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 Esta pesquisa aborda a preservação do patrimônio histórico da cidade de Laguna, Santa 

Catarina, sul do Brasil, de acordo com a perspectiva do Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

utilizando-o como uma ferramenta de organização, de informação e para o monitoramento, 

planejamento e gestão de futuras intervenções em áreas compreendidas como Patrimônio 

Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Tem o objetivo de 

analisar e identificar tendências baseadas no uso e na linguagem arquitetônica da área protegida e 

também almeja mostrar como o poder público e o IPHAN podem utilizar o SIG como uma opção 

gratuita para o gerenciamento do centro histórico. 

 

 A metodologia consistiu em cinco estágios: Revisão bibliográfica, pesquisa de campo, 

computação de dados, análise de dados e produção de mapas e tabelas. O trabalho foi 

desenvolvido no programa computacional QGIS depois da realização da pesquisa de campo que 

ocorreu durante os meses de setembro e novembro de 2016 na área da Poligonal de Tombamento, 

que envolveu o levantamento de informações relacionadas à descaracterização arquitetônica e a à 

geolocalização das edificações consideradas falso histórico em combinação com outros dados 

relacionados às edificações presentes. Depois de coletados, os dados foram importados para o 

programa e os mapas temáticos e descritivos foram gerados durante o primeiro semestre de 2017. 

 Por meio da plataforma SIG, os mapas de descaracterização e de edificações consideradas 

falso histórico foram gerados e os números puderam ser computados com base na geração de 

mapas e gráficos que contivessem o uso do solo ou a linguagem arquitetônica como base de 

referência. Para os mapas que relacionaram o uso do solo com o número de edificações 

consideradas falso histórico, bem como o uso do solo e a linguagem arquitetônica com as 

edificações descaracterizadas, foram respeitados os seguintes critérios estabelecidos na etapa de 

levantamento: 

Critérios para Falso Histórico: Foi utilizada a comparação de fotos e também a análise das 

fachadas realizadas caso a caso, identificando detalhes de clara imitação de linguagens anteriores, 

como molduras, ornamentos telhado e esquadrias; 

Critério para categorizar a descaracterização da linguagem arquitetônica: De acordo com a 

linguagem arquitetônica de cada edificação foi avaliado se a edificação mantinha sua 

originalidade quanto aos vãos, ornamentos, telhados e superfície. Entre os elementos foram 

consideras algumas exceções como os toldos, vitrines, letreiros e a coloração; 
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Entre os resultados obtidos, estão os mapas gerados no programa QGIS, que 

possibilitaram a obtenção do número de edificações descaracterizadas bem como as classificadas 

como falso histórico;  

  
Fig. 1 Mapa de Falsos Históricos / Fig 2. Mapa de Descaracterizações e Linguagem Arquitetônica 

 

As edificações consideradas falso histórico (apenas 2,47% de total as edificações) estão 

situadas em áreas distintas dentro da poligonal, o que não indica nenhuma tendência de 

mimetização ou falsificação da paisagem edificada no centro fortemente historicizado e 

mapeadas em combinação com o mapa de uso do solo conforme a Fig. 1 é possível verificar que 

pertencem a usos bem distintos, resultado que indica a independência de uso para que a 

linguagem seja ou tenha sido falsificada. 

Quanto ao número de edificações descaracterizadas (24,65% do total de edificações) 

verifica-se que proporcionalmente as edificações Modernistas (70,58% do total de modernistas) e 

as Art Decos (62,26% do total de Art Decos) são as edificações que apresentam os maiores 

valores de descaracterização, isso possivelmente ocorre devido ao grande uso comercial que as 

edificações possuem e que por conta da ocorrência de reformas irregulares para adaptações de 

portas e vitrines, as mesmas acabam sofrendo essas alterações na linguagem, além de que as 

edificações historicamente mais novas e a depender de sua relevância arquitetônica podem 

possuir diferentes níveis de preservação conforme estabelecido em levantamentos realizados caso 

a caso pelo órgão de preservação no município de Laguna. 
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