as categorias, 

sendo de pouca representatividade os da categoria F-05 e F-06. Já os 

empreendimentos acima de 60m², na maioria, integram a categoria F-05 e F-

03, ambas, apesar de apresentarem elementos compositivos diferentes, 

caracterizam-se pela expressiva preocupação formal, com riqueza na 

composição dos elementos de fachada. 

Portanto, pode-se afirmar que: a dimensão das unidades habitacionais 

tem relação direta com o grau de rebuscamento das fachadas, quanto maior o 

empreendimento, mais expressiva a preocupação na composição formal da 

sua fachada pública. 
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Figura 68 – Gráfico das categorias de fachada por área de cada unidade habitacional. 

6.6.3 Categorias de planta-baixa versus data de projeto 

Durante a primeira década deste estudo - 1900 a 1910 - as plantas-

baixas adotaram, predominantemente, a solução PB-04 na conformação da 

planta de suas unidades, apresentando uma forma de distribuição linear dos 
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compartimentos com conexões indiretas e acesso direto à edificação. As 

demais soluções identificadas neste período também se caracterizam pela 

linearidade na distribuição dos compartimentos. 

A categoria PB-01, caracterizada pela forma quadrática de distribuição 

dos compartimentos com ausência de circulações internas, foi adotada pela 

maioria dos projetos cadastrados durante 1911 e 1920, alterando a 

conformação dos espaços internos das edificações. 

Já, na terceira década, 1921 a 1930, observou-se um equilíbrio na 

adoção das categorias de planta-baixa, ficando evidente a variedade de 

soluções identificadas nos projetos. 

Durante as três décadas, observou-se um gradativo aumento no uso das 

categorias PB-05 e PB-06, e a diminuição do uso da categoria PB-04. Esta 

alteração justifica-se pela exigência de iluminação direta em todos os 

compartimentos, estabelecida pelo Código de 1915, o que não ocorria nas 

edificações classificadas na categoria PB-04, devido a sua forma de 

distribuição interna dos compartimentos. 
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Figura 69 – Gráfico das categorias de planta-baixa por período. 

6.6.4 Categorias de planta-baixa versus categorias de fachada 

O cruzamentos entre as categorias de planta-baixa e de fachada 

constatou uma grande variedade na forma de compor os empreendimentos, 

casas de renda. Foram identificadas 24 diferentes soluções, entre as 36 
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possíveis combinações, as quais não evidenciaram a presença de padrões de 

co-ocorrência. Dos 78 projetos passíveis desta análise, a combinação mais 

incidente, com 09 projetos, foi F-03 / PB-04, onde ambas as soluções 

representam às de maior percentual nas análises individualizadas, por 

conseqüência não indicam uma tendência, mas sim uma lógica probabilística 

de combinação. 

Apenas outras três combinações apresentaram mais de 5 projetos – F-

01/PB-01 e F-02/PB-04, com 7 projetos, e F-04/PB-04, com 6 projetos. A 

identificação de 7 projetos com a combinação F-01, fachada bastante 

simplificada, sem platibanda e com raros elementos compositivos, e PB-01, 

permite afirmar que: a forma quadrática de distribuição dos compartimentos, 

característica exclusiva da categoria PB-01, era adotada principalmente nos 

empreendimentos mais populares. 

A variação identificada nos demais projetos demonstra que a 

composição formal das fachadas e o nível de preocupação estética do espaço 

público independiam da forma de distribuição da planta-baixa, e que todas as 

soluções identificadas, com exceção da F-01 / PB-01, eram projetadas de 

acordo com os mesmos critérios compositivos. 

6.7 Análise espacializada dos dados 

A espacialização das informações foi realizada através do “Arcview”, 

programa de geoprocessamento que vincula dados gráficos e tabulares a uma 

base cartográfica georeferênciada. Todas as informações do banco de dados 

dos 78 conjuntos cadastrado com localização definida na malha urbana, seja 

por aproximação ou com precisão, foram inseridas nessa base e são facilmente 

acessadas e relacionadas entre si, permitindo diferentes análises espaciais.  

Apesar das infinitas possibilidades de cruzamentos e análises que este 

recurso oferece, aqui foram desenvolvidas apenas avaliações mais superficiais, 

até mesmo porque o universo restrito de conjuntos não permite conclusões 

muito significativas. A contribuição maior, neste caso, é a possibilidade de 

utilização do método em trabalhos futuros.   
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Figura 70 – Imagem da espacialização dos conjuntos no Arcview, com a visualização de 
algumas informações tabulares de um dos conjuntos. 

Como já foi explicitada, a espacialização dos conjuntos foi feita sob a 

base cartográfica da zona urbana da cidade de 1934, a qual serviu de 

parâmetro para perceber a extensão da ocupação urbana de Pelotas daquele 

período.  

O mapa de localização dos conjuntos demonstrou que: o entorno 

imediato dos principais focos de interesse dos dois núcleos de formação da 

cidade, Catedral São Francisco de Paula no primeiro loteamento e atual Praça 

Coronel Pedro Osório no segundo loteamento, não foi ocupado pelos conjuntos 

populares. Provavelmente porque compreendiam as áreas mais privilegiadas 

da cidade, consequentemente mais valorizadas financeiramente, e também 

porque de certa forma já estavam consideravelmente ocupadas. 

A implantação destes empreendimentos ocorreu de forma bem 

distribuída em áreas muito próximas ao núcleo central da ocupação, havendo 

uma leve concentração nos limites leste e oeste, e alastrando-se em direção ao 

bairro Fragata.  
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Tomando como base o parcelamento do solo existente em 1934, 

conforme mapa, contatou-se que: as “casas de renda”, apesar de populares, 

não foram implantadas em locais fora da área urbana já parcelada. Pressupõe-

se, portanto que: a implantação dos conjuntos acompanhava o crescimento 

natural da cidade localizando-se em estruturas urbanas já consolidadas. 

Mesmo com um recorte temporal de três décadas e com o prejuízo de 

muitos dos conjuntos projetados e aprovados neste período não existirem mais 

no arquivo da prefeitura municipal de Pelotas, fonte dos projetos que formaram 

o banco de dados, é evidente a grande concentração destes empreendimentos 

em toda a área correspondente ao mapa de 1934. 
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Figura 71– Mapa com a localização dos conjuntos, sob a base cartográfica de 1934. 

A espacialização dos conjuntos por categorias de planta-baixa 

demonstra que: as diferentes formas de solucionar os espaços internos da 

edificação, identificadas e classificadas em seis categorias, aconteceram em 

toda a área de abrangência dos conjuntos, não ocorrendo predomínio de 

nenhuma categoria em nenhuma área específica.  
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Figura 72 – Mapa com a localização dos conjuntos por categorias de planta-baixa. 

No que diz respeito à espacialização dos conjuntos por categorias de 

fachadas, percebeu-se uma leve tendência à implantação de edificações mais 

simples, categorias F-01 e F-02, nas áreas próximas ao antigo leito do canal 

Santa Bárbara e também em direção à zona portuária. Percebeu-se ainda, uma 

pequena concentração de edificações com fachadas mais rebuscadas numa 

área bem próxima a atual Praça Coronel Pedro Osório e na região norte, pós 

Avenida Bento Gonçalves.  
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Figura 73 – Mapa com a localização dos conjuntos por categorias de fachada. 

Analisando a localização dos conjuntos por período, observou-se que: 

os conjuntos localizados mais ao norte, área pós Avenida Bento Gonçalves, e 

Bairro Fragata foram projetados durante os dois períodos de maior 

concentração destes empreendimentos na cidade, correspondendo a meados 

da segunda década e final da terceira. Nas áreas mais próximas ao núcleo 

central os empreendimentos aconteceram durante as três décadas deste 

estudo. Percebeu-se uma pequena tendência de empreendimentos mais 

tardios localizados na região mais ao sul. 
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Figura 74 – Mapa com a localização dos conjuntos por data de projeto. 
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7. A importância da preservação do patrimônio arquitetônico 
de relevância urbana 

O reconhecimento da arquitetura de acompanhamento, também dita 

arquitetura “menor” no âmbito do patrimônio histórico-cultural, consolidou-se 

através de uma longa trajetória de mudanças e ampliações conceituais do que 

representa patrimônio. 

Através da inclusão do patrimônio urbano nas questões 

preservacionistas passou-se a reconhecer o valor cultural da arquitetura tanto 

por suas características intrínsecas, através dos elementos compositivos do 

próprio objeto, como por suas características extrínsecas de composição formal 

e de interação com o ambiente onde está inserida. 

7.1 A questão do patrimônio urbano e as legislações patrimoniais 

Os avanços conceituais da área de patrimônio cultural, introduzidos ao 

longo de várias décadas, foram frutos de diversos movimentos e encontros 

internacionais e nacionais que produziram importantes documentos que 

expressaram as mudanças de pensamento á respeito da valorização e 

compreensão do que é patrimônio e, por conseqüência, do que deve ou não 

ser preservado. 

A concepção de patrimônio relacionada às obras monumentais, 

valorizadas apenas por suas características intrínsecas, foi preponderante até 

as primeiras décadas do século XX. 

A Carta de Atenas introduz de maneira bastante superficial, a questão 

do urbano nas discussões preservacionistas, ainda preocupando-se mais com 

o “monumento já consagrado”, de forma isolada, do que com a valorização do 

ambiente urbano. Para isso recomenda: “...respeitar na construção dos 

edifícios, o caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na vizinhança dos 

monumentos antigos, cuja proximidade deve ser objeto de cuidados especiais.” 

(Cartas de Atenas, 1931). 
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Em 1964, a Carta de Veneza amplia definitivamente o conceito de 

monumento histórico, que agora passa a compreender “.... a criação 

arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural [...] não só às grandes 

criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o 

tempo, uma significação cultural20”. Essa definição, que inclui os espaços 

abertos e conjuntos construídos envolvendo-os em um contexto mais amplo é 

reafirmada nas Normas de Quito de 1967, que declaram: “A idéia do espaço é 

inseparável do conceito do monumento e, portanto, a tutela do Estado pode e 

deve se estender ao contexto urbano, ao ambiente natural que o emoldura e 

aos bens culturais que encerra”. Seguindo o mesmo pensamento foram 

produzidos outros documentos como: a Declaração de Amsterdã de 1975 e a 

Carta de Nairobi de 1976. 

Essas manifestações internacionais de transformação de paradigmas 

influenciaram, significativamente, o modo de “olhar o patrimônio” e o que, 

primeiramente, ocorreu nos países europeus, ganhou vulto junto a outros 

povos e serviu como alavanca para despertar o interesse pelas culturas e 

identidades locais. 

No Brasil, a história da preservação seguiu a mesma trajetória 

internacional e os novos pensamentos, preestabelecidos na Europa, foram 

sendo inseridos no país gradativamente (Meira, 2004, p.58). 

O primeiro documento preservacionista nacional – Decreto 25/193721 - 

caracterizou-se por reconhecer como patrimônio as obras de caráter 

monumental através do tombamento, instrumento aplicado com o intuito de 

construir um sentimento de nacionalismo e identidade cultural do país durante 

o Estado Novo. Este instrumento, apesar de muito criticado devido a sua 

aplicabilidade restrita às obras monumentais, é uma legislação ainda vigente e 

utilizada, que consolidou a preservação no Brasil e legitimou-se como 

instrumento preservacionista nacional. 

                                                 
20 Segundo a Carta de Burra de 1980, significação cultural é definida como sendo “o valor 
estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações passadas, presentes ou 
futuras”. 
21 Decreto Federal - lei n° 25 de 30 de novembro de 1937 – Organiza a proteção do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 
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“a preservação do patrimônio cultural brasileiro, durante décadas, 

esteve comprometida com os monumentos considerados 

importantes para construir uma identidade nacional – 

suficientemente antigos para não haver dúvidas quanto a sua 

condição de patrimônio”.(Meira, 2004, p.66) 

Porém, mesmo partindo das mesmas bases conceituais, o 

reconhecimento do patrimônio, no Brasil, originou-se de forma diferenciada do 

que ocorreu na maioria dos países europeus onde a preservação, 

predominantemente, andava na contramão do desenvolvimento urbano e era 

defendida por diferentes facções. Em nível nacional, a defesa do patrimônio foi 

instituída pelo mesmo grupo de intelectuais que promoveram as 

transformações nas artes, arquitetura e no urbanismo a partir do modernismo. 

Figuras como: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Drumond de Andrade, 

Manoel Bandeira, Mário de Andrade, entre outros; foram decisivas, para a 

construção do processo de preservação nacional (Borges apud Meira, 2004, 

p.59). 

A partir de 1970 intensificaram-se os encontros e conferências nacionais 

para o debate sobre preservação, resultando em significativos documentos 

preservacionistas. O Compromisso de Brasília de 1970 e o Compromisso de 

Salvador de 1971 estabelecem um novo conceito de patrimônio, que reconhece 

o valor cultural das ambiências urbanas e a necessidade da participação de 

diferentes entidades sociais e comunidades locais, como parceiras nas ações 

preservacionistas. Também reconhecem a necessidade e recomendam a 

inclusão dos Estados e Municípios nas ações e definições de políticas 

preservacionistas locais, delegando-lhes poderes e responsabilidades. Esta 

descentralização facilitou o reconhecimento da arquitetura “menor”, devido a 

maior proximidade dos governos locais com as identidades específicas de cada 

região e permitiram a criação de legislações adequadas a cada realidade, o 

que à nível nacional seria bem mais complexo. 

“Recomenda-se a criação de legislação complementar, no sentido de 

ampliar o conceito de visibilidade de bem tombado, para atendimento 

do conceito de ambiência. Recomenda-se a criação de legislação 

complementar no sentido de proteção mais eficiente dos conjuntos 
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paisagísticos, arquitetônicos e urbanos de valor cultural e de suas 

ambiências.” (Compromisso de Brasília -1971) 

Durante este período, na contramão destes debates ocorreu no país um 

forte controle do Estado sob as ações de desenvolvimento urbano, através do 

gerenciamento e condução das políticas que visavam prioritariamente o 

crescimento, sem consideração à dinâmica das cidades, sem reconhecimento 

das suas raízes, desconsiderando suas identidades locais. Esta visão 

equivocada de progresso, já questionada em nível internacional, passou a 

ecoar no Brasil a partir dos anos 80 com o processo de democratização do 

Estado e foi reforçada com a Constituição de 1988 que “ampliou a autonomia 

dos municípios”, (Meira, 2004, p.66) dando-lhes poderes para administrar a 

preservação de seus patrimônios locais e construir suas próprias legislações, 

atendendo o que recomendavam os compromissos de Brasília e Salvador. 

“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.” (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988) 

7.2 A trajetória da Preservação em Pelotas 

Foi durante o período de construção nacional de políticas de 

preservação municipais, que Pelotas deu início as primeiras ações de defesa 

do patrimônio cultural da cidade. 

Fazendo um paralelo com a história da preservação brasileira, podemos 

dizer que Pelotas construiu sua memória preservacionista seguindo as mesmas 

premissas e os mesmos conceitos adotados no país. As primeiras ações 

efetivamente instituídas reportam-se ao tombamento de bens imóveis e, assim 

como ocorreu em todo território nacional, o reconhecimento desses bens como 
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patrimônio cultural deu-se pelo seu caráter de monumento arquitetônico. 

Somente mais tarde, ampliando-se os conceitos, buscou-se o reconhecimento 

do patrimônio em nível urbano, considerando o valor de conjunto. 

O distanciamento temporal que ocorreu entre as práticas em nível 

nacional e local foi causado, em parte, pela falta de autonomia administrativa 

municipal para gerenciar essas ações. Com a promulgação da constituição de 

1988, que atribuiu aos municípios competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local, viabilizou-se a elaboração de leis específicas de proteção ao 

patrimônio em nível municipal. 

Em Pelotas, já no inicio dos anos 80, com a aprovação do II Plano 

Diretor da cidade, foram introduzidos os primeiros conceitos de preservação. 

Porém, o novo instrumento de planejamento urbano, apesar de apresentar uma 

base teórica com conceitos preservacionistas, instituiu instrumentos 

urbanísticos contrários à conservação do patrimônio arquitetônico, incentivando 

a ocupação e renovação do uso do solo, justamente na área central, região de 

maior concentração de bens com valor histórico-cultural. O índice de 

aproveitamento mais elevado e altura livre estabelecidos para essa área, 

definida como ZCC – zona de comércio central -, na verdade permitiram um 

acelerado processo de destruição do acervo histórico-cultural registrado 

através da arquitetura, provocando a substituição de construções residenciais 

de um ou dois pavimentos por edifícios em altura. A configuração da paisagem 

urbana foi transformada, a homogeneidade das características arquitetônicas 

pré-existentes foi substituída por novas inserções fora de contexto e sem 

consideração com o entorno, descaracterizando e desqualificando a espaço 

urbano. 

As inovações “teóricas conceituais” relacionadas à preservação 

histórico-cultural, introduzidas com o novo plano diretor, inserem a cidade de 

Pelotas nas práticas preservacionistas da atualidade. A declaração da 

necessidade de: criação das zonas de preservação, tombamento de alguns 

exemplares, elaboração do cadastro de prédios de interesse patrimonial e a 

preocupação com o entorno dos prédios históricos são alguns dos principais 

aspectos contidos no Título II, Capítulo I, Seção I, Art. 11, 12 e 14 do plano. 
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Porém, somente 20 anos mais tarde é que efetivamente estas ações são, 

paulatinamente, postas em prática. 

Em 1982, com base no decreto federal Lei nº. 25 de novembro de 1937, 

que “Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, foi 

instituído o tombamento em nível municipal através da aprovação da Lei 

Municipal nº. 2708/82, que também criou o Conselho Municipal do Patrimônio 

Histórico e Cultural (COMPHIC), prevendo a isenção de IPTU aos prédios 

tombados e a possibilidade de transferência do direito de construir equivalente 

ao potencial construtivo da zona. Segundo Roig (1997, p.18) “Pelotas estava 

na vanguarda dos acontecimentos culturais quando contava com este 

instrumento legal para proteger seu patrimônio de qualidade e de quantidade 

tão expressiva”. Porém, forças político-econômicas locais produtoras do 

espaço urbano e contrárias à preservação promoveram, em 1988, a aprovação 

de uma nova legislação municipal a Lei nº. 3128/88 que, alterando a anterior, 

provocou um retrocesso no processo que estava sendo implantado. 

A principal alteração introduzida pela Lei Municipal nº. 3128/88 referiu-se 

ao condicionamento do tombamento definitivo á apreciação da Câmara 

Municipal. Assim, um ato tipicamente administrativo da competência do poder 

executivo, como determina o decreto federal Lei nº. 25 de novembro de 1937, 

transformou-se em uma conduta dependente do Poder Legislativo. Com isso, 

dos 236 prédios com tombamento provisório, decretado em 1987, apenas 11 

foram definitivamente protegidos por tombamento municipal. Esta mesma lei, 

ainda, estabeleceu a criação de um Conselho Revisor, ao qual foi atribuída a 

competência de avaliar as decisões originárias do COMPHIC. Constituído, em 

sua maioria, por representantes do mercado imobiliário, o Conselho Revisor 

desarticulou o grupo de preservação e impediu o avanço na defesa do 

patrimônio histórico de Pelotas. 

Durante a década de 80, período de maior atuação do Conselho 

Municipal, foram analisados 10.000 prédios dos quais 1189 foram cadastrados 

no inventário e 236 tombados provisoriamente em 1987 (COMPHIC, 1987). 

Atualmente, além dos tombados em nível municipal, existem quatro prédios 

tombados em nível federal (Casarões nº. 02, 06, 08 e o Teatro Sete de Abril) e 

um em nível estadual (Casa da Banha). 
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Quase uma década depois, uma nova legislação municipal foi aprovada, 

a Lei Municipal nº. 4096/96, que apesar de apresentar um cunho mais 

democrático, também não conseguiu efetivamente atingir seus objetivos. A 

extinção de alguns artigos das antigas legislações e a criação de um outro 

Conselho Municipal de Cultura, o CONCULT, substituindo o COMPHIC, 

provocou algumas dificuldades nas interpretações das legislações, favorecendo 

os grupos contrários à preservação. 

Neste mesmo período, os preservacionistas representados por técnicos 

do Poder Público Municipal e professores da Universidade Federal de Pelotas 

voltaram a mobilizar-se e elaboraram o que foi chamado de SIMPAC, Sistema 

Municipal de Preservação Cultural. Várias questões referentes à defesa do 

patrimônio cultural de Pelotas, integravam o documento como: formas de 

preservação, cadastro e classificação dos bens imóveis de interesse cultural, 

incentivos, restrições, avaliação do entorno para novas inserções, etc. Porém, 

esse sistema bastante amplo foi aprovado com significativas restrições, 

resultando na Lei Municipal nº. 4568/2000, que é o atual instrumento legal 

utilizado pelo Poder Público. 

Como já se fez referência, foram necessários 20 anos para que as 

premissas de preservação abordadas no II Plano Diretor de 1980 fossem 

efetivamente regulamentadas e praticadas. 

A Lei Municipal nº. 4568/2000 instituiu quatro Zonas de Preservação do 

Patrimônio Cultural – ZPPCs, cuja delimitação está relacionada com o 

processo de formação e desenvolvimento urbano de Pelotas, sendo assim 

definidas: ZPPC Sítio do 1º Loteamento, ZPPC Sítio do 2º Loteamento, ZPPC 

Sítio do Porto e ZPPC Sítio da Caieira. A partir dessa legislação os imóveis 

integrantes do Inventário do Patrimônio Cultural Municipal tiveram suas 

fachadas públicas e volumetria preservadas, através da proibição e previsão de 

penalidades às intervenções sem prévia análise e aprovação do órgão público 

competente, na época Integrasul, atualmente Secretaria Municipal de Cultura. 

Também, exigiu-se aos imóveis confrontantes laterais aos inventariados 

compatibilidade volumétrica e tipológica, como tentativa de qualificar a 

paisagem urbana e tornar as novas intervenções mais adequadas ao contexto 

urbano preexistente. Porém, a pouca abrangência desta exigência, recaindo 
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apenas sob os imóveis confrontantes aos inventariados, não permitiu que se 

obtivessem os resultados esperados. 

Conforme o Decreto Municipal nº. 4703/2004 que atualiza a lista dos 

imóveis integrantes do Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas, atualmente 

os imóveis cadastrados no Inventário do Patrimônio Cultural somam mais de 

1700 prédios, que estão, na sua maioria, localizados nas zonas de preservação 

- ZPPCs. 

Em 2001, foi criada a Secretaria Municipal de Cultura, atual órgão 

responsável pelas políticas de preservação no município que, com a ampliação 

do quadro técnico profissional do departamento de preservação, passou a 

incrementar as ações de resgate do patrimônio histórico da cidade. Um dos 

instrumentos implantados, vigente até a atualidade, foi o incentivo fiscal, 

através da isenção de IPTU que, desde 2002 com a revisão no Código 

Tributário do município (Lei nº. 4878/2002, atual Lei nº. 5146/2005) previu a 

possibilidade deste benefício aos imóveis integrantes do inventário, desde que 

mantenham suas características arquitetônicas e apresentem bom estado de 

conservação. 

De acordo com dados do Departamento Memória e Patrimônio da 

Secretaria Municipal de Cultura, em apenas quatro anos de vigência da lei, já 

existe um número expressivo de imóveis inseridos no processo de recuperação 

e conservação via isenção de IPTU e, gradativamente, as melhorias vêm 

qualificando a paisagem urbana. 

 
Figura 75 – Gráfico do número de processos de Isenção de IPTU por ano. Fonte: Diretoria 
Memória e Patrimônio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura, 2006. 
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Figura 76 – Prédios que sofreram adequações devido ao incentivo da isenção de IPTU. Fonte: 
Diretoria Memória e Patrimônio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura, 2006. 

O reconhecimento de áreas urbanas como zonas de preservação e a 

proteção aos imóveis inventariados instituídos a partir da Lei Municipal nº. 

4568/2000, promoveram mudanças significativas no processo de preservação 

do município. Porém, percebe-se que: ainda é necessária a compreensão 

plena de patrimônio histórico-cultural, inserindo e reconhecendo todas as 

formas de arquitetura como parte de um contexto urbano maior, procurando a 

valorização do preexistente através da compatibilização de novas inserções ao 

seu entorno, sem desqualificá-lo. Pois, como declara a Carta de Machu Pichu 

(1977) “o novo conceito de urbanização pede a continuidade de edificação, o 

que implica que cada edifício não seja um objeto finito, mas um elemento do 

continuum, que requer um diálogo com outros elementos para completar sua 

própria imagem”. 

7.3 A importância da preservação dos conjuntos residenciais de Pelotas 
do início do século XX 

A partir do conhecimento histórico da origem e formação da cidade de 

Pelotas, passa-se a compreender a importância da manutenção de 

testemunhos que garantam a permanência e transmissão da cultura local 

pelotense de características peculiares. 

As “casas de renda”, objeto deste estudo, representam um significativo 

Patrimônio Cultural de Pelotas, em decorrência de suas características 

históricas, por configurarem-se como testemunhos de um período, 

representantes de um modo de vida de uma parcela da população pelotense, e 

compositivas, por comporem uma paisagem urbana característica e 

representativa de um padrão arquitetônico específico. 

A valorização deste patrimônio passa pelo reconhecimento da 

importante participação das camadas mais populares na formação e 
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desenvolvimento da história de Pelotas. As habitações dessa população são 

fontes primárias de informações sobre a sociedade pelotense e revelam um 

patrimônio popular, resultado de um período de transformações sócio-

econômicas na cidade. 

Diante do crescimento urbano acelerado e do aumento da população na 

cidade, Pelotas encontrou, nas “casas de renda”, uma alternativa para atender 

o déficit habitacional do período e superar, através da inovação, a crise 

econômica existente. A locação imobiliária tornou-se um significativo 

investimento financeiro e muitos empreendedores dedicaram-se a esta 

produção, buscando incrementar suas atividades econômicas. 

O reconhecimento das “casas de renda”, como patrimônio urbano 

pelotense, estabelece-se através de sua definição como elemento integrante 

da paisagem urbana histórico-cultural, guardião da memória coletiva, e pela 

sua configuração de conjunto arquitetônico que influencia e é influenciado por 

seu entorno. Pois, sabe-se que: os conjuntos urbanos históricos são 

testemunhos da riqueza e da diversidade das criações culturais e a importância 

de sua salvaguarda e integração na vida contemporânea é fator essencial para 

preservação da identidade e memória social. 

As práticas arquitetônicas adotadas em Pelotas, principalmente, durante 

as décadas de 80 e 90, incentivadas pelas mudanças introduzidas pelo 

movimento moderno já recorrente no restante do país, romperam 

drasticamente com o passado e transformaram a paisagem urbana pelotense. 

Os conjuntos arquitetônicos, especificamente as “casas de renda”, produzidos 

para as camadas mais populares daquele período, que resistiram a estas 

transformações, compõem um cenário peculiar na cidade, juntamente com a 

arquitetura mais tradicional produzida para as elites que, por suas 

características formais e compositivas mais evidentes, é mais facilmente 

reconhecida e preservada. A manutenção destes dois tipos de arquitetura nos 

reporta ao passado de forma mais completa e garante a permanência de um 

contexto histórico sem exceções ou privilégios. 

As características formais compositivas das fachadas destes conjuntos 

populares, predominantemente, reportavam-se aos modelos tradicionais da 

arquitetura das elites, porém em menor escala e intensidade. Assim, construía-
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se uma composição harmônica da paisagem urbana, denotando preocupação 

na qualificação do espaço público, o que assegura um valor artístico a esta 

arquitetura de caráter popular. 

As várias soluções adotadas para definição das plantas-baixas e 

composição das fachadas, algumas mais simplificadas como as categorias PB-

01 de planta-baixa (ver p. 57 e 58), F-01 e F-02 de fachada (ver p. 65 e 66), e 

outras mais complexas como a PB-03 de planta-baixa (ver p. 58 e 59), e F-03 e 

F-05 de fachada (ver p. 66 e 67), evidenciam que apesar de populares estas 

edificações atendiam a diferentes grupos sociais. Incluindo empreendimentos 

muito rudimentares com poucos compartimentos e divisões internas até mesmo 

de madeira, até edificações bem elaboradas com diversos compartimentos e 

com muitos elementos compositivos de fachada. 

7.4 Indicativos de apoio à preservação das “casas de renda” em Pelotas 

De maneira geral a garantia da permanência de bens culturais envolve, 

prioritariamente, políticas públicas, ou seja, “aspectos legais de proteção, como 

o tombamento, inventário e instrumentos de planejamento urbano, assim como 

aspectos sociais, que incluem a educação e a conscientização da comunidade” 

(Meira, 2004, p.71). 

A implementação de ações preservacionistas em defesa das “casas de 

renda” deve considerar as características particulares deste patrimônio e suas 

reais possibilidades de permanência no contexto urbano atual. O conhecimento 

produzido por este estudo permite destacar algumas questões fundamentais 

que devem ser avaliadas neste processo, como: 

 Considerando as demolições parciais ou totais de muitas das unidades 

habitacionais, identificadas a partir do levantamento “in loco” dos 

conjuntos remanescentes, onde se constatou que: apenas 41 conjuntos, 

dos 90 cadastrados são ainda existentes e destes apenas 18 encontram-

se com todas as unidades habitacionais. Recomenda-se que: seja 

elaborado com urgência levantamento e mapeamento preciso de todos os 

conjuntos habitacionais remanescentes na zona urbana de Pelotas para 

cadastramento, inventário e posterior elaboração de regulamento de 

proteção; 
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 Considerando a grande incidência de descaracterizações nas fachadas 

das unidades habitacionais dos conjuntos localizados na malha urbana 

atual que, além de alterar a leitura arquitetônica da edificação de forma 

isolada, também interfere na leitura do conjunto. Recomenda-se que: seja 

feito um estudo para definição de soluções alternativas para as futuras 

intervenções que viabilizem sua utilização de acordo com as 

necessidades atuais, mantendo sua essência de conjunto urbano; 

 Considerando que a alteração de vãos e a substituição de esquadrias com 

dimensões e materiais diferentes do original é a mais comum 

descaracterização identificada nas unidades habitacionais dos conjuntos, 

devido ao desgaste natural da madeira e ao alto custo de aquisição de 

uma esquadria semelhante, que dificilmente é encontrada no mercado 

convencional. Recomenda-se que: seja estimulada através de incentivos 

fiscais a produção em série de esquadrias de madeira com dimensões 

adequadas aos padrões da época e com custo final de mercado viável as 

condições econômicas atuais dos usuários destes empreendimentos; 

 Considerando o automóvel como uma necessidade da sociedade atual e a 

impossibilidade de adequações nas unidades habitacionais dos conjuntos, 

que possibilite a execução de garagens sem alterar significativamente a 

leitura compositiva da unidade e do conjunto. Recomenda-se que: sejam 

implementadas políticas públicas que contemplem a previsão de áreas 

destinadas a suprir esta carência dos empreendimentos e sugere-se sua 

implantação no interior de quarteirões ainda não ocupados; sempre que 

possível; 

 Considerando as características formais e dimensionais da maioria dos 

conjuntos cadastrados. Recomenda-se que: seja incentivada a 

manutenção do uso original residencial, por ser o mais apropriado e de 

mais fácil adequação as necessidades atuais; 

 Considerando que a falta de privacidade interna das habitações, 

identificadas a partir das características formais das plantas-baixas, pode 

ser facilmente solucionada nos conjuntos enquadrados nas categorias PB-

02 e PB-04, devido à existência de circulação interna. Recomenda-se que: 

seja exigida, para estas categorias, a permanência do uso original 
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residencial e permitida intervenções internas apenas para solucionar a 

questão da privacidade, mantendo-se a distribuição original; 

 Considerando de difícil solução a questão da falta de privacidade interna 

das edificações dos conjuntos classificados nas categorias de planta-

baixa PB-03 e PB-05, devido à ausência de circulação interna nestas 

edificações. Recomenda-se que: para estas categorias sejam permitidas 

intervenções internas mais significativas e que sejam desenvolvidas 

soluções de adequações que amenizem e/ou resolvam esta questão; 

 Considerando o programa de necessidades muito reduzido de alguns 

conjuntos, com um, dois ou três compartimentos apenas, entende-se 

inviável a manutenção do uso original residencial devido às poucas 

possibilidades de adequação às necessidades atuais sem que haja uma 

grande descaracterização na edificação. Nestes casos, recomenda-se o 

uso comercial e indica-se a possibilidade de intervenções na fachada que 

viabilizem este tipo de ocupação, como colocação de vidros fixos nas 

esquadrias para execução de vitrines e/ou alterações nos vãos sem perda 

da leitura tipológica da edificação, assim como alterações na planta-baixa 

que permitam maior integração entre os compartimentos; 

 Considerando, ainda, as edificações com programa de necessidades 

muito reduzido em áreas onde a atividade comercial não é viável, 

recomenda-se maior flexibilidade nas intervenções de planta-baixa, 

inclusive permitindo a unificação de duas ou mais unidades, mantendo-se 

a fachada com suas características originais e assim possibilitando a 

manutenção do uso residencial;. 

 Considerando a importância das platibandas como elemento estruturador 

da composição formal das fachadas e de integração entre as unidades do 

conjunto. Recomenda-se que: seja exigida sua preservação integral com a 

manutenção de todos os elementos e formas compositivas; 

De modo geral a implementação de políticas públicas de defesa do 

patrimônio cultural, neste caso específico dos conjuntos habitacionais de 

relevância urbana, depende de legislações específicas que devem estar 

contempladas nas premissas básicas do planejamento urbano da cidade, ou 

seja, no seu Plano Diretor. Os instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto 
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da Cidade são mecanismos de controle do uso e ocupação do solo urbano que, 

contidos no Plano Diretor, podem e devem ser utilizados para viabilizar a 

implantação de ações em defesa do Patrimônio. Assim destaca-se como 

importante: 

 a definição e inclusão do patrimônio cultural de relevância urbana nas 

bases conceituais do planejamento urbano de Pelotas; 

 a definição de instrumentos urbanísticos que garantam a convivência 

harmônica entre os conjuntos de valor histórico-cultural e as novas 

inserções; 

 a definição de mecanismos de controle que garantam a permanência dos 

conjuntos ainda remanescentes; 

 a definição de mecanismos de apoio a iniciativas de recuperação e 

reabilitação de conjuntos existentes na malha urbana; 

 a elaboração de um trabalho de educação patrimonial promovendo a 

divulgação e a conscientização do valor cultural desta arquitetura de 

características mais populares. 
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Conclusões 

A partir das duas abordagens - histórica e formal – que foram 

desenvolvidas neste estudo em torno do objeto “Casas de Renda”, 

construíram-se os argumentos necessários para o seu reconhecimento como 

Patrimônio Cultural da Cidade de Pelotas.  

O resgate da história de formação e desenvolvimento do núcleo urbano 

serviu de base para a compreensão das mudanças sócio-econômicas que 

influenciaram a dinâmica da cidade, durante o final do século XIX e início do 

XX, conduzindo ao crescimento urbano e populacional e por conseqüência a 

necessidade de execução de moradias populares.  

As “casas de renda” representaram importante solução arquitetônica de 

habitação popular, na cidade de Pelotas naquele período. Atenderam uma 

demanda oriunda das transformações ocorridas na cidade em decorrência da 

abolição da escravatura e do início de um novo ciclo econômico voltado à 

industrialização. Teve como pico de produção os anos de 1912 e 1913, período 

de incremento das atividades produtivas, em decorrência da Primeira Guerra 

Mundial, que impulsionou o crescimento urbano. 

Esta arquitetura dita de acompanhamento ou “menor”, apesar de não 

apresentar as características arquitetônicas tradicionalmente reconhecidas 

como patrimônio, as quais são facilmente identificadas em edificações de 

caráter monumental, possui fundamental importância na formação e no 

desenvolvimento sócio-econômico e, conseqüentemente, cultural da cidade. É 

parte integrante de um espaço construído que compõe um ambiente urbano de 

características histórico-culturais, o qual resguarda a memória de uma 

significativa parcela da sociedade pelotense. 

O entendimento do processo histórico de reconhecimento da arquitetura 

“menor”, no âmbito da preservação do patrimônio como elemento integrante de 

um contexto histórico-cultural, permite a inclusão da produção das “Casas de 
Renda” na escala do Patrimônio Urbano Pelotense. 
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Quanto à questão formal o estudo identificou as características 

predominantes desta arquitetura com base em fontes primárias através do 

cadastro de 90 conjuntos. 

Dimensionalmente os empreendimentos eram de médios para 

pequenos, onde mais de 50% dos conjuntos eram constituídos de apenas 3 

unidades habitacionais, construídos em lotes padrões do parcelamento urbano 

existente, sem dependerem de grandes áreas para sua implantação e sem 

densificar significativamente a malha urbana, pois, mais da metade dos 

conjuntos foram projetados apresentando taxa de ocupação com índices 

abaixo de 60%. 

As características preponderantes da forma de implantação dos 

conjuntos definiram empreendimentos localizados no alinhamento predial, com 

as fachadas públicas voltadas diretamente para a rua e distribuição das 

unidades em fita, tanto de forma rebatida como repetida. A distribuição rebatida 

das unidades do conjunto foi empregada desde o início do século, contrariando 

a hipótese de sua adoção em decorrência das facilidades que oferecia para 

execução das instalações sanitárias, que foram introduzidas mais intensamente 

a partir de meados da segunda década do século XX. 

Observou-se a preferência de utilização das esquinas para instalação de 

atividades comerciais e a existência de poucos empreendimentos com 

implantação diferenciada através da conformação de “vila” e da utilização de 

servidão para acesso as unidades habitacionais.  

A projeção de duas soluções de planta-baixa para o mesmo 

empreendimento, apresentando características dimensionais e posicionamento 

diferenciado e privilegiado no conjunto, leva a crer que alguns proprietários 

projetavam sua própria moradia junto ao conjunto. Esse fato caracteriza os 

proprietários destes empreendimentos como pequenos investidores, 

integrantes da classe média, o que é reforçado pela não repetição de nomes no 

cadastro de proprietários dos 90 conjuntos. 

As características dimensionais das unidades habitacionais foram 

consideradas adequadas ao caráter popular dos empreendimentos, estando a 

maioria enquadrada na faixa de 40 a 60m² e projetadas, predominantemente, 



 139

com 5 compartimentos, assim definidos: cozinha, sala, 2 dormitório (ou alcova) 

e circulação. 

A presença de alcovas foi identificada em 50% dos conjuntos até 1915, e 

abolida a partir desta data, conforme exigia o novo código de posturas de 

Pelotas. A cozinha, despensa e instalações sanitárias foram projetadas, 

predominantemente, fora da edificação principal, em alguns casos, totalmente 

isoladas da habitação. Porém, a mudança de hábitos pode ser percebida a 

partir dos projetos através do processo de transformação nos programas de 

necessidades, com a execução da cozinha dentro da edificação e, a partir de 

1920, com a forte presença das instalações sanitárias junto às edificações. 

A definição de categorias de planta-baixa através de suas características 

tipológicas e espaciais evidenciou, em aproximadamente 30% dos conjuntos, 

uma forma de distribuição dos compartimentos pouco abordada em outros 

estudos. Sendo a mesma caracterizada por uma planta-baixa do tipo 

“quadrática” com os compartimentos principais projetados dois a dois e com 

conexões diretas entre eles, diferenciando-se das formas lineares de solução 

de planta-baixa, mais conhecidas. 

Entre 1910 e 1915, coincidindo com o período de grande projeção de 

edificações em madeira na cidade, observou-se a utilização deste material, nas 

“casas de renda”, para execução de paredes internas das unidades 

habitacionais e, em alguns casos, até mesmo entre as unidades.  

O estudo das fachadas constatou que, em poucos casos estas 

edificações foram construídas com objetivo meramente de “abrigo”, tendo a 

forma e a composição arquitetônica configurando-se apenas como resultado 

tridimensional deste objeto. Na maioria dos projetos identificou-se, de forma 

significativa, a introdução de elementos compositivos à fachada através da 

reprodução de parte da arquitetura européia, denotando preocupação na 

qualificação do espaço público da edificação. A marcação horizontal (base / 

corpo / coroamento) foi adotada como estrutura para composição formal dos 

empreendimentos e a platibanda foi empregada como elemento de suporte 

compositivo, com caráter muito mais formal do que funcional. 

As categorias de fachada demonstraram uma variedade de soluções 

que foram produzidas tanto para atender as demandas econômicas como aos 
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padrões arquitetônicos vigentes, incluindo empreendimentos bastante simples 

até muito rebuscados, com a presença de diferentes elementos compositivos 

de acordo com as influências da arquitetura do período. O crescimento da 

categoria de fachada com características mais de transição, a partir da 

segunda década do século XX e o declínio das categorias  com características 

mais ecléticas, deixa claro este processo de transformação e mudanças de 

padrões arquitetônicos que ocorreu também nas edificações populares. A 

identificação de várias combinações entre as categorias de planta-baixa e de 

fachada demonstrou que o grau de rebuscamento das fachadas não dependia 

do tipo de conformação da planta-baixa. 

Avaliando a localização dos conjuntos na malha urbana, observou-se 

que estes foram implantados de forma distribuída, principalmente no entorno 

dos primeiros loteamentos da cidade, deixando livres as áreas mais próximas 

aos focos dos dois núcleos, provavelmente devido ao custo financeiro do lote e 

a ocupação já existente. Observou-se também a localização de conjuntos no 

Bairro Fragata e na área norte da cidade, pós Avenida Bento Gonçalves, 

regiões estas já com estruturas urbanas consolidadas, conforme mapa de 

1934. A implantação de conjuntos nestas áreas ocorreu, predominantemente, 

em meados da segunda década e final da terceira, períodos de maior 

concentração de projetos de habitações populares em Pelotas. Nas regiões 

mais próximas ao antigo leito do canal Santa Bárbara e porto identificou-se o 

predomínio de conjuntos com características de fachada mais simplificadas e 

nas áreas mais centrais a incidência de conjuntos com fachadas mais 

rebuscadas. 

A situação atual dos exemplares remanescentes das “casas de renda”, 

com descaracterizações nas fachadas e demolições de unidades habitacionais, 

mesmo nos conjuntos integrantes do inventário e protegidos por lei, demonstra 

a falta de reconhecimento desta arquitetura, a vulnerabilidade de sua 

manutenção no contexto urbano atual e urgência de implementação de ações 

para sua salvaguarda. 

Por fim, a definição das principais características formais das soluções 

adotadas para as “Casas de Renda” permitiu aprofundar o conhecimento da 

história da cidade através da arquitetura e identificar as especificidades desta 
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produção, as quais lhe asseguram um valor histórico-cultural que merece ser 

preservado e reintegrado a vida contemporânea. Pois, a permanência e 

valorização das “Casas de Renda” no contexto urbano atual é uma 

possibilidade concreta de qualificação urbana, de resgate da memória das 
classes menos privilegiadas da sociedade pelotense e de fortalecimento de 

sua identidade cultural. 
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Anexo 01 – Estruturas do banco de dados digital  
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Formulário 1
Dados Cadastrais

Formulário 2
Dados da implantação

Formulário 3
Dados da Planta-baixa

Formulário 4
Dados da Fachada

Formulário 5
Dados - Situação atual

Link para imagem 
do projeto

Informações 
gerais relativas 

ao projeto

Informações 
relativas à 

implantação do 
conjunto  

Informações 
relativas ao 
programa de 
necessidades

Informações 
relativas aos 
elementos 

compositivos
 da fachada

Informações 
relativas às 

descaracterizações 
do conjunto e 

visualização dos 
conjuntos 

remanescentes

Visualização 
das plantas

ESTRUTURA GERAL
BANCO DE DADOS 

DIGITAL
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Anexo 02 – Imagens dos conjuntos remanescentes  
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Imagens dos conjuntos cadastrados
remanescentes

Anexo 02-a

Fonte: fotos Liciane Almeida, 2006.

Rua Almirante Tamandaré, 602,604,606
Endereço atual ID 1900-0002 

conjunto não inventariado endereço 
Rua General Argolo, 535 a 547
Endereço atual                             ID 1908-0011

conjunto não inventariado

Rua Álvaro Chaves, 357 a 367
Endereço atual                             ID 1909-0013

conjunto não inventariado

Rua Tiradentes,3355 a 3375
Endereço atual                               ID 1910-0016

conjunto não inventariado

Rua Rafael Pinto Bandeira, 1897 a 1911
Endereço atual                              ID 1911-0021

conjunto não inventariado

Rua Quinze de Novembro, 1033 a 1041
Endereço atual                             ID 1912-0023

conjunto não inventariado

Rua Garibaldi, 340 a 364
Endereço atual                             ID 1913-0035

conjunto não inventariado

Rua Dom Pedro II, 1101,1103,1105
Endereço atual                              ID 1912-0027

conjunto não inventariado

Rua Tiradentes, 1626 a 1640
Endereço atual                             ID 1913-0041 

conjunto inventariado

Rua Xavier Ferreira, 935 a 953
Endereço atual                             ID 1912-0029 

conjunto inventariado

Rua Tiradentes, 1983,1989,1995
Endereço atual                           ID 1911-0028

uma unidade inventariada

Rua Cel. Alberto Rosa, 212 a 222
Endereço atual                             ID 1912-0024

uma unidade inventariada
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Imagens dos conjuntos cadastrados
remanescentes

Anexo 02-b

Fonte: fotos Liciane Almeida, 2006.

endereço 
Rua Almirante Barroso, 1048 a 1082
Endereço atual                             ID 1925-0067 

conjunto não inventariadoendereço 
Rua Santa Cruz, 2602 a 2608
Endereço atual                             ID 1925-0065

conjunto não inventariado

Rua Voluntários da Pátria, 1193
Endereço atual                             ID 1925-0062 

conjunto não inventariado

Rua Gomes Carneiro, 795,801,807
Endereço atual                              ID 1915-0051 

conjunto não inventariado

endereço 
Rua Almirante Barroso, 1777,1781,1787
Endereço atual                             ID 1925-0066

conjunto inventariado

Pça Cipriano Barcelos,1549,1553,1557
Endereço atual                              ID 1925-0061 

conjunto inventariado

endereço 
Rua Dona Mariana, 270 a 278
Endereço atual                             ID 1922-0056 

conjunto inventariadoendereço 
Rua Gonçalves Chaves, 512,514
Endereço atual                              ID 1920-0053

duas unidades inventariadas

Rua Dona Mariana, 60,62,64
Endereço atual                              ID 1914-0047

uma unidade inventariada

Rua Padre Anchieta, 1126,1132,1136
Endereço atual                              ID 1913-0046 

duas unidades inventariadas

endereço 
Rua Barão de Santa Tecla, 359 a 367
Endereço atual                             ID 1924-0058

duas unidades inventariadas

endereço 
Rua Santa Cruz, 2570,2576,2580
Endereço atual                             ID 1924-0060 

duas unidades inventariadas
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Imagens dos conjuntos cadastrados
remanescentes

Anexo 02-c

Fonte: fotos Liciane Almeida, 2006.

Rua Três de Maio, 27,29,31
Endereço atual                             ID 1926-0068

conjunto não inventariado

Rua Almirante Tamandaré, 704 a 718
Endereço atual                             ID 1926-0069 

conjunto não inventariado
Rua Major Cícero, 311,313,315
Endereço atual                              ID 1927-0071

conjunto não inventariado

Rua General Telles, 452,454,456
Endereço atual                             ID 1928-0072

conjunto não inventariado

Rua Marcílio Dias, 1086 a 1118
Endereço atual                              ID 1928-0073 

conjunto inventariado

Rua Cel. Alberto Rosa, 442 a 456
Endereço atual                             ID 1929-0077

algumas unidades inventariadas

Rua Dom Pedro II, 518,520,522
Endereço atual                              ID 1928-0075

duas unidades inventariadas

endereço 
Rua Benjamin Constant, 1703 a 1713

duas unidades inventariadas

Rua Andrade Neves, 415 a 455
Endereço atual                             ID 1928-0076 

conjunto não inventariado

endereço 
Rua Félix da Cunha, 904 a 910
Endereço atual                             ID 1929-0081 

conjunto inventariado endereço 
Avenida Cidade de Lisboa , 70 a 94

conjunto inventariadoendereço 
Rua Marechal Deodoro, 1192 a 1200

conjunto não inventariado
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Imagens dos conjuntos cadastrados
remanescentes

Anexo 02-d

Fonte: fotos Liciane Almeida, 2006.

Rua Quinze de Novembro, 970 a 982
Endereço atual                             ID 1929-0088 

conjunto não inventariado

endereço 
Rua Marcílio Dias, 484 a 510
Endereço atual   ID 1929-0089

conjunto inventariado

Rua Santos Dumont, 355,357,359
Endereço atual                            ID 1930-0090 

uma unidade inventariada

Rua Tiradentes, 3356 a 3368
Endereço atual                             ID 1930-0084 

duas unidades inventariadas

Rua Cel. Alberto Rosa, 404 a 412
Endereço atual                           ID 1930-0085 

três unidades inventariadas
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Anexo 03 – Lei Municipal nº. 4568/2000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº  4.568 
 
 

Declara área da cidade como zonas de 
 preservação do Patrimônio Cultural de 

      Pelotas - ZPPCs - lista seus bens  
Integrantes e dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - A preservação do patrimônio cultural de Pelotas é um direito inalienável do 
cidadão, sendo sua realização responsabilidade de todos, especialmente do Poder Público, das 
instituições, das pessoas jurídicas e das pessoas físicas que, de qualquer modo e a qualquer 
tempo, fruem ou acessam esse patrimônio. 
 
 Art. 2º - Ficam instituídas as seguintes Zonas de preservação do Patrimônio Cultural - 
ZPPCs. 
 
 I - ZPPC do Sítio do 1º Loteamento, com a seguinte delimitação: 
 A) norte pela rua Padre Felício, da rua Gal. Osório até a rua Gonçalves Chaves; 
 B) a leste pela rua Gonçalves Chaves, da rua Padre Felício até a rua Doutor Amarante; 
 C) a norte, mais uma vez, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Doutor 
Amarante até a rua Almirante Barroso; 
 D) a leste, mais uma vez, pela rua Almirante Barroso, do prolongamento dos 
alinhamentos da rua Doutor Amarante até a rua General Neto; 
 E) a sul pela rua General Neto, da rua Almirante Barroso até a rua Marcílio Dias; 

 F) a oeste pela rua Marcílio Dias, da rua General Neto até a rua Doutor Amarante; 
 G) a norte, mais uma vez, pela rua Doutor Amarante, da rua Marcílio Dias até a rua 
General Osório; 
 H) a oeste, mais uma vez, pela rua General Osório, da rua Doutor Amarante até a rua 
Padre Felício; 
 
 II - ZPPC do Sítio do 2º Loteamento, co a seguinte delimitação: 
 A) a norte pela rua General Neto, da rua Marcílio Dias até a rua Almirante Barroso; 
 B) a leste pela rua Almirante Barroso, da rua General Neto até a rua Benjamin Constant; 
 C) a sul pela rua Benjamin Constant, da rua Almirante Barroso até a rua Manduca 
Rodrigues; 
 D) ainda a sul, pelo prolongamento dos alinhamentos da Benjamin Constant, até o leito 
da viação férrea; 
 E) a oeste, pelo leito da viação férrea, do prolongamento dos alinhamentos da rua 
Benjamin Constant até a rua Tiradentes; 
 F) a norte pela rua Tiradentes, do leito da viação férrea até a rua Marcílio Dias; 
 G) a oeste, mais uma vez, pela rua Marcílio Dias, da rua Tiradentes até a rua General 
Neto. 
 
 III - ZPPC do Sítio do Porto, com a seguinte delimitação: 
 A) a norte pela rua Três de maio, da rua Almirante Barroso até a Avenida Juscelino K. 
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De Oliveira; 
 B) ainda a norte, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Três de Maio, até o canal 
São Gonçalo; 
 C) a sul e depois a sudeste pelo canal São Gonçalo, prolongamento dos alinhamentos 
da rua Três de Maio até o prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante Barroso; 
 D) a oeste pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante Barroso até a rua 
João Manoel; 
 E) ainda a oeste pela rua Almirante Barroso da rua João Manoel até a rua Três de Maio. 
 
 IV - ZPPC do Sítio da Caieira, com a seguinte delimitação: 
 A) a norte, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant, do leito da 
via férrea até a rua General Osório; 
 B) a norte, ainda, pela rua Benjamin Constant, da rua General Osório até a rua Almirante 
Barroso; 
 C) a leste pela rua Almirante Barroso, da rua Benjamin Constant até a rua João Manoel; 
 D) a leste, ainda, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante Barroso, da rua 
Benjamin Constant até o canal São Gonçalo; 
 E) a sul, pelo canal São Gonçalo, do prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante 
Barroso até o leito da via férrea; 
 F) a sudoeste e depois a oeste, pelo leito da via férrea, do canal São Gonçalo até o 
prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant. 
 
 Art. 3º - Consideram-se integrantes das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural - 
ZPPCs - estabelecidas no artigo anterior, nas delimitações por vias públicas, as glebas, lotes e 
construções que lhes sejam confrontantes. 
 
 § 1º - Ficam especialmente considerados integrantes das ZPPCs e preservadas, as 
fachadas públicas e a volumetria dos bens constantes do inventário do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Pelotas; 
 
 § 2º - Deverão manter compatibilidade volumétrica e tipológica com os bens constantes 
do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, as construções que lhes forem 
confrontantes pelas laterais. 
 
 Art. 4º - As intervenções em Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural - ZPPCs 
deverão ser antecedidas de registro dos antecessores culturais no Inventário do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Pelotas, realizado por responsável técnico legalmente habilitado, por 
conta do legítimo interessado, na forma e complexidade recomendada pela Divisão de 
Patrimônio Histórico da INTEGRASUL. 
 
 Art. 5º - Poderão ser realizados, nos bens constantes do Inventário do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Pelotas, os seguintes tipos de intervenção: 
 
 I - conservação: a intervenção, de natureza preventiva que consiste na manutenção do 
estado preservado do bem cultural; 
 II - reparação: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na substituição, 
modificação ou eliminação dos elementos integrantes visando à permanência de sua integridade, 
ou estabelecer a sua conformidade com o conjunto; 
 III - restauração: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na reconstituição de 
sua  feição original, mediante a recuperação da estrutura afetada e dos elementos destruídos, 
danificados ou descaracterizados, ou do expurgo de elementos estranhos; 
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 IV - consolidação: a intervenção de natureza corretiva que consiste na obtenção de 
estabilidade estrutural de bem cultural; 
 V - reciclagem: a intervenção que consiste no reaproveitamento do bem cultural, 
adaptando-o para usos compatíveis com sua tipologia formal e características ambientais, sem 
prejuízo de sua linguagem ou natureza, mediante atitudes de conservação, reparação e 
restauração acrescentando ou não novos elementos necessários à nova utilização. 
 
 Art. 6º - Aos responsáveis por descaracterização, mutilação ou desequilíbrio de bens 
constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, total ou parcialmente sem 
autorização do Município, sejam pessoas físicas ou jurídicas, será aplicada multa de 500 a 2000 
Unidades de Referência do Município - URM, conforme a gravidade da infração a ser apurada 
em processo administrativo. 
 
 Parágrafo único - Havendo mais de um responsável pelas agressões referidas no caput, 
será solidária a responsabilidade pelo pagamento da multa. 
 
 Art. 7º - A realização de obra, sem autorização do Município em Zona de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, implicará em aplicação de multa de 100 a 1000 
Unidades de Referência do Município - URM, conforme a gravidade da infração, a ser apurada 
em processo administrativo. 
 
 § 1º - A cada reincidência a multa corresponderá ao dobro do valor da multa 
imediatamente anterior. 
 
 § 2º - Havendo mais de um responsável pela infração, a responsabilidade pelo 
pagamento da multa será solidária. 
 
 Art. 8º - Ocorrendo descaracterização, mutilação, demolição ou desequilíbrio de bens 
constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, total ou parcialmente, 
com ou sem autorização do Município, estes ficam sujeitos às seguintes restrições: 
 
 I - o uso do solo original deverá ser mantido, mesmo que na ausência das estruturas 
físicas e ambientais que lhe deram origem. 
 II - parcelamento do solo original deverá ser preservado, não sendo permitidos 
loteamentos, desmembramentos, remembramentos e quaisquer outras formas de parcelamento. 
 III - a área construída e a volumetria originais deverão ser mantidas, não sendo 
permitidos nem aumentos, nem diminuições. 
 
 Art. 9º - Independentemente da penalidade pecuniária, para preservação dos bens 
constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, o Município poderá: 
 
 I - interditar atividade ou uso; 
 II - embargar obra; 
 III -revogar ou cassar licença, autorização, permissão ou concessão; 
 IV - exigir conservação, reparação ou restauração. 
 
 Art. 10º - Para a adequada implantação e cumprimento do disposto nesta lei, o Executivo 
Municipal disponibilizará sua estrutura administrativa, em especial a representada pelos serviços 
e  equipes de planejamento, projeto, análise de projeto, aprovação de projeto, fiscalização, 
arquivo e execução de obras. 
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 Art. 11 - Para efeito desta lei, fica declarado como Inventário do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Pelotas, aquele já existente na Divisão de Patrimônio Histórico do Departamento de 
Cultura da INTEGRASUL, constante do anexo desta Lei. 
 
 Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 07 DE JULHO DE 2000. 
 
 
 
       JOSÉ ANSELMO RODRIGUES 
           PREFEITO 
 
Registre-se e publique-se: 
 
 
Manuel Calazans Moraes de Campos 
            Secretário de Governo 
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