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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 o estado de conservação 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 na 

área da Poligonal de Tombamento, que envolveu o levantamento de informações relacionadas ao 

estado de conservação, uso, linguagem arquitetônica, danos, além de outros dados relacionados 

às edificações presentes, durante os meses de setembro a novembro de 2016. Depois de 

coletados, os dados foram importados para o programa e os mapas temáticos e descritivos foram 

gerados. 

 

 Para a avaliação do estado de conservação das edificações foi utilizada uma simplificação do 

método Multicritérios de apoio à decisão (Multi-Criteria Decision Making method - DUTTA; 

HUSAIN, 2009), adaptando estes para melhor adequar aos objetivos deste estudo. Este artigo 

focou em avaliar a superfícies das edificações da perspectiva da rua, dividindo as análises em 

quatro elementos: Superfícies ou paredes, ornamentos, esquadrias e telhado. Cada elemento 

recebeu uma nota e peso individual. 

 

 Por meio da plataforma SIG, foram desenvolvidos mapas que permitiram quantificar dados 

relacionados a: linguagem arquitetônica, uso do solo, gabaritos, falso histórico, descaracterização 

e estado de conservação. O SIG permitiu o armazenamento de diversos dados em uma única 

plataforma, criando assim, uma base de dados com os quais é possível realizar os mais variados 

tipos de análises, entre eles o cruzamento dos dados do estado de conservação com os dados de 

linguagem arquitetônica e uso do solo, foco deste estudo. 
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Fig. 1 Gráfico de Linguagem x Estado de conservação. Fonte: Gerado pelos autores. 

 
 O gráfico de Linguagem x Estado de conservação (Fig. 1) mostra que a maioria das 

edificações são classificadas como Muito bom ou Bom, independente da linguagem. Há um 

número expressivo de edificações classificadas como Regular, principalmente na linguagem Art 

Déco, e um número menor em estado Ruim e Muito Ruim, mais presentes nas linguagens 

Colonial e Eclética. Por fim, as edificações que não receberam nota são as que estão em 

construção, restauro ou em ruínas. 
 

Fig. 2 Gráfico de Uso x Estado de conservação. Fonte: gerado pelos autores. 

 
Já no gráfico de Uso x Estado de conservação (Fig. 2) é possível observar um equilíbrio entre 

os usos Residencial, Comercial, Institucional e Misto, uma vez que a maioria foi avaliada como 

Muito Bom ou Bom. Há também uma porcentagem similar de edificações avaliadas como 

Regular e uma maior variação nessa porcentagem de Ruim e Muito Ruim. Nenhuma das 

edificações de uso Comercial e Misto foi classificada como Muito Ruim, possivelmente por 

causa da preocupação com a manutenção e aparência do edifício que o uso comercial requer. Por 

outro lado, o uso Institucional é o segundo uso com mais edificações em estado Muito Ruim de 

conservação, atrás apenas do uso Desocupado, que engloba todas as edificações Em Ruínas e têm 

maior parte das edificações em estado Regular e Ruim. 


