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Abstract 

The authors analyze the recent morphological changes in the landscape of Independência Avenue in the city 

of Porto Alegre (Brazil). An avenue that hosts buildings of cultural and protected value even in front of the 

transformations that have taken place over time. The analysis of the landscape context highlights some 

examples of the transformations that have affected urban landscapes and assumes relevance in the current 

revision of the Urban and Environmental Development Plan. 
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Los autores analizan los cambios morfológicos recientes en el paisaje de la Avenida Independência en la ciudad de 

Porto Alegre (Brasil). Una avenida que reúne propiedades de valor cultural que se encuentran protegidas aunque, al 

mismo tiempo, se hayan producido transformaciones que contrastan con las edificaciones registradas y protegidas. El 

análisis del contexto paisajístico destaca algunos ejemplos de las transformaciones que han afectado a los paisajes 

urbanos y adquiere relevancia en la actual revisión del Plan de desarrollo urbano y ambiental. 

Palabra clave: patrimonio cultural, paisaje, legislación urbanística, morfología urbana, transformación 

Gli autori  analizzano  i recenti cambiamenti morfologici intervenuti nel paesaggio di Avenida Independência nella 

città di Porto Alegre (Brasile). Una avenida che accoglie immobili di valore culturale e tutelati, anche se nel 

contempo sono avvenute trasformazioni che contrastano con gli edifici censiti e protetti. L'analisi del contesto 

paesaggistico evidenzia alcuni esempi delle trasformazioni che hanno interessato i paesaggi urbani e assume 

rilevanza nella attuale revisione del Piano di sviluppo urbano e ambientale. 

Parola chiave: patrimonio culturale, paesaggio, legislazione urbana, morfologia urbana, trasformazione 

Os autores analisam as transformações morfológicas recentes na paisagem da Avenida Independência na 

cidade de Porto Alegre (Brasil). Uma avenida que reúne imóveis de valor cultural e protegidos, embora ao 

mesmo tempo ocorram transformações que contrastam com os edifícios tombados ou inventariados. A análise 

do contexto paisagístico destaca alguns exemplos das transformações que afetaram a paisagem urbana e 

assume relevância na atual revisão do Plano de desenvolvimento urbano e ambiental. 

Palavras chave: patrimônio cultural, paisagem, legislação urbana, morfologia urbana, transformação 
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1. Uma avenida e várias morfologias 

 

Porto Alegre é a capital do Estado do Rio Grande do Sul, unidade federativa localizada 

mais ao Sul do Brasil. No bairro Independência, local formado a partir de um dos caminhos 

que levava ao núcleo urbano mais antigo da cidade, o bairro Centro histórico, encontra-se a 

avenida Independência. A formação da paisagem urbana desse bairro surge a partir da 

instalação desta via. Problematizar a constituição da paisagem contemporânea desta 

avenida permite ampliar o conhecimento referente ao desenvolvimento urbano da cidade, 

bem como, proporcionar uma reflexão referente às transformações que Porto Alegre 

continua a vivenciar. 

Este artigo estabelece uma análise sobre a paisagem contemporânea da avenida 

Independência, na cidade de Porto Alegre. A partir de seu conjunto de edificações reconhecido 

formalmente como patrimônio cultural e, também, por meio da materialidade oriunda do Plano 

diretor de desenvolvimento urbano e ambiental (Pddua), procurou-se desenvolver uma análise 

sobre as relações entre as legislações que tratam dos bens culturais e o regime urbanístico 

referente às demais edificações construídas a partir do surgimento do Pddua. Ao longo desta 

avenida encontram-se edificações representativas de diferentes períodos da cidade de Porto 

Alegre. Consequentemente, coexistem diferentes formas arquitetônicas que compõem um 

percurso com uma paisagem urbana marcada por grandes variações em suas morfologias
1
. 

Desta forma, foram investigadas: a paisagem como um processo relacionado ao tempo e, 

também, a paisagem das morfologias urbanas contemporâneas com enfoque sobre o patrimônio 

cultural e os novos empreendimentos imobiliários. 

Metodologicamente optou-se por organizar o artigo em três momentos complementares. 

Inicialmente, desenvolve-se uma breve revisão teórica sobre o conceito de paisagem 

enquanto unidade de análise. Em seguida, contextualiza-se a desarticulação entre as 

legislações referentes ao tratamento dos bens culturais e ao Pddua através da 

problematização da produção do espaço da av. Independência. No terceiro e último 

momento, desenvolve-se a análise propriamente dita a partir de três amostras da paisagem 

da avenida Independência. Cada trecho irá representar um tipo de relação entre a produção 

imobiliária recente oriunda do Pddua a partir dos registros imobiliários do cadastro 

municipal do Iptu e a preservação do patrimônio histórico e cultural construído nesta via a 

partir dos bens inventariados identificados e classificados na lei complementar n.601. Estas 

morfologias de tempos distintos são localizadas na avenida Independência e relacionadas 

com o zoneamento e do regime urbanístico do Pddua. A partir do geoprocessamento e de 

                                                 
1
 Definição de ‘morfologia urbana’ por José M. Lamas: a morfologia urbana estuda essencialmente os 

aspectos exteriores do meio urbano e suas relações recíprocas, definindo e explicando sua paisagem urbana e 

a sua estrutura (Lamas, 2004). 
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imagens de satélite do princípio dos anos 2000 e de 2020, identifica-se o surgimento das 

novas morfologias da produção imobiliária resultantes do plano e sua relação com o 

patrimônio edificado preexistente. A relação entre o patrimônio cultural edificado e a 

produção imobiliária recente se evidencia através de imagens do nível do observador. 

Entende-se que este trabalho é uma contribuição no sentido de denunciar a 

descaracterização do que se entende como patrimônio histórico e cultural construído a 

partir da produção imobiliária contemporânea. Tal contexto se dá em função de uma 

divergência entre a forma como se regula esta produção recente com foco na propriedade 

privada e a preservação do patrimônio histórico e cultural que se fundamenta numa ideia de 

conjunto e, portanto, associada à paisagem e a uma coletividade. 

 

 

2. A paisagem como conceito relacionado às transformações que ocorrem ao 

longo do tempo 

 

Como um elemento educativo, a paisagem é capaz de transmitir percepções e significados 

das partes que a constituem. Augustin Berque, justifica a necessidade de uma reflexão do 

pensamento, a partir de que, para ele, «[...] um pensamento sobre a paisagem é uma reflexão 

que tem este tema como objeto. Para que se concretize, é preciso representar a paisagem, isto 

é, afirmá-la, tornando-a uma forma de se pensar» (Berque, 2009: 20-21).  

Berque reconhece, ainda, que a necessidade desta forma de reflexão aflora quando o 

objeto ‘paisagem’ está ameaçado, já que  podemos admitir – em um ponto de vista 

generalista – que nos preocupamos com a paisagem na mesma medida em que ela se mostra 

ameaçada. O mesmo é válido para o meio ambiente» (Berque, 2009: 20-21). O estudo de 

uma paisagem urbana e suas transformações pode demonstrar que tipo de decisões estão 

prevalecendo no ambiente das cidades.  

A paisagem também reúne significados por meio das transformações ocorridas em um 

lugar ao longo do tempo. De acordo com a visão de Milton Santos (1988: 24) «a paisagem 

apresenta uma relação direta com uma temporalidade, reunindo formas distintas, moldadas 

em tempos distintos que sofrem transformações». Santos afirma ainda que  

 
a paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um resultado de adições e 

subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do trabalho, das técnicas. [...] As casas, a 

rua, os rios canalizados, o metrô etc., são resultados do trabalho corporificado em objetos culturais. 

Não faz mal repetir: suscetível a mudanças irregulares ao longo do tempo, a paisagem é um conjunto 

de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das 

diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço (Santos, 1988: 24).  
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Para Corrêa (2001: 12) a cultura era como um «fenômeno que se origina, difunde-se e 

evolui no tempo e no espaço, sendo compreendido no tempo e traçável no espaço». Sauer 

entende a paisagem como um espaço associado ao tempo, pois segundo ele:  

 
Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas relações associadas ao 

tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. Ela está em um processo constante de 

desenvolvimento ou dissolução e substituição. [...] Paisagem cultural então é sujeita à mudança pelo 

desenvolvimento da cultura ou pela substituição de culturas. A linha de dados a partir da qual a 

mudança é medida, tornando-se a condição natural da paisagem (Sauer, 1998: 42).  

 

Maderuelo explica que a paisagem urbana, analisada sob a ótica da paisagem cultural, é 

«uma construção mental que todo observador elabora a partir das sensações e percepções 

que apreende durante a contemplação de um lugar, seja ele rural ou urbano» (Maderuelo, 

2010: 575). Em um certo sentido, a paisagem é uma convenção cultural que varia de uma 

época para outra e também de uma cultura para outra. Maderuelo entende que a paisagem 

cultural é elaborada a partir daquilo que se vê:  

 
Do ponto de vista cultural, a paisagem não é natureza nem até mesmo o ambiente físico que nos 

rodeia ou em que nos situamos, mas ela é sim uma elaboração intelectual que realizamos através de 

certos fenômenos de cultura. Da mesma forma que paisagem não é natureza nem o território, a 

‘paisagem urbana’ não é a cidade, nem qualquer de seus enclaves significativos, mas a imagem que é 

entendida, seja individual ou coletiva (Maderuelo, 2010: 575). 

 

Desta forma, a paisagem é entendida como um objeto submetido a um processo de 

transformação que é sujeito a ideologias que atuam sobre as transformações que ocorrem na 

cidade. Para sua compreensão é necessária uma análise de suas características em tempos 

distintos, um reconhecimento de elementos que permanecem através do tempo, bem como as 

forças que dominam seus espaços e compõem sua imagem. 

No contexto urbano contemporâneo de cidades como Porto Alegre coabitam uma gama 

ampla de usos, densidades e morfologias de edificações. Seja qual for o critério para uma 

classificação tipológica, a variedade de tipos encontrados nestas cidades demonstra um 

repertório diverso. A investigação destas paisagens possibilita reconhecer sentidos 

importantes que permanecem e que são decorrentes de ideias dominantes de diferentes 

períodos. Sobre as transformações históricas, Walter Benjamim salienta que 

 
[...] a arquitetura nunca parou. A sua história é mais antiga do que a de qualquer outra arte, e a sua 

capacidade de se atualizar é importante para qualquer tentativa de compreensão da relação das massas 

com a obra de arte. A construção de edifícios tem uma recepção de dois tipos: através do uso ou 

através da sua percepção. Melhor dizendo: táctil e óptica (Benjamin, 1975: 19). 
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Entende-se que Benjamin se refere ao aspecto tátil como uma forma de recepção do hábito, ou 

seja, da interação entre o usuário e o meio ou mesmo entre o cidadão e a cidade. Sobre a 

percepção ótica, Benjamim (1975) afirma que «em épocas de mudança histórica, não podem ser 

resolvidas por meios apenas visuais, ou seja, da contemplação. Elas só são dominadas 

gradualmente, pelo hábito, após a aproximação da recepção tátil» (Benjamin, 1975: 19).  

Nesse sentido, e como se trata de um processo contínuo, entende-se que, por meio do 

hábito, a possibilidade de transformação é constante. No caso da paisagem urbana, além das 

transformações que acontecem no tempo presente, a mesma carrega em sua composição 

outras marcas de tempos passados. Como descreve Benjamim, a compreensão sobre as 

transformações dadas pelas mudanças históricas depende de sensibilidades que são sentidas 

gradualmente, através de sua passagem no tempo.  

Aldo Rossi (1995) sustenta que para uma compreensão da forma da cidade deve-se 

considerar aquilo que a constituiu ao longo do tempo. Ao propor esta forma de leitura da 

cidade, Rossi procura «delinear o esquema da arquitetura da cidade e enfrentar alguns 

problemas da sua constituição total» (Rossi, 1995: 57-58). Por meio desse enfoque, propõe-

se nesse artigo um exercício de reconhecimento de alguns dos ‘esquemas’ que moldaram 

esta parte da cidade em sua forma contemporânea.  

Maderuelo reconhece na pesquisa sobre a paisagem uma possibilidade de auto 

reconhecimento, entendendo que «se a paisagem que estamos construindo não é 

satisfatória, então estamos cometendo um erro» (Maderuelo, 2006: 251). Em certa medida, 

o entendido como correto para alguns grupos, pode ter o sentido inverso para outros. 

Berque (2009) explica que este eventual ‘erro’ é apenas um reflexo da sociedade 

contemporânea, pois «o erro não é outro, se não a insustentabilidade da nossa maneira de 

ser, pensar e agir na terra, uma questão que vai muito além da paisagem, mas da qual a 

paisagem é um reflexo fiel» (Berque, 2009: 20). 

Para Berque (2009) a importância de se pensar sobre o conceito de paisagem se sustenta 

ao se perceber que este enfoque permite uma nova forma de reflexão sobre o espaço, onde 

ideias podem surgir a partir desta abordagem: «não há dúvida de que a paisagem convida 

você a pensar de uma determinada maneira e até mesmo que algumas ideias surgem 

exatamente a partir da paisagem» (Berque, 2009: 20-21). 

Em relação ao estudo da paisagem pela história, Berque acredita que 

 
traçar as ondas da história possibilita entender uma paisagem ou, melhor ainda, entender o que a 

paisagem é exatamente [...] precisamos disso, talvez, como humanos na terra, reacendemos esta 

reflexão [...] para que o declínio da modernidade não seja simplesmente o declínio da humanidade 

(Berque, 2009: 20-21). 

 

Para Milton Santos (1988) «a paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe 

uma multiplicidade de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de formas 

e de atores» (Santos, 1988: 22). Milton Santos (1988) afirma que o avanço sobre a técnica é 
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acompanhado pela mudança da forma de intervenção do homem sobre o espaço, pois  

 
a produção do espaço é resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, através dos 

objetos, naturais e artificiais. Cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis diferentes de forças 

produtivas, materiais e imateriais, pois o conhecimento também faz parte do rol das forças produtivas 

(Santos, 1988: 22).  

 

Na teoria de Sauer (1998) a paisagem pode ser «definida como uma área composta por 

uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais» (Sauer, 1998: 38). 

Para Maderuelo o conceito de paisagem não surge de uma perspectiva física, mas de uma 

consequência de uma série de fatores religiosos, políticos e culturais:  

 
A paisagem não é, portanto, o que há, antes de nós, é um conceito inventado ou, antes, uma 

construção cultural. A paisagem não é um mero lugar físico, mas o conjunto de uma série de ideias, 

sensações e sentimentos que elaboramos a partir do lugar e seus elementos constituintes. [...] Também 

exige outra coisa: exige uma interpretação, a busca de um personagem e a presença de uma emoção 

(Maderuelo, 2005: 38).  

 

Milton Santos (1988) descreve que, além de transformá-la, a «sociedade se encaixa na 

paisagem» como uma relação entre «sociedade e um conjunto de formas materiais e 

culturais» (Santos, 1988: 21). Em inúmeras cidades do mundo, como nas cidades 

brasileiras, entende-se, também, que nesta relação estão presentes outros atores no processo 

de produção das cidades como a indústria da construção civil e o mercado imobiliário. 

Santos coloca ainda que 

 
a paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a lógica pela qual se fez um 

objeto no passado era a lógica da produção daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a 

outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos. Daí vem a anarquia das cidades capitalistas. Se juntos se mantém elementos de idades 

diferentes, eles vão responder diferentemente às demandas sociais. A cidade é essa heterogeneidade de 

formas, mas subordinada a um movimento global. O que se chama desordem é apenas a ordem do 

possível, já que nada é desordenado (Santos, 1988: 22).  

 

Existem diferentes dimensões de percepção sobre a paisagem urbana e suas morfologias. 

Quanto mais complexas se mostram, mais difícil é estabelecer uma percepção sobre elas. 

Em uma reflexão sobre os níveis de percepção da paisagem, Santos relata que  

 
a paisagem toma escalas diferentes e assoma diversamente aos nossos olhos, segundo onde estejamos, 

ampliando-se quanto mais se sobe em altura, porque desse modo desaparecem ou se atenuam os 

obstáculos à visão, e o horizonte vislumbrado não se rompe. A dimensão da paisagem é a dimensão da 

percepção, o que chega aos sentidos. Por isso, o aparelho cognitivo tem importância crucial nessa 

apreensão, pelo fato de que toda nossa educação, formal ou informal, é feita de forma seletiva, pessoas 

diferentes apresentam diversas versões do mesmo fato. Por exemplo, coisas que um arquiteto, um 



Visioni LatinoAmericane  

 

 

Anno XIII, Supplemento al numero 24, Gennaio 2021, Issn 2035-6633                                                                                                      412 

artista vê, outros não podem ver ou o fazem de maneira distinta. Isso é válido, também, para 

profissionais com diferente formação e para o homem comum (Santos, 1988: 23).  

 

A complexidade encontrada hoje sobre o conceito de paisagem resulta em um processo 

constante de reflexão sobre o seu entendimento. O fato de se reconhecer uma paisagem 

urbana não necessariamente nos possibilita a compreensão daquilo que a constitui. A 

importância apontada ao estudo da paisagem é um campo a ser explorado. Cosgrove (1998) 

aponta que a paisagem é carregada de símbolos e significados que, por vezes, não são 

compreendidos pela sociedade e devem ser recuperados: «o significado em nossas 

paisagens comuns nos diz muito sobre nós mesmos. [...] pode contribuir para melhor 

conhecimento e compreensão de nós mesmos, dos outros e do mundo que compartilhamos» 

(Cosgrove, 1998: 120).  

Assim, entendemos que o objeto dessa proposta de artigo, que tem uma identificação 

com a formação histórica da cidade, a qual reúne equipamentos urbanos significativos à 

mesma, que sofreu inúmeras transformações ao longo de sua existência, representa de 

forma significativa a sociedade em que vivemos. A análise da paisagem urbana como um 

espaço atrelado ao tempo e à cultura, possibilita a reconstituição das transformações 

culturais acontecidas no espaço urbano e, consequentemente, seu entendimento como 

experiências vividas sobre a estrutura de seus espaços. 

 

 

3. O regramento urbano sobre a paisagem da avenida Independência 

 

Por meio da Constituição federal de 1988 (art.216, § 1º) regularizou-se como 

instrumento jurídico a modalidade de preservação de imóveis urbano denominada 

‘inventário’. Ao lado de outro instrumento, o tombamento constitui diferentes modalidades 

de preservação de conjuntos de imóveis urbanos. No caso do inventário trata-se de uma 

lista de itens reconhecidos por seu valor histórico e cultural. Tal reconhecimento resulta de 

um processo que envolve a pesquisa, levantamento, identificação e registro de 

determinados bens, adotando-se, critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza 

histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, entre outros que 

o justifiquem. 

Alguns anos depois da vigência da Constituição federal, em 1999 entra em vigor o Plano 

diretor de desenvolvimento urbano e ambiental de Porto Alegre. Neste plano algumas áreas 

da cidade foram entendidas como Áreas de interesse cultural (Aic), ou seja, áreas 

significativas a diferentes formas de manifestação da cultura da cidade.  

 
Art.14 - Integram o patrimônio cultural, [...], o conjunto de bens imóveis de valor significativo – edificações 

isoladas ou não, ambiências, parques urbanos e naturais, praças, sítios [...] paisagens, bens [...], históricos [...] –, 

bem como manifestações culturais [...] que conferem identidade a esses espaços (Pddua, 1999: 26). 
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Em 21 de outubro de 2005, durante a XV assembléia geral do Conselho internacional 

dos monumentos e sítios (Icomos) foi emitida a carta de Xi’an, documento que trouxe 

contribuições «para a preservação e conservação do patrimônio cultural do mundo, como 

parte do desenvolvimento sustentável e humano» (Icomos, 2005: 2). A carta aborda o tema 

«conservar o patrimônio cultural nas cidades e as paisagens em processo de mudança». 

Durante essa assembleia estabeleceram-se reflexões sobre os bens reconhecidos pela 

importância cultural retomando uma discussão sobre o entorno de edificações de valor 

cultural já reconhecidas, tema que já havia sido tratada em outros documentos como a Carta 

internacional para a conservação e restauração dos monumentos e dos sítios, Carta de 

Veneza (1964): 

 
Reconhecer a contribuição do entorno para o significado dos monumentos, sítios e áreas de 

patrimônio cultural: O entorno de uma edificação, um sítio ou uma área de patrimônio cultural se 

define como o meio característico seja de natureza reduzida ou extensa, que forma parte de - ou 

contribui para - seu significado e caráter peculiar. Entende que o entorno supõe uma interação com as 

práticas sociais [...] e outros aspectos do patrimônio cultural [...] que criaram e formaram o espaço, 

assim como o contexto atual e dinâmico de natureza cultural, social e econômica (Carta de Xi’an, 

Icomos, 2005: 2). 

 

A carta de Xi'an fomentou a discussão sobre a paisagem e o entorno de bens de interesse 

cultural em todo o mundo. Nela apontou-se para a necessidade de reconhecimento de 

diferentes modalidades de preservação de imóveis urbanos. Apesar disso, muitas cidades 

brasileiras já reuniam a esta altura morfologias contrastantes em uma mesma paisagem 

urbana, resultantes de identidades de diversas fases da urbanização das cidades brasileiras. 

Poucos anos depois, na cidade de Porto Alegre, foi sancionada a lei complementar n.601 

em outubro de 2008, que listou uma série de bens imóveis de valor cultural e arquitetônico. 

Em diferentes regiões da cidade imóveis urbanos passaram a responder a uma legislação 

específica aqueles que compunham a lista do inventariado. Na Lc n.601 foram definidas 

duas modalidades de bens inventariados: ‘bens inventariados de estruturação e bens 

inventariados de compatibilização’. A Lc n.601 procurou garantir a permanência de 

imóveis particulares significativos a paisagem e a história da cidade em um contexto 

urbano em transformação. 

Durante a década de 1990, ao longo da avenida Independência já haviam sido tombados 5 

imóveis a nível municipal ou nacional, pela Equipe do patrimônio histórico e cultural (Epahc) 

e pelo Instituto do patrimônio histórico e artístico nacional (Iphan), respectivamente. 

Somados a estes, a Lc n.601 de 2008 listou 12 imóveis identificados como imóveis 

inventariados de compatibilização e 32 imóveis como inventariados de estruturação, 

totalizando 49 imóveis. Desta forma foram reconhecidos por meio de legislação especifica 

uma série de imóveis significativos a cultura da cidade e que, portanto, devem ser 
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preservados de acordo com as modalidades de tombamento ou inventários referentes a cada 

um deles. 

Há de forma recorrente confusões referentes ao que seria o inventário ou o tombamento de 

um imóvel. Na prática, tanto o inventário quanto o tombamento trazem exigências legais sobre 

a preservação de um bem imóvel, mas com diferentes exigências aos níveis de preservação, 

restrições a eventuais processos de transformações, bem como a responsabilização referente aos 

custos relativos à preservação. Na Lc n.601, ou no inventário de bens culturais imóveis de 

Porto Alegre, apontou-se para imóveis da cidade significativos a paisagem e a memória com 

diferentes níveis de restrições, sendo os imóveis inventariados de estruturação, em teoria, 

objetos de maior restrição a intervenções e os inventariados de compatibilização aqueles que 

trariam uma ambiência necessária na composição da paisagem. 

Apesar do reconhecimento da importância do patrimônio histórico e cultural da cidade de 

Porto Alegre, por meio dos processos de tombamento nas diferentes esferas (municipal, 

estadual e nacional) e, também, das intenções de proteção da paisagem urbana declaradas 

nesses documentos em que seria utilizado a preservação de edificações de interesse 

sociocultural como um instrumento para um controle urbanístico, na prática, não tiveram uma 

aplicação efetiva. A falta de definições mais elaboradas no próprio regime urbanístico no que 

se refere aos entornos dos bens histórico e cultural da cidade e as disputas entre agentes 

atuantes no entorno dessas edificações (a indústria da construção e o mercado imobiliário) 

dificultou o processo. Assim, as transformações correntes sobre essa paisagem reúnem uma 

série de morfologias que não dialogam representando diferentes projetos de cidade, como 

fragmentos de diferentes espacialidades. Esse resultado mostra uma mistura de formas 

conflitantes, uma vez que não há uma ambientação equilibrada entre as novas edificações e as 

preexistentes. Tal panorama é fruto de uma organização do espaço urbano em que a 

propriedade privada é a unidade da regulação urbanística de uso e ocupação do solo 

desconsiderando a ideia de conjunto. 

Neste sentido, a ideia de uma paisagem marcada por contrastes morfológicos entre 

edificações de tempos distintos é oriunda da forma como historicamente as cidades são 

organizadas. Estes contrastes morfológicos materializados na paisagem são resultantes de 

uma desarticulação entre a ideia de se preservar uma área da cidade com reconhecido valor 

histórico e cultural e a forma como a cidade é construída por meio da propriedade privada 

que rompe com qualquer intenção coletiva por apresentar uma lógica individualista. 

 

 

4. Uma análise sobre a paisagem das morfologias contemporâneas da avenida 

Independência 

 

A avenida Independência em Porto Alegre é reconhecida como um exemplar de espaço 

urbano em que vários tempos estão presentes (Almeida, 2004). É possível identificar no 
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espaço urbano desta avenida sobrados do início do século XX, edificações modernistas de 

meados deste século e construções contemporâneas do início do século XXI. Cada 

edificação está vinculada a um momento do planejamento urbano da cidade de Porto 

Alegre repercutindo na constituição de uma paisagem de morfologias contrastantes. A 

paisagem urbana desta avenida reúne elementos de morfologia heterogênea em sua 

composição. Estas morfologias, ou edificações, foram regradas por diferentes legislações. 

Assim, há em curso uma crescente geração de novas formas na paisagem, resultantes dos 

objetos de empreendimentos imobiliários com morfologias contrastantes a morfologia dos 

bens reconhecidos com de valor cultural. 

Neste sentido, entende-se que a avenida Independência é representativa de questões 

encontradas no regime urbanístico que devem ser problematizadas, uma vez que existe uma 

tensão entre a preservação do patrimônio histórico e a produção contemporânea do espaço 

através da indústria da construção e do mercado imobiliário. 

 

 

4.1. Os bens inventariados e tombados presentes na paisagem da avenida Independência e 

sua relação com a produção contemporânea do espaço 

 

Encontra-se na avenida Independência uma série de edificações inventariadas em nível 

municipal e tombadas em nível municipal e nacional identificadas no mapa da Figura 1 

conforme a legenda. Contudo, apesar do reconhecido valor histórico e cultural desta série 

de edificações para a sociedade, evidencia-se uma produção imobiliária contemporânea (a 

partir do início do século XXI) nesta avenida que, em muitas situações, entra em conflito 

do ponto de vista paisagístico com estes bens inventariados e tombados. Esta lógica 

conflitante é mais intensa nas áreas em que se apresenta uma produção imobiliária com 

uma área construída superior a 500m² (Figura 1).  

Este choque de morfologias de tempos distintos atravessa todo o percurso da avenida 

Independência. Em função de uma maior ou menor concentração de edificações 

reconhecidas como patrimônio cultural e novas áreas construídas a partir da produção 

imobiliária, como mostra o mapa das concentrações na Figura 1, verifica-se uma paisagem 

contemporânea de morfologias que não dialogam, situação comum em muitas cidades 

brasileiras. 

A partir desta perspectiva inicial conflitante, evidenciam-se três amostras da paisagem 

com a intenção de exemplificar a relação entre o que é entendido como patrimônio e o que 

está sendo produzido no espaço atualmente. 
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Figura 1 - Patrimônio edificado x produção imobiliária recente após o Pddua 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos tombamentos nacionais, municipais e listagem do inventário 

municipal e do registro imobiliário do cadastro fiscal do Iptu. 
 

 

4.2. Três amostras contrastantes de uma mesma paisagem 

 

O que foi evidenciado no tópico anterior a partir das localizações no mapa da Figura 1, 

evidencia-se agora a partir de três casos emblemáticos: o complexo da Santa casa, o entorno do 

edifício da Vivo e o trecho correspondente ao lote antigamente ocupado por uma edificação 

inacabada, sede da orquestra sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Cada amostra apresenta uma 

ruptura entre o passado e o presente na paisagem contemporânea. 

 

Este primeiro caso, apresenta como particularidade o fato de que o contraste entre morfologias 

distintas na paisagem ocorre em um mesmo lote, o complexo hospitalar da Santa Casa de 

Misericórdia. As edificações apontadas como patrimônio cultural dividem espaço com novas 

edificações em altura decorrentes da necessidade de ampliação do complexo hospitalar (Figura 2). 
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Figura 2 - Trecho 1: O complexo da Santa Casa e a relação contrastante entre o patrimônio edificado e a 

produção imobiliária recente 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores sobre mapa base do Google earth. 

 

Trata-se, portanto, de um conflito causado pelo contraste entre estas formas edificadas que 

compõem essa paisagem urbana. No entanto, questiona-se aqui a forma descompassada que a 

materialidade desta expansão assumiu. Hoje a Santa Casa é um complexo hospitalar importante 

para a cidade, mas deixou de ser um conjunto arquitetônico harmônico o que prejudica o valor 

paisagístico e histórico das edificações patrimoniais existentes no local. 

Este segundo caso apresenta uma outra condição espacial, pois o contraste se dá entre 

um trecho de edificações reconhecidas pelo valor cultural (vista A) seguido por um grande 

empreendimento imobiliário, o edifício da Vivo (vista B) conforme Figura 3.  

Ao contrário da Santa Casa, a relação de descompasso se dá entre lotes distintos. O 

conjunto de sobrados dispostos no alinhamento dos lotes com a avenida Independência 

contrasta com a torre do edifício da Vivo construída em um grande terreno no entorno 

próximo. Mais uma vez o contraste entre as morfologias da paisagem é estabelecido por 

diferenças muito significativas entre as formas das edificações de valor histórico e as novas 

edificações. 
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Figura 3 - Trecho 2: o entorno do edifício da Vivo e a relação contrastante entre o patrimônio edificado e a 

produção imobiliária recente 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores sobre mapa base do Google earth. 

 

Este terceiro caso evidencia uma situação muito particular da avenida Independência na 

medida em que o contraste entre as formas edificadas se manifesta a partir da interrupção de 

uma paisagem composta em sua maioria por bens inventariados e tombados de 1 ou 2 

pavimentos. O edifício de escritórios em altura com sua fachada envidraçada rompe 

completamente com a linguagem arquitetônica mais ou menos homogênea deste trecho da 

avenida (Figura 4). Novamente o conflito se dá entre lotes distintos, mas desta vez se trata de 

uma interrupção de uma paisagem composta por um conjunto de bens edificados de valor 

cultural. No entanto, vale ressaltar que o antigo prédio inacabado da Ospa já configurava uma 

ruptura entre o padrão das edificações preexistentes em função da sua volumetria.  
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Figura  4 - Trecho 3: Entorno do lote antigamente ocupado pelo edifício da Ospa e a relação contrastante 

entre o patrimônio edificado e a produção imobiliária recente 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores sobre mapa base do Google earth. 
 

Estes três casos exemplificam um conflito na paisagem da avenida Independência 

decorrente da incompatibilidade entre o regime urbanístico praticado e as estratégias do 

Plano diretor e da Lc n.610.  

 

 

4.3. Entre as intenções da legislação e as novas edificações da paisagem urbana da avenida 

 

Os contrastes trazidos pelas novas edificações na paisagem da avenida Independência 

não contribuem para a manutenção da identidade reconhecida por meio das edificações 

culturais. Assim, a legislação de uso e ocupação do solo se materializa na 

contemporaneidade sem contribuir de forma harmônica na relação entre o patrimônio 

edificado e a produção contemporânea do espaço. Atualmente, a produção do espaço em 

Porto Alegre é regulada pelo Pddua a partir do regime urbanístico existente nos anexos do 

plano. No entanto, regular a produção do espaço não quer dizer, necessariamente, garantir 

um diálogo com aquilo que foi produzido no passado e é entendido hoje como um 

patrimônio cultural. A preservação da preexistência segue um interesse coletivo a partir da 
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ideia de conjunto, enquanto a construção das novas edificações segue um interesse 

individualista a partir da ideia da propriedade privada, descolada deste conjunto, 

materializando-se na paisagem uma relação morfologicamente conflitante.  

Os três casos apresentados aqui são sintomáticos deste processo. Cada caso corresponde 

a um tipo de descompasso entre as preexistências inventariadas e tombadas e o que é 

permitido construir através de um planejamento urbano que é praticado segundo a lógica de 

produção da propriedade privada. 

 
Figura 5 - Produção do espaço x legislação de uso e ocupação do solo (Pddua) 

 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos tombamentos nacionais, municipais e listagem do inventário 

municipal, do registro imobiliário do cadastro fiscal do Iptu e do zoneamento/regime urbanístico do Pddua. 

 

A Figura 5 exemplifica as três condições distintas apresentadas pelo planejamento para 

viabilizar os três casos apresentados. O terreno do complexo da Santa Casa representa uma 

zona de características únicas que não são replicadas no zoneamento do entorno. Nesse 

sentido, este terreno apresenta um regime urbanístico próprio do ponto de vista da sua 

volumetria, o que abre espaços para conflitos morfológicos na paisagem relativos às 

preexistências do próprio lote e às do entorno. Já no caso do edifício da Vivo, o contraste 

decorre de uma questão de zoneamento. As edificações de valor cultural se localizam numa 

zona que apresenta restrições construtivas, o que preserva o conjunto. Mas o edifício da 

Vivo se localiza na zona lindeira, que não apresenta as mesmas restrições. O conflito está 

no fato de que, apesar de serem zonas distintas, as edificações listadas por seu valor cultural 
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e o edifício da Vivo configuram uma mesma visual da paisagem. E, no último caso, o que 

se observa é a ruptura com o zoneamento, pois o regime neste caso é completamente 

desconsiderado tendo em vista que o edifício de escritório se localiza na mesma zona das 

edificações inventariadas e tombadas. Logo, este empreendimento só foi possível, por se 

tratar de um Projeto especial, figura jurídica prevista no planejamento urbano de Porto 

Alegre para viabilizar projetos específicos em áreas que normalmente os inviabilizariam em 

função de restrições legais, mediante contrapartidas dos empreendedores e a aprovação do 

Conselho municipal de desenvolvimento urbano e ambiental (Cmdua).  

 

 

5. Dissenso entre legislações 

 

Ao analisar cada amostra apresentada aqui, entende-se que as rupturas morfológicas da 

paisagem identificadas são viabilizadas a partir de diferentes meios em função da legislação 

atual de uso e ocupação do solo. No terreno da Santa Casa a questão está na ideia de um 

único lote representando uma única zona no regime urbanístico. Já na segunda amostra 

correspondente ao prédio da Vivo, a questão se dá na relação entre duas zonas com regimes 

conflitantes. E, por final, na terceira amostra a ruptura morfológica na paisagem ocorre em 

função da exclusão de um regime comum a uma zona em detrimento de uma situação 

particular viabilizada por um projeto especial.   

Dentro deste contexto apresentado, compreende-se que a estratégia de qualificação 

ambiental, trazida pelo Pddua, onde se pretendia qualificar, valorizar e garantir a perpetuação 

do patrimônio ambiental, enfrentou grandes dificuldades em sua afirmação, desde o início de 

sua implementação. Os três casos expostos aqui e localizados em áreas de interesse cultural 

denunciam a ineficácia da legislação urbanística na busca da manutenção da preservação e 

reconhecimento dos bens inventariados de compatibilização e estruturação localizados no 

percurso estudado. Tal perspectiva se verifica tanto dentro do zoneamento do regime do 

Pddua como fora dele através dos chamados Projetos especiais. 

O reconhecimento no que se refere a legislação é um passo fundamental à preservação 

de edificação de interesse cultural. Existe uma carência de verificação da qualidade das 

transformações que ocorrem na paisagem urbana e sobretudo, nas relações com as 

preexistências construídas.  

São essenciais para a memória da cidade programas que sejam capazes de estimular 

um conhecimento sobre os espaços da cidade e também da importância da memória da 

cidade. Não basta preservar, é necessário a difusão do conhecimento sobre os valores 

que definiram a preservação bem como as formas de viabilizá-lo. Os conceitos 

relacionados à valorização da paisagem e aos bens de interesses históricos e culturais, 

descritos no regime urbanístico da legislação atual (Pddua-1999/2010) não resultam em 

uma integração formal entre as novas edificações que podem vir a ser construídas e as 
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edificações reconhecidas formalmente por seu valor histórico e cultural.  

No percurso estudado existem diversas manifestações de perfis sociais que se revelam 

pelas legislações que o envolvem. Reconhecer a importância dessas manifestações é, de 

certa forma, reforçar o potencial cultural da localização, além de sua importância histórica. 

Pesquisar e reconhecer a história das edificações preexistentes se faz fundamental ao 

processo de planejamento da cidade. O simples crescimento da densidade em áreas 

construídas não deve ser entendido como desenvolvimento de uma região. Para desenvolvê-

la é preciso conhecê-la para qualificá-la de fato. Assim, é necessário compreender os 

processos de transformação ao longo da sua história. 

Há falta de consenso sobre o entendimento dado aos imóveis simbólicos para a 

memória da cidade de Porto Alegre, sugere-se, assim, apurar como se têm medido o 

valor do patrimônio na paisagem urbana das regiões mais antigas da cidade e o 

desencadeamento de programas de educação e conhecimento dos patrimônios culturais 

envolvidos. 
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