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1. Introdução 

O presente trabalho está inserido no campo do planejamento urbano, no que se refere 

aos planos diretores enquanto instrumentos para a preservação do patrimônio cultural 

urbano. 

Após percorrer os caminhos do “Urbanismo no Rio Grande do Sul” e compreender 

como se procedeu a formação e origem dos núcleos urbanos no estado, surge a indagação a 

respeito de como a história da cidade é contemplada naquele que é um dos principais 

instrumentos do planejamento urbano de uma cidade, o plano diretor. 
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Ao estudar a trajetória dos planos diretores chegando até a situação presente da 

legislação em Porto Alegre, verifica-se no Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

– PDDUA, a existência das Áreas Especiais de Interesse Cultural, estratégia adotada para a 

preservação do patrimônio cultural na cidade.  

Em busca de compreender este conceito e suas formas de aplicação, faz-se necessário 

uma incursão sobre os antecedentes históricos da legislação na formulação e concepção dos 

planos, projetos e estudos que ao longo de décadas foram consolidando ações no  

planejamento urbano em Porto Alegre, com a intenção de identificar em que momento 

desse processo aparece os instrumentos legais para a preservação do patrimônio cultural. 

Considerando que as transformações experimentadas pelas cidades contemporâneas 

abalaram fortemente a identificação da sociedade com o seu ambiente urbano, a motivação 

para este estudo parte da compreensão de que é fundamental estarem previstos nos  

instrumentos legais de planejamento urbano a questão do patrimônio cultural, sendo a 

preservação da paisagem urbana essencial para a cultura, o desenvolvimento urbano, a 

memória e a identidade da cidade. 

“A cidade é um complexo fenômeno em contínuo processo de transformação no 

espaço e no tempo. Esse espaço urbano é o local por excelência, onde se 

manifestam as permanências, as rupturas, as continuidades, as relações do antigo 

com o novo. A síntese se dá em cada momento, em relação a si e aos momentos 

anteriores da sua história. O patrimônio cultural faz parte dessa dialética, 

constituindo-se numa ponte entre o passado e o futuro, a lembrar que a cidade é 

fruto de uma complexa construção histórica”. 

(Meira, 2004 p.13) 

 
2. Metodologia 

Tratando-se de um trabalho de análise e descrição sobre a atual estratégia legal prevista 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre – PDDUA, as 

Áreas Especiais de Interesse Cultural, pretende-se utilizar uma revisão bibliográfica de 

trabalhos produzidos a respeito do tema – plano diretor, patrimônio cultural urbano e 

urbanismo no Rio Grande do Sul – como forma de conhecer as reflexões de autores sobre o 

assunto. Igualmente são analisadas as leis que tratam do planejamento urbano na cidade de 

Porto Alegre, numa perspectiva de conhecer os antecedentes históricos do atual plano 

diretor. 
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Dessa forma, a pesquisa desenvolve-se apresentando primeiramente uma breve revisão 

sobre os principais planos elaborados para a cidade de Porto Alegre, com a intenção de 

identificar em que momento surge a questão da preservação do patrimônio cultural neste 

instrumento. Em seguida retoma-se também numa perspectiva histórica alguns momentos 

significativos sobre a legislação específica do campo do patrimônio cultural. 

Para abordar o instrumento que se pretende analisar, são apresentados os principais 

aspectos sobre as definições legais sobre as Áreas Especiais de Interesse Cultural, sua 

delimitação e regulamentação. Faz-se necessário a consulta a fontes primárias, a 

depoimentos dos profissionais envolvidos na elaboração e aplicação dos programas, assim 

como a manipulação do relatório sobre a delimitação das Áreas Especiais de Interesse 

cultural produzido pela Secretaria Municipal de Cultura, através da EPAHC em parceria 

com a Faculdade de Arquitetura Ritter dos Reis e dos artigos recentemente publicados. 

 

3. Planos Diretores – uma breve revisão histórica 

3.1 A transformação urbana e os modelos de cidade 

As grandes renovações da imagem urbana acontecem a partir das realizações 

urbanísticas do século XIX. Ocorre com a implantação de diferentes modelos de cidades 

ideais, operando grandes transformações morfológicas e funcionais do ambiente urbano. 

Surge um novo cenário construído, uma inovadora concepção de vias e de espaços abertos, 

um redimensionamento funcional e estrutural, o ideal da modernidade é assim assumido 

coletivamente. 

Diversas foram as influências vindas de experiências européias no processo de 

modernização das cidades brasileiras, destacando-se entre elas: 

� As intervenções de Haussmann em Paris entre 1853 e 1870 – alimentaram a utopia 

da transformação de grande parte das metrópoles do velho e do novo mundo ocidental, 

tornando-se o modelo mais veiculado e utilizado na modificação da fisionomia das 

metrópoles até meados do século XX. 

� As propostas surgidas na Inglaterra da Cidade-Jardim, proposta por Ebenezer 

Howard, em 1898 – foi um modelo adotado na Europa e América, principalmente na 

expansão periférica das cidades sob a forma dos chamados “bairros-jardim”. 

� Com o surgimento do Movimento Moderno – assumido como vanguarda perante o 

ecletismo arquitetônico e os modelos urbanísticos anteriores, a idéia da transformação do 
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meio urbano segundo os princípios da Carta de Atenas (1933) foi amplamente difundida e 

aplicada. Esse modelo passa a influenciar o planejamento e a estruturação das cidades 

através dos princípios que propunham uma “cidade funcional” através do atendimento às 

quatro necessidades básicas: habitar, circular, trabalhar e recrear-se.  

Mesmo com a diversidade de modelos, em todos se percebe uma característica em 

comum: o caráter deliberado de diferenciação – ou mesmo de negação – relativo à cidade 

herdada, o que representa muitas vezes a reestruturação do ambiente construído mediante a 

desestruturação da preexistência. 

Assim, a construção da cidade futura converte-se em um padrão onde se encadeiam as 

várias etapas de um processo contínuo, que parte de uma cidade ideal, para instaurar 

modelos e que resultam em uma obra construída, com eventuais deformações e/ ou 

adaptações relativas às situações anteriores. 

 

3.2 Planos diretores e o espaço urbano 

O plano diretor pode ser considerado um dos instrumentos mais completos que o 

Estado tem à sua disposição para interferir na organização e no controle do espaço urbano. 

No Brasil, ao longo de décadas, acompanhando a formação e o crescimento das cidades 

brasileiras, os planos diretores foram sendo elaborados enquanto conceito para auxiliar no 

processo de planejamento urbano e servir como instrumento do poder público para 

disciplinar o desenvolvimento da cidade. 

Cabe salientar, embora não seja o foco de análise do presente trabalho, que 

considerando a situação política brasileira, evidentemente muitas vezes este instrumento se 

corrompe devido à “força dos interesses particulares, justamente aqueles que o 

planejamento pretende disciplinar, no processo de aprovação de um plano urbano” 

(Ribeiro, 1992, p.139). 

Os antecedentes mais diretos do planejamento das cidades brasileiras situam-se a partir 

da segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, nesta época são 

elaborados os planos que privilegiavam o lançamento das infra-estruturas, enfatizando o 

saneamento, a estrutura viária, o embelezamento e a expansão da cidade. Grandes obras de 

saneamento e de infra-estrutura urbana foram realizadas, evidenciadas pelos trabalhos de 

Saturnino de Brito, que através de seus planos urbanos contribuiu para a construção da 

idéia de um planejamento modernizador. 
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No início do século XX, os planos diretores configuravam-se principalmente como 

planos viários, o que se pode observar no Plano de Avenidas (1930) em São Paulo e no 

Plano Maciel (1914) em Porto Alegre. A partir da década de 1930, os planos diretores 

passaram a se preocupar, além das vias, também com o saneamento, em especial com o 

abastecimento de água. 

Com o novo ritmo atingido pelo crescimento urbano e a concentração demográfica nas 

cidades, a partir da década de 1950, os planos foram ampliando seus objetivos e 

diversificando seus instrumentos de intervenção no espaço, passaram a incluir o uso e 

ocupação do solo, a distribuição de equipamentos e as condições de trabalho, de moradia e 

de vida da população. 

No decorrer deste processo, os planos diretores foram aprimorando e diversificando 

seus dispositivos operacionais. Passam a incorporar um enfoque científico sobre a 

problemática urbana, com pretensão de constituir-se um instrumento mais abrangente e 

completo de que pudesse oferecer ao estado condições para enfrentar os problemas do 

espaço urbano. No final dos anos 70 e início dos anos 80, o plano diretor torna-se um 

instrumento essencialmente técnico e passa a conceber o ordenamento físico-espacial de 

toda a área urbana. As propostas são elaboradas por equipes com a predominância de 

técnicos ligados às questões do espaço, principalmente arquitetos e urbanistas. 

Cada vez mais, o plano diretor torna-se o principal instrumento para orientar e prever o 

futuro das cidades, definindo “um conjunto de índices, padrões e regras de uso e ocupação 

do solo, através dos quais seriam determinadas e controladas as densidades demográficas, 

as possibilidades de construção e localização de usos em cada uma das zonas em que foi 

dividido o espaço urbano. Complementarmente, continha projetos e programas de 

investimento e reformulações administrativas, tentando reorientar a máquina administrativa 

para que atuasse de acordo com os procedimentos e concepções expressos no plano” 

(Nygaard, 2005, p. 30). 

 

3.3 Porto Alegre e a tradição no planejamento urbano 

Porto Alegre é freqüentemente citada como uma cidade de longa tradição na área do 

planejamento urbano. Desde o início do século XX, esta trajetória tem estruturado o seu 

espaço urbano sob influência de sucessivas ações de planejamento. 
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Através de numerosos estudos, pesquisas, pré-planos, planos e projetos realizados com 

determinação e espírito científico por profissionais de urbanismo, arquitetura e engenharia, 

percebe-se o compromisso que técnicos, administradores e legisladores municipais 

assumiram em cada época. 

Cada versão dos planos e dos instrumentos urbanísticos expressa novos conceitos e 

novos dispositivos, que foram concebidos acompanhando o crescimento e a evolução da 

cidade. Constituem um rico acervo de realizações e instrumentos que hoje integra a cultura 

técnica e a prática político-administrativa do município. 

“O resultado mais valioso deste processo, terá sido, talvez, o elo do conhecimento 

transmitido de um plano a outro, tanto no campo metodológico como na prática 

de aplicação e gestão dos instrumentos urbanísticos, ao qual se foram encadeando 

elementos próprios das concepções teóricas de cada momento. [...] Esse processo 

cumulativo de experiência e saber científico determina a feição do plano, num 

dado momento histórico. Porém, mais que um produto intelectual, um Plano 

Diretor é o estatuto pelo qual a sociedade estabelece as regras de ocupação do 

território urbano e nele, os princípios de convivência, de equidade na distribuição 

dos investimentos públicos, de eficiência das suas funções econômicas e sociais. 

Deve ser, portanto, o produto político de uma ampla conciliação entre todos os 

segmentos da coletividade, a cuja crítica e avaliação estará constantemente 

submetido” (Salengue, 1993, p.162,163) 

A seguir, apresenta-se uma breve revisão histórica, na tentativa de refazer o percurso na 

elaboração de planos e projetos para Porto Alegre, buscando contextualizar o processo 

evolutivo do planejamento urbano na cidade. 

 

3.3.1 Plano Geral de Melhoramentos – 1914 

O Plano Geral de Melhoramentos de 1914, atribuído a João Moreira Maciel, foi um 

marco na história do urbanismo de Porto Alegre, com fortes influências positivistas em 

termos urbanísticos, a máxima “Melhorar, Conservando” é apresentada como critério 

adotado para o projeto logo nas primeiras linhas do Relatório do Projeto. 

Deste plano originaram-se as primeiras grandes intervenções no tecido urbano da 

cidade, embora este não abrangesse todo o espaço urbano, tendo servido de base para 

muitos estudos e planos posteriores. Constituiu-se num conjunto de propostas de caráter 

viário para a área central da cidade e preconizou várias obras como, as Avenidas Júlio de 

Castilhos, Otávio Rocha, Borges de Medeiros, Beira Rio e Salgado Filho. 
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Tratava-se de um instrumento fundamental para as transformações modernizadoras que 

iriam se consolidar logo adiante, suplantando a estrutura e a imagem urbana de herança 

colonial. Foram enfrentados os problemas de trânsito, higiene e equipamentos da capital 

com uma explícita intenção estética, ou seja, colocando a beleza do panorama construído 

como um fator imprescindível na imagem urbana resultante. 

 

3.3.2 Contribuição ao estudo da urbanização de Porto Alegre – 1936 

Em meados da década de 1930 colocava-se a necessidade de um novo plano para 

ordenar o crescimento da capital. Sob esta orientação, Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de 

Faria, integrantes do quadro técnico da Prefeitura, elaboraram em 1936 um estudo urbano 

para Porto Alegre, que partia do “Plano Maciel” e propunha diretrizes urbanísticas com 

soluções viárias com base em conceitos utilizados Plano Agache para o Rio de Janeiro e 

pelo de Prestes Maia para São Paulo.  

Estas diretrizes tiveram grande influência nos futuros planos e no próprio 

desenvolvimento da cidade. Surge naquele momento, o conceito de “perímetro de 

irradiação”, que se materializa, mais tarde, na primeira perimetral. São, também, 

Figura 1 – planta do Projeto Geral de Melhoramentos Fonte: Nygaard, 2005. 
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recomendações importantes, a ampliação da área central, mediante aterro do rio Guaíba, a 

implantação de vias especiais para transporte coletivo e terminais viários. 

 

3.3.3 Anteprojeto do Plano Diretor de Porto Alegre – 1938 a 1942 

Em 1938 é contratado, pelo então prefeito José Loureiro da Silva, o arquiteto Arnaldo 

Gladosch, do escritório Agache do Rio de Janeiro, reforçando o prestígio e a influência 

exercidos pelo urbanista francês no contexto nacional. 

Entre 1938 e 1942, Gladosch realizou uma série de estudos urbanísticos cujos 

resultados foram proposições formuladas em nível de um pré-plano diretor, incorporando 

princípios dos planos anteriores.  

O anteprojeto formalizou a organização do sistema viário com a proposta do perímetro 

de irradiação e de avenidas radiais, incluindo a abertura das Avenidas Farrapos e Salgado 

Filho, além do prolongamento da Avenida Borges de Medeiros. 

Projetou o aterro da Praia de Belas, para o qual recomendava uma política de 

reloteamento inédita e esboçou as primeiras idéias sobre a travessia a seco do Guaíba. 

 

Figura 2 – esquema teórico do Plano de Avenidas Fonte: Faria, Paiva, 1938. 
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Neste período, uma medida bastante inovadora foi a constituição do Conselho do Plano 

Diretor, iniciativa do prefeito municipal para dar mais transparência à política de urbanismo 

na cidade. 

No entanto, Gladosch não concluiu seu trabalho, sua complementação ficaria a cargo 

das repartições municipais. Devido à falta de estrutura técnica e administrativa, o Plano 

acabou não sendo implantado na íntegra, reduzindo-se a uma lei de recuos e alinhamentos. 

A Câmara de Vereadores criou a Comissão Revisora do Plano Diretor, encarregada de 

coordenar as ações esparsas, viabilizar a Lei do Plano da Cidade e equacionar os casos mais 

agudos. Os trabalhos da Comissão perduram até o início da década de 50, são perdidas 

todas as concepções teóricas dos estudos Gladosch e suas diretrizes jamais foram 

regulamentadas por lei.  

 

3.3.4 Anteprojeto de planificação de Porto Alegre – 1951 

O governo municipal decidiu investir na qualificação técnica de seus quadros, 

encaminhando os engenheiros Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de Faria para o curso de 

pós-graduação em urbanismo em Montevidéu. 

 

Figura 3 – terceiro estudo do Anteprojeto do Plano Diretor Fonte: Nygaard, 2005. 
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Em Porto Alegre, uma vanguarda local afirmava-se a partir de 1949, por ocasião da 

formatura da turma pioneira do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes e a 

disponibilidade de profissionais qualificados e sintonizados com o Movimento Moderno 

trouxe uma nova linguagem para o cenário da cidade. 

No urbanismo, a influência já se fazia sentir desde 1951, quando os arquitetos Edvaldo 

Paiva e Demétrio Ribeiro, a partir da metodologia de planejamento urbano trazida do 

Uruguai, elaboraram um pré-plano de desenvolvimento da cidade, fundamentado em 

exaustiva pesquisa urbana. Os principais elementos pesquisados e o diagnóstico da situação 

foram expressos no chamado Expediente Urbano.  

Sob a inspiração da Carta de Atenas (1933) o trabalho adotou o princípio de 

zoneamento de uso do solo urbano, abordando as quatro funções da cidade preconizadas 

por Le Corbusier. Propôs uma estrutura administrativa própria para o desenvolvimento do 

plano definitivo, sugerindo providências para a aprovação de uma lei de zoneamento (o que 

não ocorreu) e uma planificação de obras municipais.  

Este trabalho teve continuidade no anteprojeto do plano diretor organizado por Edvaldo 

Paiva em 1954, quando a Divisão de Urbanismo do município foi inteiramente 

reorganizada, para desenvolver o plano. 

 

3.3.5 Plano Diretor – 1959 

Em 1959, o plano finalmente se concretizou com a aprovação das leis 2046/59 e 

2047/59, que instituíram o Plano Diretor do Município de Porto Alegre e o Código de 

Obras. O modelo urbanístico adotado definiu as regras de zoneamento de uso do solo, de 

aproveitamento e percentagens de ocupação dos terrenos, e de altura das edificações. 

Foi o primeiro plano diretor de Porto Alegre na forma de uma legislação específica. 

Assim, princípios básicos da doutrina modernista passaram a compor um instrumento legal 

através de parâmetros para a estruturação da cidade. Tais padrões consistiam na 

racionalização das atividades, das vias e na instituição de índices urbanísticos (densidade, 

potencial construtivo do lote, recuos e altura predial), que foram sendo aplicados segundo o 

crescimento das áreas urbanizadas.  

Em dezembro de 1961 o plano passou a reger-se pela Lei 2330/61, que consolidou e 

modificou alguns aspectos da lei anterior. Neste mesmo ano, foi criado um instrumento 

financeiro inédito no país, o Fundo do Plano Diretor, cujos recursos estavam vinculados às 
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finalidades do plano, segundo lista de prioridades anualmente organizadas pelo Conselho, e 

com os quais foram realizadas as primeiras desapropriações para implantação da I 

Perimetral. 

A Lei 2330 perdura até 1979, mas seus efeitos se prolongaram para além de sua 

revogação, pelo direito adquirido em projeto anteriormente aprovados. Durante a vigência 

da lei, Porto Alegre experimenta um acelerado processo de verticalização das construções, 

o que imprime decididamente a marca do plano na cidade e altera significativamente a 

morfologia urbana.  

 

3.3.6 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – 1979 

Em 1977 foi criado, na Secretaria do Planejamento Municipal, o Programa de 

Reavaliação do Plano Diretor – PROPLAN. O trabalho se desenvolveu durante 18 meses, 

tendo como produto final o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, produto da 

reavaliação do plano que o precedeu. Em julho de 1979, o novo plano diretor foi aprovado 

pela Lei Complementar 43, com mais de 200 emendas.  

 

Figura 4 – zoneamento de Uso do Solo do Plano Diretor de 1959. Fonte: Nygaard, 2005. 
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Em relação ao plano anterior, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU – 

trouxe principalmente algumas inovações metodológicas, buscando aprimorar o modo de 

planejar, dando-lhe a abrangência científica necessária para interpretar a dinâmica da 

cidade, sistematizar o seu conhecimento e, sobretudo, manter sob constante avaliação as 

medidas e os resultados dos planos diretores.  

A metodologia de trabalho evoluiu, o plano deixou de ser um produto de “autor” e 

passou a ser uma proposta realizada por uma equipe de técnicos de variada formação, o que 

evidenciava o caráter interdisciplinar e multisetorial do instrumento.  

No que se referiu ao modelo urbanístico predominante, o PDDU ainda pode ser 

caracterizado como um desdobramento da influência da Carta de Atenas na construção da 

cidade, pois manteve sua fundamentação em alguns conceitos-chave presentes no Plano de 

1959.  

A área urbana foi classificada em área urbana de ocupação intensiva, prioritária para 

fins de urbanização, e área urbana de ocupação extensiva, destinadas no PDDU à 

preservação dos valores ambientais através da proteção ecológica e paisagística. A 

descentralização das atividades se materializou nos pólos e corredores de comércio e 

serviços que desempenhavam função de aproximação com a população de entorno. 

A instituição das “unidades territoriais de planejamento” – UTPs (módulo espacial e 

estatístico) – visava um sistema permanente de planificação da cidade e constituía-se numa 

atualização do conceito de “unidade de vizinhança”. Além disso, a manutenção dos 

critérios de homogeneidade de uso e de hierarquização do sistema viário evidenciou a 

importância dada ao aspecto funcional, tão presente no modelo da cidade modernista. 

A exemplo do plano de 1959, o PDDU também se valeu da aplicação dos regimes de 

aproveitamento, ocupação, recuos e altura das edificações. A tipologia arquitetônica 

induzida por estes padrões consagrou alguns elementos do repertório da arquitetura 

modernista, como pilotis, terraços, coberturas e afastamentos dos limites do terreno. 
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3.3.7 Plano Diretor Desenvolvimento Urbano e Ambiental – 1999 

Os conflitos da aplicação do PDDU na cidade, somados à forte pressão dos agentes 

empreendedores pelo incremento dos índices construtivos, provocaram a descaracterização 

da proposta original pelas alterações do legislativo em 1987. 

Assim, no 1º Congresso da Cidade, foi formalizada a necessidade de reavaliação 

completa do plano em vigor. Esse processo encaminhou o surgimento de um novo plano 

urbanístico, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental – PDDUA, aprovado 

em 1999 pela Lei Complementar 434/1999, que agregou novos conceitos e instrumentos de 

gestão, passando a incorporar no planejamento da cidade o compromisso com a 

sustentabilidade. 

Este plano caracteriza-se por ser não somente um conjunto de normas que regem a 

ocupação do solo urbano, mas principalmente por insistir na idéia de planejamento urbano 

como um "processo projetual". Assim, o PDDUA é constituído por sete Estratégias e o 

 

 
Figura 5 – planta do PDDU – área central. Fonte: 1º PDDU, 1980. 
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Modelo Espacial, por um Sistema de Planejamento, com sua estrutura, componentes e 

instrumentos, e pelo Plano Regulador, englobando regras e normas de ocupação do solo. 

As Estratégias de Desenvolvimento Sustentável são o eixo central do plano e definem o 

modelo de cidade sobre o seu território e aspectos relacionados à gestão deste modelo, 

estando organizadas da seguinte forma: 

� Estruturação Urbana – configura o novo modelo espacial baseado na integração dos 

sistemas que compõem a fisiologia urbana. 

� Mobilidade Urbana – apóia a estruturação urbana desejada, através de uma visão 

intersetorial. 

� Uso do Solo Privado – vincula este aspecto regulador ao modelo proposto, 

oferecendo novos instrumentos para sua aplicação. 

� Qualificação Ambiental – coloca a sustentabilidade natural como uma das grandes 

metas da cidade do futuro, e propõe critérios adequados às características de cada ambiente. 

� Promoção Econômica – contempla os aspectos espaciais e ambientais com a 

sustentabilidade social, pela geração de postos de trabalho e de riquezas que se reverterão 

na qualidade de vida. 

� Produção da Cidade – busca promover o papel municipal de agente social ativo na 

tarefa de alcançar as metas propostas. 

� Sistema de Planejamento – reformula a organização e a gestão pública do Plano, 

ampliando seus níveis de articulação com a sociedade. 

O modelo espacial previsto partiu do reconhecimento do “centro histórico” da cidade e 

propôs a expansão deste centro até a III Perimetral (“cidade radiocêntrica”), a partir de 

onde se definiram outros “tipos” de cidade com maior miscigenação de usos. 

Apesar das prerrogativas de desenvolvimento urbano sustentável, algumas medidas 

adotadas no plano – como o aumento de densidade e carregamento da infraestrutura – 

induziram o incremento dos regimes urbanísticos, principalmente na área definida como 

cidade radiocêntrica, o que tem acarretado consideráveis impactos na morfologia urbana 

existente.  

A unidade de vizinhança, conceito tão caro ao PDDU, perdeu significado no PDDUA, 

pois se verifica o rompimento do tecido residencial de alguns bairros tradicionais da cidade 

por edifícios de até 20 pavimentos de altura, gerando conflitos entre moradores, agentes 

imobiliários e gestores municipais.  
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4. Preservação do patrimônio cultural urbano em Porto Alegre 

Após uma breve revisão histórica sobre a elaboração dos planos no processo de 

construção do planejamento urbano em Porto Alegre, pretende-se abordar o caminho da 

legislação específica relacionada à preservação do patrimônio cultural, que paralelamente a 

elaboração dos planos também se constituiu em importante ferramenta na construção do 

ambiente urbano, destacando aqueles instrumentos importantes dentro de uma perspectiva 

ampla da preservação, principlamente os previstos pelos planos diretores. 

 

4.1. Trajetória na legislação 

Porto Alegre é, talvez o município brasileiro onde mais instrumentos foram aplicados 

em benefício da preservação do patrimônio cultural. Nas ações da administração municipal 

 
Figura 6 – Modelo Espacial do PDDUA. Fonte: PDDUA, 1999. 
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para a preservação do patrimônio cultural o poder público iniciou sua atuação através das 

comissões municipais, da criação do conselho Municipal do Patrimônio Histórico e 

Cultural, da promulgação da Lei de Tombamento e do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano. Vários outros mecanismos foram aplicados, em diferentes momentos, em benefício 

da preservação dos bens patrimoniais. Durante as primeiras décadas, as preocupações se 

concentraram nos bens materiais e envolveram listagens, tombamentos e a inserção no 

planejamento urbano quando se tratou de ampliar a preservação do patrimônio edificado. 

Nos anos 70, institucionalizaram-se as ações de salvaguarda do patrimônio cultural da 

cidade, compreendendo legislações específicas, leis urbanísticas e ações gerais. 

Nos anos de 1971 e 1974 foram formadas por funcionários municipais comissões para a 

realização de relatórios acerca do processo de destruição do patrimônio edificado da cidade, 

com registros sobre o estado de conservação dos bens e os valores a eles relacionados. A 

partir destes relatórios foram elaboradas listagens onde constavam diversos itens agrupados 

por temas: casas com azulejos, templo e edifícios religiosos, hospitais, edifícios públicos, 

asilos, próprios particulares, prédio em “estilo colonial”, “outros estilos”, e peças avulsas.   

As listagens iniciaram a sua trajetória no relatório da comissão de 71 e com o tempo 

foram adquirindo uma autonomia própria, sendo revisadas e atualizadas conforme o estado 

das edificações.  

A comissão de 1974 teve uma atuação mais ampla ao propor sugestões complementares 

como a criação de um Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, a criação de incentivos 

fiscais aos proprietários e modificações no Plano Diretor.  

Aos relatórios das comissões e às leis que surgiram a partir destes, agregaram-se outros 

instrumentos legais que foram institucionalizando as políticas públicas do município na 

área da preservação.  

O tombamento municipal foi aprovado pela Lei 4665/79, sendo um dos últimos 

instrumentos a serem criados. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural – 

COMPAHC, que havia sido instituído em 1976, permaneceu até este momento 

praticamente sem instrumentos para negociar a preservação das edificações, limitando-se a 

tentativas de sensibilizar os proprietários e a aconselhar o poder público. 

Em 1979, a Lei 4570, revogada posteriormente, permitiu conceder benefícios fiscais a 

quem se comprometesse conservar e restaurar prédios de interesse histórico e cultural. 
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Posteriormente o PDDU veio a incorporar as sugestões quanto aos incentivos através de 

índices construtivos. 

 

4.2 PDDU 

Os conselheiros do COMPAHC integraram as comissões que vistoriaram as centenas 

de imóveis listados pelo PROPLAN – Programa de Reavaliação do Plano Diretor, realizado 

por uma equipe multidisciplinar junto à Secretaria do Planejamento do município. O 

objetivo era verificar o estado de conservação dos imóveis listados para integrar o plano 

diretor. A listagem era composta por imóveis isolados ou em conjuntos e espaços abertos, 

definidos a partir da aplicação de diferentes critérios de valor. 

Como resultado do PROPLAN foi instituído, em 1979, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano – PDDU, que pela primeira vez considera o patrimônio cultural 

edificado como parte integrante do planejamento urbano da cidade.  

O PDDU expressou uma preocupação com a paisagem urbana, bem como com a 

preservação de determinadas áreas, que por seus aspectos ecológicos, paisagísticos e 

culturais, conferiam significado à história da cidade. Nesse sentido, o Plano criou um 

instrumento valioso para a preservação, através da instituição das Áreas Funcionais de 

Interesse Paisagístico e Cultural.  

Complementarmente, foram indicados elementos pontuais de preservação, através de 

uma listagem de bens imóveis, esta classificação como edificação de interesse sociocultural 

representava uma possibilidade de preservação.  

Alguns artigos da lei previam benefícios através dos índices urbanísticos que podiam 

ser negociados com os proprietários, em troca da preservação integral ou parcial do imóvel. 

A criação destes instrumentos foi inovadora para a época e, graças a eles, grande parte do 

patrimônio cultural se preservou. 

O PDDU representou um grande esforço no sentido de viabilizar as idéias para a 

preservação do patrimônio cultural da cidade. No entanto, durante o longo período de 

aplicação de suas normas, foram identificados conflitos e inadequações face à realidade e à 

dinâmica de desenvolvimento da cidade. Disso resultaram inevitáveis adequações, 

alterações pontuais e circunstanciais, além de revisões parciais da legislação, que 

modificaram consideravelmente sua estrutura, a ponto de prejudicar a coerência entre seus 

dispositivos. 
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4.3 Inventário 

Outra forma empreendida pelo município para restabelecer critérios e prioridades de 

proteção foi retomar o processo de conhecimento do acervo remanescente na cidade, para 

isso foi implantado o inventário. 

O “Inventário do Patrimônio Cultural de Porto Alegre – Bens Imóveis” foi idealizado 

como uma etapa de revisão do PROPLAN, a partir de 1989, através da EPAHC. Representa 

um avanço em relação aos inventários tradicionais, pois parte do entendimento de que os 

bens patrimoniais edificados estão inseridos no contexto urbano e, portanto, não podem ser 

vistos isoladamente. 

Desde o início dos anos 90, o inventário vem sendo realizado por bairros, sendo que já 

foram aprovados pelo COMPAHC os levantamentos dos bairros Centro, Moinhos de Vento 

 

 
Figura 7 – exemplo de Área Funcional no PDDU. Fonte: 1º PDDU, 1980. 
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e Independência. A regulamentação do inventário enquanto instrumento de proteção 

representa a legalização das listagens, que fazem parte das políticas públicas na área do 

patrimônio desde a década de 70. 

 

4.4 PDDUA e as Áreas Especiais de Interesse Cultural 

Na estruturação do PDDUA, fundamentada em sete estratégias de gestão e 

planejamento, as Áreas Especiais de Interesse Cultural integram a Estratégia de 

Qualificação Ambiental. Seu objetivo fundamental é qualificar o espaço urbano através de 

medidas de proteção e potencialização do Patrimônio Ambiental, seja em âmbito Cultural 

ou Natural. 

 

Institui as Áreas Especiais de Interesse Cultural, que substituem as Áreas Funcionais de 

Interesse Paisagístico e Cultural do PDDU, mantendo seu caráter de excepcionalidade e, 

como tal, exigindo tratamento diferenciado através de regimes urbanísticos próprios. 

 
Figura 8 – Estratégia de Qualificação Ambiental do PDDUA. Fonte: PDDUA, 1999. 



 20

As Áreas Especiais de Interesse Cultural caracterizam-se por serem porções de 

território que por suas características paisagísticas e culturais devem ter tratamento 

diferenciado em relação aos padrões gerais adotados para a cidade, em relação ao uso e 

ocupação do solo. Correspondem aos espaços abertos e conjuntos construídos, podendo ou 

não envolver bens tombados, inventariados ou relevantes, nos quais os projetos novos 

devem adequar-se de forma a preservar a ambiência, a visibilidade e os valores culturais. 

Houve também uma significativa descentralização das áreas a serem preservadas. Além 

das áreas funcionais do plano anterior, que foram incorporadas ou suprimidas na proposta 

atual, acrescentaram-se as antigas áreas institucionais, e mais trinta e cinco áreas novas nos 

bairros e a orla como um todo. 

 

4.4.1 Conceituação 

As novas concepções definiram como ponto de partida a abordagem do espaço urbano 

como um único ambiente, em que se caracterizam como patrimônio ambiental do 

município tanto o meio natural quanto o cultural, entendido como qualquer manifestação 

material ou imaterial representativa do homem e sua cultura.  

Define em seu Art. 86 que “a identificação de Áreas Especiais de Interesse Ambiental 

visa ao cumprimento das diretrizes constantes na Lei Orgânica do Município referentes às 

políticas de preservação dos patrimônios cultural e natural e dividem-se em: Áreas de 

Proteção do Ambiente Natural e Áreas de Interesse Cultural”.  

Além das Áreas Especiais, o PDDUA introduziu o conceito de Lugares e de Unidades 

de Interesse Cultural, caracterizando três categorias de ocorrência de patrimônio cultural no 

espaço urbano: 

“Áreas, entendido como porções do território com características diferenciadas, que 

estruturam a paisagem atribuindo-lhe identidade; com repercussões em nível macro na 

cidade”. 

“Lugares, entendido como porções do território situadas ou não em Áreas, que 

permitem identificar ocorrência de conjunto de elementos culturais e naturais relacionados 

entre si, que por seus valores, são passíveis de ações de preservação”. 

“Unidades são elementos pontuais naturais ou culturais que possuem valor 

significativo, passíveis de ações de preservação”. 
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4.4.2 Delimitação das Áreas Especiais de Interesse Cultural 

O PDDUA definiu a necessidade de detalhamento das Áreas Especiais de Interesse 

Cultural no prazo de um ano, visando à delimitação e à definição do regime urbanístico 

específico. O estabelecimento de critérios e valores para a definição dessas áreas foi 

realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Cultura, em 

parceria com a Faculdade de Arquitetura Ritter dos Reis.  

Foram detalhadas 80 áreas, sendo algumas novas e outras já existentes como Áreas 

Funcionais desde o PDDU. Por serem locais de interesse cultural, morfológico, paisagístico 

e funcional merecem diferenciação no uso e na ocupação do solo, em relação ao padrão 

geral adotado para as demais áreas da cidade. 

 

Para que seja mantido o caráter diferenciado das Áreas Especiais de Interesse Cultural, 

de modo a evitar a perda das características que lhe conferem singularidade, tornou-se 

imprescindível a sua identificação e delimitação no tecido urbano e a instituição de regime 

urbanístico específico. 

 
Figura 9 – modelo de ficha utilizada para delimitação de Áreas Especiais de Interesse Cultural 

Fonte: Graeff, 2002. 
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Os critérios estabelecidos para a seleção das áreas especiais abrangeram diferentes 

instâncias: 

Instância Cultural – considera o significado adquirido por uma determinada Área ou 

Lugar no contexto urbano.  

Consagra a relação com a herança de um passado do qual o espaço urbano constitui 

testemunho material ou com a transmissão de valores simbólicos no âmbito do imaginário 

social. 

 

 

Instância Morfológica – considera aspectos peculiares da configuração física em 

termos de qualificação arquitetônica e urbanística.  

Reconhece os elementos constitutivos da estrutura urbana, bem como suas inter-

relações e evolução no tempo: sítio geográfico, elementos naturais, vias, edificações 

monumentais e unidades como um todo, ou ainda como um produto da influência de 

modelo consagrado no âmbito da historiografia arquitetônica e urbanística. Guarda 

testemunhos de determinadas épocas por sua morfologia urbana ou estética arquitetônica 

características. 

 

  
Instância Cultural  

Fonte: Graeff, 2002. 
Instância Morfológica 
Fonte: Graeff, 2002. 
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Instância Paisagística – considera a incidência de visuais significativas e o grau de 

qualidade ambiental. Topografia, traçado, vegetação e edificações são as referências para a 

seleção de cenários e panoramas de interesse na cidade. 

Consagra elementos naturais ou construídos que venham a constituir-se num referencial 

na paisagem. 

 

Instância Funcional – consagra o potencial de animação de uma determinada zona 

urbana, uma vez que a dinâmica das atividades é um componente importante na 

caracterização da identidade local. 

Considera o potencial de reabilitação da Área e sua compatibilização com a estrutura 

urbana existente ou planejada. Abrange também a questão futura ou prospectiva, ou seja, a 

capacidade de convivência da Área com o entorno induzido pelo Plano Diretor. 

 

 
Fonte: Graeff, 2002. 

 
Fonte: Graeff, 2002. 
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Em relação às Unidades de Interesse Cultural, todos os bens que constituem o 

Patrimônio Cultural serão identificados através de inventários, com critérios próprios de 

seleção. O inventário, portanto, passa a ser reconhecido como instrumento de 

conhecimento. 

Outros instrumentos foram mantidos, como a possibilidade de transferir potenciais 

construtivos; previu-se a criação de incentivos fiscais à preservação e a regulamentação de 

veículos de publicidade em Áreas de Interesse Ambiental, através de leis específicas; 

ampliaram-se as penalidades a quem desfigurar ou descaracterizar bens do patrimônio 

ambiental - seja ambiental ou cultural; e, ainda, conforme o Plano Regulador, que prevê 

exceções às normas padrões através de mecanismos previstos nas Operações Concertadas, 

as questões que envolvem o Patrimônio Cultural também poderão ser objeto de projetos 

especiais. 

 

5. Considerações Finais 

Após percorrer um pouco da trajetória referente ao processo de planejamento urbano 

em Porto Alegre e identificar como a legislação para proteção do patrimônio cultural foi 

sendo contemplada nos instrumentos legais, principalmente nos planos diretores (PDDU e 

PDDUA), percebe-se que este processo por ser bastante recente, necessita ser fortalecido 

para que de fato se efetivem as ações de preservação do patrimônio no âmbito do 

planejamento e gestão urbana. 

As Áreas Especiais de Interesse Cultural, embora tenham sido previstas como estratégia 

de planificação urbana pelo PDDUA ainda não foram devidamente implementadas e sua 

regulamentação necessita ser aprimorada para uma aplicação eficaz nos processos de 

aprovação de projetos nestas áreas. As ferramentas de avaliação de novas intervenções 

urbanas em áreas de preservação da paisagem e do patrimônio cultural, ainda necessitam 

desenvolvidas. 

Ao final de todo o processo, percebe-se a dicotomia, entre diferentes visões de 

modernidade estampadas na configuração urbana. Porto Alegre exemplifica o caso de  uma 

cidade onde um modelo de estruturação mais tradicional não se manteve e cujos modelos 

aplicados mais recentemente não se completaram.  
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Apesar do desaparecimento de inúmeros exemplares e áreas do ambiente urbano 

tradicional, seus principais elementos ainda compõem a estrutura primária da cidade 

contemporânea, juntamente com realizações mais recentes. A consagração de algumas 

dessas permanências como patrimônio cultural indica a sua importância enquanto 

imaginário urbano, atuando como referência não só para o fortalecimento da qualidade 

ambiental e identidade coletiva, mas principalmente como fundamento de novos planos e 

projetos para a construção da cidade do presente e do futuro. 
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