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DISCUSSÃO
A carta de Quito (1967) destaca que todo bem público tombado deve ser utilizado de acordo com 
as necessidades coletivas, cumprindo a da função social do patrimônio. Diretamente relacionado 
a função social da propriedade, onde a propriedade deve cumprir sua função na cidade e ter 
destinação compatível a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis. (Turma 
TRPAU 2016/2)

Todo monumento nacional está implicitamente destinado a cumprir uma função 
social. Cabe ao Estado fazer com que ela prevaleça e determinar, nos diferentes 
casos, a medida em que a referida função social é compatível com a propriedade.

(QUITO, 1967)

O estudo apontou, conforme a carta de Quito, a metodologia de separação da área em zona de 
preservação rigorosa (Setores 1 e 2) e zona de amortecimento (Setores 3,4,5 e 6) como forma de 
viabilizar o crescimento da área dentro de certos parâmetros que preservem a paisagem urbana 
pré existente. 

INTRODUÇÃO

A disciplina de Desenho Urbano II, da Faculdade e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fede-
ral de Pelotas está realizando, neste primeiro semestre de 2017, um estudo de preservação na área 
de tombamento e do entorno do complexo da Vila Rheingantz e Estação Ferroviária, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Rio Grande. Este estudo presta assessoria técnica às Secretarias de 
Planejamento e de Cultura. 

O presente trabalho apresenta um plano de diretrizes para preservação do patrimônio cultural da 
área do entorno do complexo da fabriga Rheingantz e Vila operária, incluindo levantamentos, aná-
lises e propostas de diretrizes na área urbana e de valor cultural. 

O tombamento do IPHAE da Fábrica Rheingantz, Vila operária e Sítio Ferroviário impulsiona parce-
rias interistitucionais que somam esforços no sentido de esclarecer a população envilvida quantoàs 
possiveis obras de intervenção nas construções pré existentes e nas novas inserções. 



 
 

Revestimentos e sua relação com os setores determinados: 

- Setor 1: 
Composto pela fábrica Rheingantz e o seu entorno, da qual fazem parte as 
edificações operacionais relacionadas à fábrica, bem como outros tipos de 
edificações relacionadas à este, caracteriza-se por possuir uma grande 
quantidade de construções tradicionais, determinadas com nível de 
preservação 1, portanto, nestes casos, sugere-se a remoção dos 
recobrimentos em pedra e cerâmica das fachadas, ou qualquer outra aplicação 
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SETORIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO

Dentro da área de estudo, optou-se por separar em setores em razão de sua morfologia diferencia-
da: 
Setor 1: Área do sítio da Fábrica Rheingantz
Setor 2: Área do sítio da Estação Ferroviária
Setor 3: Área dos cemitérios
Setor 4: Área do canalete (Rua Major Carlos Pinto)
Setor 5: Área de amortecimento (Avenida Rheingantz)
Setor 6: Área de amortecimento (Avenida Buarque de Macedo)

EVOLUÇÃO URBANA DA ÁREA

1855: Início da ocupação do atual bairro com o deslocamento do cemitério para uma zona distante 
do centro;

1873: Fundação da Fábrica Rheingantz;

1878: Início da ocupação da área e projeto do novo bairro, ruas largas, avenidas e uma praça;

1884: Inauguração da estrada de ferro e da linha de Carris Urbano

1885: Lei de isenção de décimas urbanas e outros impostos sobre a área atraindo operários inqui-
linos e reforçando o caráter fabril do local; 
Início do séc XX: Condições sanitárias precárias e de infraestrutura impulsionam melhorias no bair-
ro. Criação do canalete Major Pinto, melhorias em iluminação e saneamento.

1970: Construção do distritito industrial e Super Porto mudam o perfil industrial do bairro – área 
fabril fora do município.  
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PARCELAMENTO | USOS DO SOLO



REPRESENTAÇÃO DO MAPA URBANO
Indica-se que a melhor forma de representar o mapa urbano das áreas consolidadas da cidade, seja 
demonstrando os lotes com a inserção do contorno da edificação, assim possibilitando a visualização 
da ocupação existente nos lotes.

LOTES – FORMAS E DIMENSÕES
AA riqueza da cidade de Rio Grande atraiu a instalação de indústrias importantes no século XIX, princi-
palmente relacionadas às atividades de fiação e tecelagem. Em 1873, a fábrica Rheingantz foi funda-
da em uma parte da cidade denominada “Cidade Nova”. Devido ao processo de industrialização, no 
período entre 1920 e 1950, houve um fluxo migratório de operários para a cidade, o que resultou na 
construção de um entorno além do complexo industrial, uma área destinada à habitação para os fun-
cionários, e também, para os mestres da fábrica. Assim como a instalação da fábrica, o estabeleci-
mento da linha férrea foi de grande importância para a expansão da “Cidade Nova”. Ainda nesse sítio, 
encontram-se os cemitérios municipais católico e protestante. 

Setor 1: Composto pelo grande lote onde está inserido a fábrica e lotes regulares de pequenas testa-
das no seu entorno, de 3 a 6m, destinados aos operários. 

Setor 2: Grande lote de forma irregular, que se destaca na malha da Cidade Nova, onde estão as in-
stalações da antiga Estação Férrea e seus pavilhões. Possuí também lotes regulares de testadas de 
10 a 20m para a Rua Dois de Novembro e para a Av. Rheingantz.

Setor 3: Quadras de testada de 55m para o Cemitério Protestante e 225m para o Cemitério Católico. 
Contempla também a Avenida 1º de Maio, entre os cemitérios. 

Setor 4: O canalete boulevard Major Carlos Pinto, construído em 1924 para facilitar a drenagem das 
águas pluviais, foi uma das propostas da Cidade Nova.

Setor 5: Possui lotes regulares com testada de 4 a 22m.

Setor 6: Fora da poligonal de tombamento estadual. Composto de lotes regulares de testadas de 4 a 
10m. 

Diretrizes de desmembramento e remembramento:Diretrizes de desmembramento e remembramento:
Para manter a unidade e as características morfológicas da área de interesse, é importante a 
proibição do desmembramento e remembramento dos lotes em todos os setores do foco de inter-
esse.
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USO DO SOLO
HáHá um equilíbrio positivo entre os 
usos dentro da área estudada. Os 
cemitérios, a antiga Estação Férrea, 
atualmente utilizada por instituições 
públicas e privadas, e o quartel, se 
mesclam com os usos residencial e 
comercial. 

DiretrizesDiretrizes para o uso do solo nos 
setores do foco de interesse:

SetoresSetores 1 e 2: Espaços públicos de 
cultura e educação; Espaços in-
stitucionais; Serviços públicos; 
Eventos transitórios; Feiras e ativi-
dades efêmeras; Manutenção dos 
usos existentes.

Setor 3: Manutenção dos usos ex-
istentes.

Setor 4: Corredores especiais (mobi-
lidade, ciclovia, parque linear, corre-
dor de ônibus, etc.); Manutenção 
dos usos existentes.

Setores 5 e 6: Usos gerais e Re-
moção de usos existentes, desde 
que contemplem as diretrizes de 
parcelamento, recuos e altura, e 
preservação ambiental.





MOBILIDADE URBANA



INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

São classificados três itens importantes na infraestrutura urbana do local 
próximo á estação férrea de Rio Grande, que fazem parte do Plano de 
Mobilidade Urbana, sendo:  

 PROGRAMA CALÇADA LEGAL 
 TRATAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS 
 SISTEMA CICLOVIÁRIO 

 
DIRETRIZES PROGRAMA CALÇADA LEGAL (Plano de Mobilidade Urbana, 
páginas 58-60) 

 DIMENSIONAMENTO PASSEIO PUBLICO: 
FAIXA LIVRE: Requisitos: largura mínima de 1,50 em calçadas com largura 
igual ou superior a 2,50m e de 1,20m em calçadas com largura inferior a 2,50m 
(conforme minuta de decreto criado pela Secretaria de Coordenação e 
Planejamento da Prefeitura do Rio Grande). 

FAIXA DE SERVIÇO: Em áreas de passeio público, com largura igual ou 
superior a 2,00 metros é indicada a implantação da Faixa de Serviço. 
Requisitos: largura recomendada de 70cm. 

FAIXA DE ACESSO: Requisitos: podem ser implantados em passeios maiores 
que 2,00 metros, onde a faixa de serviço não esteja consolidada no percurso 
da calçada. Não há dimensionamento mínimo estipulado. 

 ACESSIBILIDADE (Seguir orientações da NBR 9050) 
Dimensões mínimas do passeio publico de acordo com a norma: 

 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
São classificados três itens importantes na infraestrutura urbana do local próximo á estação férrea 
de Rio Grande, que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana, sendo: 
• PROGRAMA CALÇADA LEGAL
• TRATAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS
• SISTEMA CICLOVIÁRIO

DIRETRIZES PROGRAMA CALÇADA LEGAL 
(Plano de Mobilidade Urbana, páginas 58-60)

• DIMENSIONAMENTO PASSEIO 
PUBLICO:

FAIXA LIVRE: Requisitos: largura mínima de 
1,50 em calçadas com largura igual ou superior 
a 2,50m e de 1,20m em calçadas com largura 
inferior a 2,50m (conforme minuta de decreto 
criado pela Secretaria de Coordenação e Plane-
jamento da Prefeitura do Rio Grande).

FAIXA DE SERVIÇO: Em áreas de passeio pú-
blico, com largura igual ou superior a 2,00 me-
tros é indicada a implantação da Faixa de Servi-
ço. Requisitos: largura recomendada de 70cm.

FAIXA DE ACESSO: Requisitos: podem ser im-
plantados em passeios maiores que 2,00 metros, 
onde a faixa de serviço não esteja consolidada 
no percurso da calçada. Não há dimensiona-
mento mínimo estipulado.

• ACESSIBILIDADE (Seguir orientações 
da NBR 9050)
Dimensões mínimas do passeio publico e rampa 
recomendada para o desenho universal em tor-
no da estação férrea, de acordo com a norma:
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• DIRETRIZES DE IDENTIDADE (página 70-71)

Instalação de bicicletário próximo a entrada da Estação Ferroviária.
Arborização urbana: localização, tamanho e poda, conforme Plano Diretor de Arborização do Rio 
Grande. Sugere-se uso de espécies exclusivas para o setor. 
• DIRETRIZES GERAIS (página 79)

Restringir áreas de rebaixos aos acessos de veículos.
Sugestão de travessias:



DIRETRIZES DOS TRATAMENTOS DOS PONTOS CRÍTICOS
Foram localizados dois problemas existentes: um na av. Buarque de Macedo, nas 
esquinas com a Rua 2 de novembro e outro na esquina com a Av. Major Carlos 
Pinto (rua do canalete). Causando problemas principalmente para o pedestre.
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PROPOSTA 
Utilizar semáforos e mudar o direcionamento de um lado da via Buarque de Mace-
do, onde a continuação do trânsito se dá pela sequência: Av. Buarque de Macedo 
e Av. Major Carlos Pinto. 



DIRETRIZES PARA O SISTEMA CICLOVIARIO 

A proposta para a rota da ciclovia passa na Avenida Buarque de Macedo, visto 
que o canteiro central possui um espaço de 7m na lateral voltada para a 
estação ferroviária, é possível inserir uma ciclovia bidirecional com 2.5m de 
comprimento. Também passando na Rua dois de novembro visto que possui 
um de seus lados utilizado para estacionamento de veículos, mas não com 
grande quantidade de carros. Além disso, as conexões são pontos esquecidos 
que precisam melhorar, assim a ciclovia reforça a qualidade do espaço. 
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A proposta para a rota da ciclovia passa na 
Avenida Buarque de Macedo, visto que o 
canteiro central possui um espaço de 7m na 
lateral voltada para a estação ferroviária, é 
possível inserir uma ciclovia bidirecional com 
2.5m de comprimento. Também passando na 
Rua dois de novembro visto que possui um de 
seus lados utilizado para estacionamento de 
veículos, mas não com grande quantidade de 
carros. Além disso, as conexões são pontos 
esquecidos que precisam melhorar, assim a 
ciclovia reforça a qualidade do espaço.

DIRETRIZES PARA O SISTEMA CICLOVIARIO
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A proposta de estacionamento fica em dois lo-
cais amplos no entorno da estação, na Rua 
Primeiro de Maio e em outro local encontra-
do para possível uso de estacionacionamen-
to que é uma abertura localizada entre a av. 
Major Carlos Pinto (“rua do canalete”) e a rua 
Alan Kardec.

DIRETRIZES PARA ESTACIONAMENTOS

DIRETRIZES PARA ESTACIONAMENTOS 

A proposta de estacionamento fica em dois locais amplos no entorno da 
estação, na Rua Primeiro de Maio e em outro local encontrado para possível 
uso de estacionacionamento que é uma abertura localizada entre a av. Major 
Carlos Pinto (“rua do canalete”) e a rua Alan Kardec.
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DIRETRIZES PARA ESTACIONAMENTOS 

A proposta de estacionamento fica em dois locais amplos no entorno da 
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REGIME URBANÍSTICO



Proposta de adoção de diretrizes de volumetria, recuos e alturas para novas construções em zona 
de amortecimento entre a cidade e a poligonal de tombamento, bem como para algumas quadras 
dentro da própria poligonal. Com o objetivo de preservar as características históricas e organização 
espacial urbana, criando regras que possam orientar o usuário para que seja protegida a relação 
das edificações com o meio inserido e sua história local. Muitas dessas diretrizes foram tomadas 
para que se crie um ambiente de melhor em leitura e compreensão da área, respeitando e enalte-
cendo as edificações antigas que evidenciam a história do local.

Esses valores de altura foram arbitrados em respeito as construções antigas, para que se possa 
apreciá-las e não permitir que se prejudique a legibilidade da quadra, os 14 metros por exemplo, 
são referentes a altura de cumeeira da centenária Escola Salesianos, para que ao longo da Aveni-
da Buarque de Macedo se tenha um padrão onde nenhuma edificação se exceda podendo assim, 
desvalorizar a paisagem.

DIRETRIZES | RECUOS, VOLUMES E ALTURAS
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CQs:196

CQs:213

CQs:214

CQs:231

UNIDADE CENSITÁRIA 08 
SETOR 66



CQs: 196 – Setor 06
CQs: 196 – Av. Buarque de Macedo
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da cumeeira do 
teatro da Escola Salesianos, 14 metros.
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
CQs: 196 – Rua Marechal Deodoro
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da cumeeira do 
teatro da Escola Salesianos, 14 metros.
 RECUOS: As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
CQs: 196 – Rua Major Carlos Pinto 
Em caso de manter lotes desmembrados:
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da platibanda 
do quartel.
RECUOS:  As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
Em caso de remembramento dos lotes:
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da cumeeira do 
teatro da Escola Salesianos, 14 metros.
RECUOS:  As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.

CQs: 213 – Setor 06
CQs: 213 – Rua Av. Buarque de Macedo
ALTURA: Permite-se a substituição do ginásio de esportes por edificação construída com no míni-
mo 9 metros e no máximo 10 metros no alinhamento, permitindo no máximo 16 metros com recuo 
obrigatório de 6 metros ao sofrer escalonamento.
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
CQs: 213 – Rua Visconde do Rio Grande
Propõe-se tombamento municipal. Sem alterações em fachada e volumetria. 
ALTURA:  Manter.
RECUOS:  Manter.
CQs: 213 – Rua Marechal Deodoro
Propõe-se tombamento municipal. Sem alterações em fachada e volumetria. 
ALTURA:  Manter.
RECUOS:  Manter.
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CQs: 214 – Setor 06
CQs: 214 – Rua Visconde do Rio Grande
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais com altura de térreo 
mais três
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento da quadra.
 CQs: 214 – Av. Buarque de Macedo
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da cumeeira 
do teatro da Escola Salesianos, 14 metros.
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
CQs: 214 – Rua Caramuru
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura de térreo 
mais três
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento da quadra.

CQs: 231 – Setor 06
CQs: 231 – Av. Buarque de Macedo
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura da cumeeira 
do teatro da Escola Salesianos.
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento em toda a quadra.
CQs: 231 – Rua Caramuru
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura de térreo 
mais três
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento da quadra.
CQs: 231 – Rua Cristóvão Colombo
ALTURA: Considera-se limite de altura de construções a substituir as atuais a altura de térreo 
mais três
RECUOS: As construções devem manter o alinhamento da quadra.

UNIDADE CENSITÁRIA 08 SETOR 66
Composta pelos Setores 01 e 02, está tombada. As construções, mesmo as descaracterizadas, 
não podem sofrer alterações de recuos, volumes e alturas. Com exceção das edificações na Rua 
02 de Novembro que para todas as substituições será exigido recuo de 3 metros. 





DIRETRIZES URBANAS



DIRETRIZES URBANAS | FACHADAS

A análise a seguir apresentará diretrizes de intervenção e restauro em relação as fachadas das edi-
ficações da área estudada. Para isso, definiremos alguns conceitos considerados essenciais para 
o bom entendimento e compreensão dos resultados adquiridos.

CONSERVAÇÃO:
Qualquer medida que não implique em intervenção direta sobre a obra, desde legislações de pro-
teção até algumas ações que não impliquem em alterações de uso, estrutura ou características. O 
ato de conservação pode ocorrer de várias formas, como Manutenção, Consolidação e Reparação.

PRESERVAÇÃO:
Segundo a Carta de Restauro é a intervenção direta destinada a manter em funcionamento, a faci-
litar a leitura e a transmitir integralmente ao futuro a obra. É uma intervenção dirigida sobre um bem 
patrimonial, cujo objetivo é a conservação, da sua autenticidade e a sua posterior apropriação pela 
comunidade.

GRAU DE DESCARACTERIZAÇÃO:
São consideradas descaracterizações todas as intervenções que modifiquem o desenho original da 
construção. O grau de descaracterização é definido por um corpo técnico que identifica as carac-
terísticas originais da edificação e a classificam em níveis a partir das modificações realizadas ao 
longo do tempo.

- Grau de Descaracterização I: Quando o edifício, praticamente no estado original, contém acrés-
cimos que agridem a composição arquitetônica passíveis de serem retirados ou trocados por ele-
mentos que se harmonizem com ela. É característico deste caso a colocação de toldos, letreiros, 
marquises e revestimento de pedras, principalmente no embasamento das construções.
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- Grau de Descaracterização II: Quando o edifício apresenta descaracterizações profundas mas 
reversíveis; isto é, foram retirados ou trocados elementos originais da construção, podendo ser feita 
nova intervenção, segundo os padrões de composição arquitetônica (linguagem formal e caracte-
rística tipológica) original do prédio.

- Graus de Descaracterização III: Quando há alteração na composição arquitetônica do edifício 
(linguagem formal e característica tipológica), juntamente com a relação de cheios e vazios, propor-
ção e modinatura (molduras), encontrando-se irreversivelmente alteradas do estado original.

- Graus de Descaracterização IV: Intervenção de descaracterização máxima. Compreende a de-
molição de parte ou total da edificação.

Imagem 1 – Exemplificação dos graus de descaracterização de uma edificação.



NÍVEIS DE PRESERVAÇÃO:

Os níveis de preservação das edificações são definidos por elementos da construção que o tor-
nam passível de conservação. Algumas obras possuem um valor cultural e histórico maior do que 
outras de acordo com seu entorno, tipologia, ornamentos, uso, volumetria, época de construção, 
entre outros. As edificações podem ser classificadas em:

- Tombamentos: É o nível máximo de preservação de um bem. Uma edificação é tombada le-
vando em conta sua função social histórica, artística e cultural, tendo a função de preservar a 
identidade e a memória de um lugar. Qualquer intervenção, por mínima que seja, realizada nestes 
monumentos devem ser autorizadas pelo órgãos de controle do patrimônio local. Ainda, é con-
denada a construção ou inserção de algum elemento no entorno do monumento que impeça ou 
reduza a visibilidade do mesmo.

- Inventariadas em Nível 1: Preservação das características arquitetônicas, artísticas e decora-
tivas internas e externas. Não podem, em hipótese alguma, serem destruídos, descaracterizados 
ou inutilizados. Possuem potencial de tombamento. A preservação destas edificações tem grande 
importância na manutenção e no resgate da memória da cidade.

- Inventariadas em Nível 2: Preservação das características externas, isto é, configuração das 
fachadas e da volumetria original do edifício, as quais possibilitam a leitura tipológica do edifício. 
Podem, entretanto, sofrer alterações no seu interior, desde que não afetem as características 
externas.

- Inventariadas em Nível 3: Podem sofrer intervenções tanto internas, como externas para quali-
ficar e melhorar sua composição arquitetônica e urbana, porém, sua volumetria, altura e ambiên-
cia devem ser mantidas.

- Inventariadas em Nível 4: Imóveis já consolidados que compõem o cenário do Patrimônio Cul-
tural cujas características arquitetônicas, artísticas e decorativas não apresentam caráter excep-
cional, ou que estejam num alto grau de descaracterização, podendo vir a ser substituídas sem 
acarretar grandes perdas ao Patrimônio Histórico e Cultural da cidade. Sendo assim, esses bens 
podem sofrer alterações interna e externamente, adicionando ou não novos elementos. 
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Imagem 2 – Mapa de Topo indicando os níveis de preservação de cada edificação.



MÉTODOS DE INTERVENÇÃO E RESTAURO:

- Quando realizadas ações de intervenção, alguns princípios devem ser seguidos para garantir a 
autenticidade, a adequação entre as construções e a facilidade da intervenção. Estes princípios 
são definidos por Cesare Brandi (BRANDI, 1964): Distinguibilidade; Reversibilidade; Mínima Inter-
venção; e Compatibilidade.

I. Para intervenções e/ou restauros em edificações passíveis de preservação não se admite 
recomposição fantasiosa ou imitativa, evitando que se construa um falso histórico. Entretanto, 
aceita intervenções nos espaços através de elementos modernos.

II. Condena a demolição de acréscimos quando eles possuem valor histórico ou artístico para 
a construção, seja qual for a época deste acréscimo.

III. Os materiais e técnicas utilizados nos trabalhos de restauro e intervenção devem ter as 
características de novas tecnologias, e estas, não devem interferir na leitura original da edificação.

IV. Nas obras danificadas, as reconstruções não devem imitar as originais, mas devem fazer 
referência e seguir a mesma linguagem do monumento, havendo sempre o cuidado para não se 
obter desarmonias.

V. Nas edificações com anexos já estabelecidos, deve-se respeitar todas as intervenções 
legais, permitindo remover ou demolir somente os elementos que comprometem o partido original.
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CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO E CONSTRUÇÃO NAS ZONAS DE PRESERVAÇÃO:

I. Manutenção da Linha de Composição. O alinhamento superior das fachadas deverá ser 
seguido nas novas construções, fazendo com que o gabarito de alturas que compõem a lingua-
gem formal seja mantido.

II. Manutenção da continuidade da fachada do quarteirão. Não será permitido a construção 
de novas edificações que descaracterizem os limites do quarteirão, isto é, que quebrem a volu-
metria do entorno, nem de balanços que avancem o alinhamento das construções em relação 
aos lotes.

III. As edificações das fachadas analisadas possuem, em sua grande maioria, alturas de 1 a 
2 pavimentos. Essa configuração faz com que as edificações históricas, como a antiga Fábrica 
Rheingantz e a Estação Férrea, sejam realçadas e recebam o valor histórico e cultural adequado.
 
IV. A ambiência da área em estudo é caracterizada por apresentar várias tipologias construti-
vas, de diferentes épocas e com diferentes técnicas. Dessa forma, esta diretriz define que a inter-
venção realizada nos edifícios deve seguir a linguagem própria de cada um, fazendo com que ele 
mantenha sua identidade original, levando em conta tipo de cobertura, ornamentação e elemen-
tos da fachada, gabarito de recuos e alturas e demais características apresentadas pela obra.

V. Projetos de intervenção, restauro ou novas inserções nas faces dos quarteirões estudadas 
devem obrigatoriamente apresentar perfil horizontal, vertical e granulometria, além de um laudo 
técnico sobre o impacto da edificação na área e um estudo de viabilidade mostrando a proposta 
inserida no quarteirão.

Imagem 3 – Estudos e Análises da granulometria das fachadas da área.





DIRETRIZES DE COBERTURA



COBERTURA E DISPOSITIVOS
MARQUISES | BEIRAIS | CAMARINHA | CLARABOIAS | PLUVIAL/CALHAS | ANTENAS

MARQUISES
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA
- É vedada a execução de marquises na área definida;
ZONA DE TRANSIÇÃO
- É permitida a construção de marquises com avanços de no máximo 50cm, para edificações no 
alinhamento predial ou que possuam recuos.
- Nas edificações preservadas pelo patrimônio, situadas na zona de transição, qualquer tipo de 
acréscimo deverá ser analisado por um órgão Municipal de controle de preservação do patrimônio 
cultural.
 OBS.: Todas as edificações que apresentem marquises parcial ou totalmente projetadas sobre o 
passeio público deverão apresentar ao Poder Público Municipal de 3 em 3 anos um laudo técnico 
elaborado por profissional habilitado, sobre as condições de segurança dos respectivos elementos 
construtivos e estruturais. 
OBS.: Quanto às marquises serão estritamente proibidas nas tipologias em que originalmente não 
existam. Nas novas construções somente serão permitidas na área onde houver no entorno cons-
truções cuja tipologia original contenha marquise;

BEIRAIS
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA
- Deverá ser observada a predominância existente na face de quadra em evidência. As resi-
dências que possuem beiral devem manter a tipologia original.  
- Para novas edificações só será permitido beiral, se mais de 60% das construções do entorno 
imediato tiverem a mesma tipologia.
ZONA DE TRANSIÇÃO
- São admitidos beirais sobre o logradouro público respeitadas as limitações da presente lei em 
projeção não superior a 60cm havendo necessidade de calha coletora situada na extremidade do 
beiral.

CAMARINHA
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA  E ZONA DE TRANSIÇÃO
- Não será permitida a construção de camarinha, devido da ausência da mesma nas edificações do 
entorno.
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CLARABOIA
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA
- É vedada a execução de claraboias na área definida.
ZONA DE TRANSIÇÃO
- Em residências com a preservação de todos os elementos originais, é vedada e execução de 
claraboia. 
- Em residências protegidas pelo patrimônio cultural, a execução de claraboias será permitida ape-
nas para aquelas que já tenham sofrido alterações em sua cobertura (como substituição de telhas 
e estrutura), respeitando a volumetria original.

PLUVIAL/CALHAS
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA
- As residências que possuem platibanda deverão direcionar a água do pluvial através de ca-
lhas para os fundos do lote.
- Não deverão sobressair o alinhamento predial, nem sobrepor elementos da construção ou 
da composição formal, devendo estar preferencialmente ocultos.
ZONA DE TRANSIÇÃO
- São admitidos beirais sobre o logradouro público respeitadas as limitações da presente lei 
em projeção não superior a 60cm havendo necessidade de calha coletora situada na extremidade 
do beiral.
- As residências que possuem platibanda deverão direcionar a água do pluvial através de ca-
lhas para os fundos do lote.

ANTENAS
ZONA DE PRESERVAÇÃO RIGOROSA E ZONA DE TRANSIÇÃO
- Quanto às instalações e equipamentos deverão ser colocados atrás da platibanda e quando 
forem de telhado aparente deverão estar posicionadas para a parte dos fundos do lote. Não sendo 
possível, não deverão sobressair o alinhamento predial, nem sobrepor elementos da construção ou 
da composição formal, devendo estar preferencialmente ocultos.





DISPOSITIVOS - APARATOS PUBLICITÁRIOS



Recomendações para anúncios publicitários 
 
Os anúncios publicitários instalados nas edificações devem estar em harmonia 
com a edificação e seu entorno, de modo que não causem poluição visual e 
desordem do espaço urbano. 
 
Os anúncios paralelos à fachada não devem prejudicar a visualização e 
conservação de elementos decorativos, não devem alterar os 
vãos, tampouco obstruir a passagem e visibilidade de 
pedestres. 
 

                     
 

Proposta de anúncio paralelo á fachada 
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Recomendações para anúncios publicitários 
 
Os anúncios publicitários instalados nas edificações devem estar em harmonia 
com a edificação e seu entorno, de modo que não causem poluição visual e 
desordem do espaço urbano. 
 
Os anúncios paralelos à fachada não devem prejudicar a visualização e 
conservação de elementos decorativos, não devem alterar os 
vãos, tampouco obstruir a passagem e visibilidade de 
pedestres. 
 

                     
 

Proposta de anúncio paralelo á fachada 
 

Os anúncios perpendiculares à fachada não devem obstruir a visibilidade e a 
circulação de pedestres, devem ser planos, com no máximo de 0,80m de 
largura x 0,50m de altura, afastados entre 0,15m e 0,20m da fachada e estar 
há uma altura mínima do nível da calçada de 2,40m. 
 

    
 

Proposta de anúncio perpendicular á fachada 
 
 
Anúncios e letreiros pintados diretamente sobre a fachada, não deverão 
sobrepor os ornamentos e devem respeitar a relação de cheios e vazios. 
Recomenda-se utilizar tintas similares e de cores harmoniosas com a pintura 
do prédio, não devem ser utilizadas tintas fosforescentes e refletoras. 



Recomendações para a instalação de toldos 
 
Os toldos recolhíveis dos estabelecimentos comerciais, não devem obstruir a 
visibilidade nem a circulação de pedestres e devem manter a relação de cheios 
e vazios da composição original. 
 
Não devem cobrir totalmente a largura da calçada, por isso distar do meio-fio 
0,50m e ter no máximo 1,20m. 
 

                             
 

Proposta para a instalação de toldos 
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Recomendações para a instalação de toldos 
 
Os toldos recolhíveis dos estabelecimentos comerciais, não devem obstruir a 
visibilidade nem a circulação de pedestres e devem manter a relação de cheios 
e vazios da composição original. 
 
Não devem cobrir totalmente a largura da calçada, por isso distar do meio-fio 
0,50m e ter no máximo 1,20m. 
 

                             
 

Proposta para a instalação de toldos 

Recomendações para instalação de equipamentos de  
ar condicionado 
 
A instalação de equipamentos de ar condicionado deve ser de caráter 
reversível, não deve ser feita nas janelas, ornamentos, ou outros locais que 
descaracterizem a fachada. 
 
Deve-se instalar em locais menos visíveis, se possível áreas internas de 
ventilação, sugere-se a colocação de equipamentos de mais recente 
fabricação, pois estes ocupam um vão menor e a sua instalação compromete 
menos as edificações. 
 
 





COLORÍSTICA
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PROPOSTA CROMÁTICA
PALETA DE CORES PARA RIO GRANDE

A paisagem urbana das cidades na atualidade é resultado de inúmeras transformações decorrentes 
de sua expansão, modificação e adaptação ao longo de sua história. Sendo assim, diferentes épo-
cas deixam sua marca na cidade, modificando os aspectos arquitetônicos do local. 

Com o passar do tempo, os prédios antigos se encontram em meio de um centro histórico repleto 
de edificações de diversas épocas e estilos, essas edificações recebem influência moderna e são 
cada vez mais equipados com ferramentas de publicidade. O abuso de artifícios de propagação de 
informações e a utilização cromática imprópria acabam gerando uma poluição visual, que acaba 
afetando a área histórica da cidade, fazendo com que os prédios históricos percam sua identidade 
original. 

O processo de revitalização urbana por meio de um plano cromático seria o instrumento principal 
na reconstrução da paisagem urbana. A elaboração de uma paleta de cores permite um maior con-
trole em relação à preservação e revitalização das áreas onde tal método é aplicado. Por meio de 
intervenções urbanísticas e arquitetônicas enriquecidas com o emprego de uma paleta de cores, é 
possível trazer à tona as condicionantes históricas da paisagem. (BERTHIER G.T.,2013) 

O objetivo principal do estudo apresentado é a criação de uma proposta de paletas cromáticas e 
definir os critérios de aplicação da cor na área do complexo industrial da fábrica Rheingantz, da 
estação ferroviária e seu entorno, situados na cidade de Rio Grande/RS. 



Critérios de aplicação da cor 

A área estudada apresenta diversos estilos arquitetônicos, representativas de várias épocas que 
marcaram a história da cidade. Para cada estilo encontrado, foram elaborados critérios de aplica-
ção da cor nas fachadas levando em consideração as análises realizadas pelo grupo de estudo. 

Estilo Luso-Brasileiro: 
Foi identificado o contraste entre fundo e cimalha/moldu-
ras. As cores predominantes para o fundo variam entre 
cores claras e o branco. Para as molduras as cores são 
mais escuras e as esquadrias variam entre branco, cores 
escuras e claras. Na cimalha é aplicada uma cor mais 
escura, geralmente a mesma das molduras. Na a base, 
quando existentete, se utiliza a mesma cor da cimalha ou 
das molduras.

Estilo Eclético Tardio: 
Foi identificado o contraste entre fundo molduras/deta-
lhes, não havendo uma regra definida qual deverá ser 
escuro ou claro. Para as esquadrias, marrom ou branco e 
para detalhes branco, verde, amarelo, azul. A base pode 
ser marcada da mesma cor das molduras e dos detalhes 
ou pode ser destacada com cinza ou marrom.

Estilo Eclético: 
O fundo pode ser claro ou escuro e as cores que mais 
predominam são: azul, amarelo, rosa e cinza. Nas cima-
lhas se utiliza a mesma cor do fundo ou branco. A base 
geralmente é da mesma cor do fundo, marcada por um 
tom mais escuro. Predomina cores claras nas molduras e 
nos ornamentos, sendo mais predominante o branco. As 
esquadrias variam entre marrom e branco. A base pode 
ser a mesma cor do fundo ou com um tom mais escuro.

Imagem 1: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1c/39/a4/1c39a4bd182a714fad73e-
7d5cd84cb99--estilo-colonial-wanderlust.jpg

Imagem 3: https://image.slidesharecdn.com/arquiteturaprotomoderna-120422142924-phpa-
pp02/95/arquitetura-protomoderna-4-728.jpg?cb=1335105000

Imagem 2: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/77/b2/0e/77b20ea7846386cbe-
5660a2ba0c256cf.jpg
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Estilo Protomoderno: 
A cor do fundo pode ser feita com cores claras ou escuras. 
O branco é utilizado para marcar os detalhes do acesso e 
as esquadrias podem ser em branco ou marrom. A base é 
feita da mesma cor do fundo. 

Estilo Californiano: 
A cor do fundo pode ser feita com cores claras, sendo a 
cor branca mais utilizada. As esquadrias podem ser em 
marrom escuro ou branco. As molduras, quando existen-
tes, são em cor branca.

Estilo Germânico: 
Para o fundo a cor predominante é a branca, contendo em 
alguns casos revestimento em pedra ou tijolos. A estrutu-
ra enxaimel é em marrom escuro e a cor predominante 
para as esquadrias é a branca, podendo ser também em 
marrom escuro.

Imagem 4: Exemplos de estilo protomoderno. FONTE: Google street view

Imagem 5: https://www.pinterest.com/pin/363595369899120777/

Imagem 6: http://content.zoopla.co.uk/bacaaee90fcb5d1246863518f0b438d73b0f0f02.jpg



PALETA CROMÁTICA EXISTENTE

Um estudo foi realizado em cima de panorâmicas da área estudada analizando as co-
res aplicadas e, a partir dos resultados encontrados, uma paleta cromática foi proposta.  
A paleta tem como base algumas cores encontradas no estudo realizado, e algumas variações a 
serem aplicadas conforme os critérios citados anteriormente. 
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PALETA  CROMÁTICA PROPOSTA





REVESTIMENTOS



REVESTIMENTOS

A inserção de revestimentos em fachadas de edificações tradicionais, ou não, tem sido uma práti-
ca cada vez mais comum entre as soluções adotadas para composição de fachadas, recobrimen-
to de manifestações patológicas, ou até mesmo para o preenchimento de lacunas geradas com o 
tempo em rebocos de prédios antigos.

Esta aplicação é feita muitas vezes sem uma preocupação estética maior, ou sem uma contextu-
alização da intervenção, desconsiderando aspectos técnicos, culturais ou até mesmo  legislativos 
das construções. É com  o objetivo  de auxiliar a preservação destes bens históricos e dos dife-
rentes setores de preservação existentes na área em estudo que buscou-se normatizar a aplica-
ção destes nos fechamentos externos da edificação.

A partir do estudo do impacto da aplicação de revestimentos nas fachadas, diretamente ligado ao 
grau de descaracterização das edificações, que perdem sua  identidade  dentre  outros  motivos  
pela  aplicação  destes,  buscou-se trabalhar com diferentes linhas de materiais, relacionadas 
principalmente aos setores, mais precisamente ligado ao nível de preservação de cada edificação 
e ao seu caráter histórico.

Partindo dos seis novos setores criados para a área, buscou-se um conhecimento  de  quais  
eram  as   aplicações   mais  relevantes   no   local. Encontrou-se então um grande uso de revesti-
mentos cerâmico, dos mais variados modelos, cores e dimensões, também o uso de pedra, princi-
palmente no embasamento (marcação inferior) de algumas construções, madeira, tijolo aparente, 
com ainda alguns casos onde encontra-se maior aplicação de vidro e outros com revestimento em 
cimento penteado. Na maioria das edificações nota-se a aplicação apenas de reboco liso, pintado, 
em alguns casos com uso de rugosidade na textura.

A partir desta amostragem então, lançou-se as diretrizes para cada nível de preservação e suces-
sivamente para cada setor, que serão apresentadas a seguir.
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Revestimentos e sua relação com os níveis de preservação:

Aqui foram elencados os revestimentos adequados e os não adequados para cada nível de preser-
vação. A lista de revestimentos não adequados justifica-se pelo entendimento da grande contribui-
ção destes na descaracterização das edificações da área, que perdem seu caráter e valor cultural 
a partir de acréscimos ou revestimentos inadequados, dentre outras atitudes. Por isso, foram des-
cartados os revestimentos caracterizados como mais agressivos ou visualmente muito destoantes 
à paisagem, buscando-se sempre manter a ambiência.

Caracteriza-se como diretriz geral também, para qualquer nível, bem como qualquer setor, o uso da 
paleta cromática adequada e idealizada para cada 
zona,  devendo  estar  presente  tanto  na  pintura  quanto  na  tonalidade  dos revestimentos apli-
cados, com exceção à madeira.



 
 

Revestimentos e sua relação com os setores determinados: 

- Setor 1: 
Composto pela fábrica Rheingantz e o seu entorno, da qual fazem parte as 
edificações operacionais relacionadas à fábrica, bem como outros tipos de 
edificações relacionadas à este, caracteriza-se por possuir uma grande 
quantidade de construções tradicionais, determinadas com nível de 
preservação 1, portanto, nestes casos, sugere-se a remoção dos 
recobrimentos em pedra e cerâmica das fachadas, ou qualquer outra aplicação 

zona, devendo estar presente tanto na pintura quanto na tonalidade dos 
revestimentos aplicados, com exceção à madeira. 

Mapa n. de preservação 
Edificações nível 1: 

Revestimentos recomendados: 

- Reboco Liso com pintura; 

- Reboco texturizado com pintura (nas construções de preservação mais rígida 
poderá ser utilizado no embasamento das edificações ou na marcação de 
elementos, nunca na sua totalidade). 

Revestimentos não adequados: 

- Será vedado o uso de revestimentos em pedras, cerâmicas, pastilhas, 
porcelanato, aço ou outros tipos de metais, concreto aparente, madeira ou tijolo 
aparente, sendo sugerida a remoção destes, caso existente atualmente nestas 
construções. 

 
 

Edificações nível 2: 

Segue as instruções do Nível 1. 

Edificações nível 3: 

Segue as instruções do Nível 1 e 2. 

Edificações nível 4: 

Revestimentos Recomendados: 

- Reboco Liso com pintura; 

- Reboco texturizado com pintura; 

- Possibilita-se o uso de revestimentos em madeira ou chapas metálicas, como 
por exemplo o ACM; 

Revestimentos não adequados: 

- Será vedado o uso de revestimentos em pedras, cerâmicas, pastilhas, 
porcelanato, concreto aparente ou tijolo aparente, sendo sugerida a remoção 
destes, caso existente atualmente nestas construções. 

Edificações nível 1:
Revestimentos recomendados:
- Reboco Liso com pintura;
- Reboco texturizado com pintura (nas construções de preservação mais rígida poderá ser utilizado 
no embasamento das edificações ou na marcação de elementos, nunca na sua totalidade).
Revestimentos não adequados:
- Será vedado o uso de revestimentos em pedras, cerâmicas, pastilhas, porcelanato, aço ou outros 
tipos de metais, concreto aparente, madeira ou tijolo aparente, sendo sugerida a remoção destes, 
caso existente atualmente nestas construções.

Edificações nível 2:
Segue as instruções do Nível 1.

Edificações nível 3:
Segue as instruções do Nível 1 e 2.

Edificações nível 4:
Revestimentos Recomendados:
- Reboco Liso com pintura;
- Reboco texturizado com pintura;
- Possibilita-se o uso de revestimentos em madeira ou chapas metálicas, como por exemplo o ACM;
Revestimentos não adequados:
- Será vedado o uso de revestimentos em pedras, cerâmicas, pastilhas, porcelanato, concreto apa-
rente ou tijolo aparente, sendo sugerida a remoção destes, caso existente atualmente nestas cons-
truções. 
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Revestimentos e sua relação com os setores determinados: 

- Setor 1: 
Composto pela fábrica Rheingantz e o seu entorno, da qual fazem parte as 
edificações operacionais relacionadas à fábrica, bem como outros tipos de 
edificações relacionadas à este, caracteriza-se por possuir uma grande 
quantidade de construções tradicionais, determinadas com nível de 
preservação 1, portanto, nestes casos, sugere-se a remoção dos 
recobrimentos em pedra e cerâmica das fachadas, ou qualquer outra aplicação 



Setor 1:
Composto pela fábrica Rheingantz e o seu entorno, da qual fazem parte as edificações operacio-
nais relacionadas à fábrica, bem como outros tipos de edificações relacionadas à este, caracteriza-
-se por possuir uma grande quantidade   de   construções   tradicionais,   determinadas   com   nível   
de preservação   1,   portanto,   nestes   casos,   sugere-se   a   remoção   dos recobrimentos em 
pedra e cerâmica das fachadas, ou qualquer outra aplicação 
existente na área, para a recomposição de reboco liso, ou texturizado, pintado. Esta é a diretriz que 
deve ser seguida para reformas ou novas construções no setor 1. Às edificações deste setor que 
não estão identificadas com tal nível de preservação também sugere-se apenas o uso de reboco 
texturizado ou não, seguido de pintura homogênea para manter a ambiência do entorno, desconsi-
derando-se o seu nível.

Setor 2:
Composto pela Estação Férrea, suas edificações anexas e uma fachada de quadra formada por re-
sidências, caracteriza-se por ter uma heterogeneidade de revestimentos, e por tratar-se do entono 
da estação, também sugere-se o uso apenas de reboco e pintura, tanto nos prédios da estação em 
si, quanto nos armazéns, galpões ou residências. Por observar-se nestas uma antiga existência dos 
chalés dos funcionários da via férrea, originalmente construídos em madeira, também concede-se 
a possibilidade do uso da madeira aparente como revestimento e opõe-se ao uso de revestimento 
cerâmico, bem como qualquer outro da lista de revestimentos não adequados, sugerindo-se tam-
bém a remoção  dos existentes atualmente nestas construções  e observando-se fidedignamente 
as diretrizes para cada nível de preservação.

Setor 3:
O setor 3 é composto pelo Cemitério Católico e Cemitério protestante, consideradas edificações 
íntegras, com nível de preservação 1, onde procura- se preservar ao máximo o existente, sendo 
assim, sugere-se apenas a manutenção do revestimento em reboco liso existente, ou reparação 
deste, sem aplicação de nenhum novo revestimento sobre estas alvenarias.

Setor 4:
Por tratar-se do canalete, este setor também traz um nível de preservação 1, necessitando-se ma-
nutenção do revestimento existente e permanência do mesmo, sem qualquer tipo de sobreposição 
no âmbito de revestimentos.
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Setor 5:
Por tratar-se de uma área de expansão, desta área de preservação maior, considera-se o uso dos 
revestimentos sugeridos nas edificações com nível de preservação entre 3 e 4. Para edificações 
em nível 1, se existentes, sugere-se ainda o uso de reboco liso ou texturizado, com ou sem textura.

Setor 6:
Por tratar-se da área de amortecimento e ser reconhecida como um anteparo às construções de 
máxima preservação, os revestimentos foram relacionados considerando a configuração  da área, 
que  permite edificações novas, mas também considerando a manutenção da ambiência do en-
torno. Para isto, especifica-se   o   uso   de   reboco   liso   ou   texturizado,   pintado,   além   da 
possibilidade de permitir revestimentos em madeira, ou em chapas metálicas, como  por  exemplo  
o  ACM.  Sugere-se  para  esta  área  que  possua  uma 
característica de ser fundo para as figuras, que devem exercer papel principal, de destaque na área, 
ponderando-se assim o uso de revestimentos que tragam muito destaque à estas edificações. Pe-
de-se no entanto a observação fiel das diretrizes para cada nível de preservação, caso haja níveis 
mais rigorosos de preservação neste setor.

Salienta-se por fim o seguimento destas observações e a complementação destas com estudos 
mais aprofundados, com o objetivo de retomar uma identidade tão própria existente na área em 
estudo que hoje vem se perdendo por tomadas de decisões equivocadas, muitas vezes, por falta 
de orientação ou apoio técnico, que é um dos objetivos deste trabalho.





FECHAMENTO DOS VÃOS
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Diretrizes para fechamento de vãos

Quanto ao fechamento dos vãos ou aberturas de novos em edificações existentes, deve-se obser-
var os seguintes critérios: 
-  Deverá ser mantido os vãos originais das edificações de valor patrimonial. Em caso de edifica-
ções já descaracterizadas, recomenda-se a retomada do vão original.
- Deverá ser mantido as esquadrias originais, sempre que possível, nas edificações de valor patri-
monial. Em caso de troca recomenda-se utilizar esquadrias que façam a releitura das esquadrias 
originais afim de manter a leitura da fachada.
-  Para as novas edificações deve-se realizar um estudo da face de quadra para identificar a relação 
da proporção dos vãos, afim de que a nova edificação tenha uma composição de cheio e vazios 
correspondente ao seu entorno. 
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