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Resumo 

 

O município de Pelotas, Rio Grande do Sul, possui um patrimônio histórico de mais de 

2.000 (duas mil) edificações inventariadas, concentradas no centro da sede urbana. Se 

por um lado é necessário preservar estas edificações pela sua importância na memória 

coletiva da paisagem, por outro é necessário garantir a densificação da zona central 

como estratégia de aproveitamento da infraestrutura local instalada.  

 

O objetivo do projeto de pesquisa é o desenvolvimento de um modelo que permita a 

proposição de regras de ocupação urbana, vinculadas ao Plano Diretor Municipal, que 

garantam a densificação do centro sem prejuízo à visibilidade do patrimônio histórico 

edificado. Para elaboração deste modelo, foi utilizado o software CityZoom. 

 

A metodologia incluiu as seguintes etapas: (a) identificação do patrimônio histórico 

municipal na sede de Pelotas com o uso de técnicas de geoprocessamento; (b) análise da 

visibilidade das edificações de interesse histórico, conforme ocupação atual (edificações 

mais visíveis no conjunto) com o uso do software CityZoom; (c) identificação de 

envelope edificável sem prejuízo à visibilidade do patrimônio histórico de Pelotas, 

também com o uso do software CityZoom. 

 

Como resultado, o desenvolvimento deste trabalho permitiu a proposição de regras 

urbanísticas que permitem a renovação do tecido urbano sem prejuízo ao patrimônio 

histórico existente no município estudado.  

 

Em estudos futuros, o modelo desenvolvido poderá ser utilizado para apoiar: (a) estudos 

das transformações urbanas e seu impacto sobre o patrimônio histórico documentado; 

(b) monitoramento do patrimônio histórico construído; (c) educação patrimonial de 

público amplo; (d) elaboração de protocolos de documentação digital para produção de 

material de apoio à tutela e preservação do patrimônio; (e) capacitação técnica de 

pessoal para atuar na área. 
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