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Capa: Ilustrações de Aldo Nunes. 

Acervo Suzane Albers Araújo.

Aldo João Nunes (1925-2004) artista plástico e 

especialista em conservação-restauração de 

bens culturais móveis pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (1981). Pioneiro nas ações de 

conservação-restauração de bens culturais 

móveis em Santa Catarina, semeou a consciência 

sobre a preservação do patrimonio cultural, sendo 

um defensor ativo no Estado e particularmente 

em Florianópolis.
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o resultado da nossa responsabilidade com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Ficha catalográfica

SOBRE O CAU

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

de Santa Catarina (CAU/SC) é uma 

autarquia federal criada com a Lei nº 

12.378 de 31 de dezembro de 2010, que 

regulamenta o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo no país. Dotada de 

personalidade jurídica de direito público, 

possui a função de “orientar, disciplinar 

e fiscalizar o exercício da profissão 

de arquitetura e urbanismo, zelar pela 

fiel observância dos princípios de 

ética e disciplina da classe em todo o 

território nacional, bem como pugnar 

pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo” (§ 1º do Art. 24º 

da Lei 12.378/2010).

www.causc.gov.br/
cp-t/boaspraticas

Para mais 
informações sobre 
Boas Práticas em 
Patrimônio Cultural 
acesse:
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INTRODUÇÃO

O Patrimônio Cultural materializado nas cidades, 

sob a forma de edificações, estruturas urbanas e 

paisagens, constitui-se em testemunho tangível 

de períodos pregressos que são dignos de 

preservação para as gerações futuras.

A crescente perda de exemplares significativos 

do Patrimônio Cultural Catarinense é resultado 

do pouco reconhecimento da sociedade 

sobre a relevância desse patrimônio; da falta 

de conhecimento técnico adequado dos 

profissionais que atuam na área; das deficiências 

na formação acadêmica e na atualização 

e capacitação profissional; da carência de 

legislações adequadas; e da vulnerabilidade 

institucional encontrada nas estruturas 

governamentais ligadas à preservação e à 

gestão do patrimônio cultural.

Fig. 1 . Na página anterior: vista do Distrito de 
Alto Paraguaçu, Itaiópolis, a partir da torre da 
Igreja. João Serraglio.

Fig. 2. Praça República Juliana, no Centro 
Histórico de Laguna. João Serraglio.
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Fig. 3. Festa do Divino no Ribeirão da Ilha, em 
Florianópolis, 2007. Fabiano Teixeira dos Santos.

Para contrapor a essa situação, o CAU/

SC, através de uma ação pioneira, cria 

em 2019 a Câmara Temática - Cidade: 

Patrimônio de Todos, que estabelece o 

Patrimônio Arquitetônico como uma das 

questões centrais a serem enfrentadas 

pelos profissionais da Arquitetura e 

Urbanismo e pela sociedade em geral. 

A presente publicação faz parte das 

ações em desenvolvimento desta 

câmara temática e pretende, dentre 

outras finalidades, cumprir um papel 

preventivo, de orientação técnica e 

de conscientização da importância da 

salvaguarda do Patrimônio Arquitetônico 

em Santa Catarina, tornando-o um 

Patrimônio de Todos.
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O patrimônio cultural na cidade, representado pelo conjunto de 

bens materiais e imateriais, é parte integrante da sua cultura. 

A preservação deste patrimônio garantirá a identidade cultural 

da cidade, diferenciando-a e tornando-a única. Caracteriza-se 

também como um direito social à memória. As razões pelas quais 

as sociedades preservam seu patrimônio, podem se modificar 

com o tempo, sendo atualmente adotadas as seguintes razões 

principais:

1. Culturais: caracterizadas pelos aspectos formais, documentais, 

simbólicos e memoriais;

2. Científicas: caracterizadas pela interdisciplinaridade, porquanto 

os bens culturais estão relacionados a diversos campos do saber, 

desde as humanidades até as ciências exatas e biológicas; e

3. Éticas: caracterizadas pela ausência do direito das sociedades 

apagarem os traços de gerações passadas, impedindo que as 

gerações presentes e futuras tenham acesso aos benefícios e ao 

desfrute do patrimônio cultural herdado.

Os arquitetos têm como uma de suas atribuições projetar e 

executar intervenções no Patrimônio Arquitetônico, objetivando 

a preservação, conservação, restauração, reutilização, reabilitação 

e valorização das edificações, dos conjuntos e das cidades 

históricas.

O LUGAR DO PATRIMÔNIO 
NO FUTURO DAS CIDADES
Um convite 
para construir 
cidades 
melhores

Fig. 4. Rua do Centro Histórico 
de São Francisco do Sul, com 
Santuário de Nossa Senhora da 
Graça, ao fundo. João Serraglio.
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Os arquitetos são, acima de tudo, observadores 
cuidadosos das cidades, e enxergam o impacto positivo 
que as políticas de preservação têm no estabelecimento 
de comunidades dinâmicas e cidades sustentáveis.

A capacidade técnica é adquirida durante a formação 

do arquiteto e urbanista, e por qualificações específicas 

posteriores, que fornecerão a base teórico-crítica e o 

conhecimento específico das técnicas construtivas e dos 

materiais tradicionais e contemporâneos, auxiliando o 

profissional nos desafios dessa área.

No entanto, a tarefa da preservação do Patrimônio 

Cultural Construído não depende apenas dos arquitetos 

e urbanistas: depende também, da defesa e do 

compartilhamento do significado do patrimônio pela 

sociedade. O Poder Público também deve ser capaz 

de criar e executar políticas públicas eficazes, justas e 

representativas de modo a garantir cidadania e dignidade.

Fig. 6. Fachada da Casa Pinto 
D’Ulysséa, Laguna. João Serraglio.

Fig. 5. Detalhe dos azulejos da 
Fachada da Casa Pinto D’Ulysséa, 
Laguna. Fabiano Teixeira dos Santos.
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A construção de cidades melhores, mais justas, sustentáveis e 

resilientes depende de ideias inovadoras, construídas socialmente, 

que visam o bem estar de todos, associadas à preservação do 

legado das gerações passadas. Esse equilíbrio entre inovação 

e preservação, surge a partir da observação e do respeito às 

soluções técnicas e aos modos de viver locais. Como profissionais e 

estudiosos das cidades, os arquitetos e urbanistas acreditam que a 

cidade do futuro surgirá da inovação, do cuidado e da salvaguarda 

do patrimônio construído, associados a um planejamento urbano 

que leve em conta a justiça social aliada ao desenvolvimento 

ambiental e culturalmente sustentável.

Preservar o patrimônio cultural de uma cidade ou localidade implica 

no reconhecimento dos seus valores artísticos e históricos, dado 

pelo caráter único e insubstituível, admitido como obra de arte e/

ou documento histórico. A preservação deve ser orientada por 

preceitos, conceitos e normas que auxiliam a gestão dos bens que 

compõem o patrimônio cultural, tais como: (i) os de proteção, 

caracterizados pelos inventários, registros, leis de tombamentos, 

legislação urbana, chancela da paisagem cultural e outras formas 

de acautelamento; (ii) os de recuperação, caracterizados pela 

manutenção, conservação, restauro, adaptação, requalificação e 

revitalização; e (iii) os de educação patrimonial.

Fig. 7. Rua Tenente Silveira, em 
Florianópolis, com Edifício das 
Diretorias, em primeiro plano. 
João Serraglio.
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A cidade reflete 
a sociedade

Impacto que as cidades imprimem nas pessoas: o papel e 

importância das cidades 

As cidades que construímos demonstram nossos valores 

coletivos, os hábitos, as relações sociais e a relação com a 

natureza. Conhecer a cidade é conhecer a cultura local. Não 

existe experiência cultural mais imersiva do que experimentar 

uma cidade.

Mas, somente a preservação do passado não é suficiente para 

explicar o efeito que esse conjunto de edifícios tem sobre 

o observador contemporâneo. Para que façam sentido, tais 

edificações precisam ser preenchidas por usos e pelo modo de 

vida atuais, de forma compatível entre uso e preservação. Essa 

associação, de conjuntos históricos densos de significados, 

com o modo de vida contemporâneo, deve ser perseguida na 

gestão das áreas urbanas.

Na paisagem das cidades o patrimônio urbano-edificado é 

percebido e experimentado, seja na largura das suas ruas, 

no tamanho dos seus lotes, nos seus espaços públicos, 

Fig. 8. Cia Hering Matriz, em Blumenau. 
João Serraglio.
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[1] CASTRIOTA, Leonardo. In: Mestres 
e Conselheiros: Manual de atuação 
dos agentes do Patrimônio Cultural. 
organização Marcos Paulo de Souza 
Miranda, Guilherme Maciel Araujo e 
Jorge Abdo Askar, Belo Horizonte: 
IEDS, 2009, pag. 61.

praças, parques e jardins, e finalmente, nos seus edifícios. Essas 

referências do passado e seus inúmeros arranjos é que irão 

identificá-la e distingui-la das demais cidades, no cenário cultural 

presente e futuro.

Segundo Castriota 1, “a concepção de Patrimônio ambiental 

urbano aparece como uma matriz de pensamento 

contemporâneo de preservação do patrimônio, a partir de 

um pensamento ‘da cidade em seu sentido histórico cultural, 

valorizando o processo que a informa e não apenas monumentos 

isolados’. Nesta concepção abordar o patrimônio ambiental 

urbano seria (...) conservar o equilíbrio da paisagem, pensando 

sempre como inter-relacionado a infraestrutura, o lote, edificação, 

a linguagem urbana, os usos, o perfil histórico e a própria 

paisagem cultural”. 

Paisagem Cultural é uma categoria de bem cultural estabelecida 

pela UNESCO em 1992. No Brasil, a paisagem cultural é entendida 

como uma porção peculiar do território, representativa do 

processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 

vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.

No estado de Santa Catarina houve experiências pioneiras neste 

sentido, como o tombamento federal dos centros históricos de 

Laguna e São Francisco do Sul e o tombamento municipal de 

conjuntos históricos em Florianópolis, ambos nos anos 1980. Já 

a aplicação da proteção da Paisagem Cultural, ocorreu em 2009, 

pela primeira vez em âmbito nacional, no Vale do Itajaí, com a 

chancela dos Roteiros Nacionais da Imigração.

Fig. 9. Edifício Ceisa Center, 
Florianópolis. Fabiano Teixeira 
dos Santos.
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Fig. 10. Seminário Sagrado Coração de Jesus, 
Corupá. Fátima Regina Althoff.
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AUGÉ, Marc. Não-lugares: 
introdução a uma antropologia 
da supermodernidade. 
Campinas, SP: Papirus, 1994. 

Tais cidades tornam-se protegidas daquilo que o antropólogo 

Marc Augé 2 chamou de “não-lugar”: espaços pensados a partir 

de valores transitórios e desprovidos de qualquer referência do 

passado e da memória histórica; locais sem identidade própria, 

que por isso não chegariam a se tornar lugares; espaços que são 

idênticos em qualquer parte do mundo, como os aeroportos, 

quartos de hotéis e shopping centers, e por isso desprovidos de 

interesse e significância, ou seja, sem geração de valor que não o de 

um consumo rápido e de baixo valor agregado.

As cidades que preservam o seu patrimônio cultural garantem uma 

identidade própria, que se constitui na sua riqueza cultural e social, 

tornando-as únicas.

Cidades que valorizam o potencial do 
patrimônio ambiental urbano crescem em 
harmonia, respeitando a passagem do 
tempo e o trabalho das gerações passadas, 
tornando-se mais humanas e sustentáveis.

Fig. 12. Casa de Vittório 
Schiocket, em Jaraguá do 
Sul. João Serraglio.

Fig. 11 . Na página anterior: 
Estação Ferroviária Três 
Barras, Linha São Francisco 
da Estrada de Ferro São Paulo 
- Rio Grande, com Maria 
Fumaça. Em Três Barras. João 
Serraglio.
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O patrimônio cultural é uma variável privilegiada de 

valor econômico agregado, sendo capaz de promover o 

desenvolvimento local de forma sustentável. Neste sentido, 

destaca-se o potencial do turismo cultural em cidades 

organizadas ao redor de suas referências culturais, e do 

desenvolvimento agro-industrial ligados a essas paisagens 

culturais, que pode culminar no desenvolvimento de produtos 

com Denominação de Origem Controlada (DOC). Tais produtos 

têm potencial de tornarem-se importantes pilares da economia 

local e do desenvolvimento sustentável das respectivas 

comunidades.

A preservação do planeta é o grande desafio do 

desenvolvimento sustentável, uma conquista que advém 

da responsabilidade e da democracia transparente, na qual 

as instituições não governamentais, como associações 

e conselhos, funcionam como legítimos mediadores e 

articuladores da relação entre a sociedade e os gestores 

públicos. Nesses fóruns, o cidadão poderá discutir, expressar, 

compartilhar opiniões e suas necessidades visando um futuro 

melhor para a sua cidade, cabendo ao gestor público acatar os 

anseios da coletividade e atuar na sua viabilização.

O futuro 
potencial do 
patrimônio 
cultural 
preservado

Fig. 13. Clube de Caça e Tiro 
Concórdia, em Blumenau. 
Simone Harger.
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A Constituição Federal impõe tanto ao Poder Público quanto à 

comunidade o dever de preservar o patrimônio cultural, sendo 

que os proprietários de bens culturais não podem exercer o seu 

direito à propriedade de forma ilimitada, em seu próprio e exclusivo 

interesse. A restrição do direito de dispor de sua propriedade advém 

do cumprimento da função social da propriedade, estabelecida no 

regramento constitucional.

“O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas 

de acautelamento e preservação” (art. 216, §1º, da 

Constituição Federal).

Uma intervenção num bem cultural, seja ele uma edificação, 

conjunto de edificações, monumento, paisagem urbana ou rural 

ou ainda uma área de entorno desses bens, deverá ser executada 

por profissional habilitado com conhecimento e experiência das 

determinações contidas nas Cartas Patrimoniais, de planejamento 

urbano e regional, além das técnicas de restauração e conservação.

O arquiteto e urbanista é o profissional que reúne conhecimentos 

na área de urbanismo, história, arte e cultura, materiais e técnicas 

construtivas, e de quem se espera um profundo conhecimento 

na aplicação das Cartas Patrimoniais e recomendações, que são 

formadoras de princípios ligados à preservação e conservação 

dos bens culturais. Tais documentos, muitos dos quais firmados 

internacionalmente, representam a consolidação de conceitos 

e o estabelecimento de normas e procedimentos, visando a 

A responsabilidade

Fig. 14. Igreja Luterana Ribeirão 
Liberdade, em Benedito Novo. 
Fátima Regina Althoff.
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documentação, a promoção da preservação de bens 

culturais e de planos de conservação, de manutenção e 

de restauro do patrimônio cultural urbano-edificado.

Considerando-se que conservação-restauração é um 

trabalho interdisciplinar, sua execução depende de 

arquitetos e urbanista e de profissionais de outras áreas 

de atuação, como: historiadores, químicos, engenheiros, 

biólogos e conservadores-restauradores de bens móveis 

e integrados. Tratando-se de ações de conservação-

restauração de bens culturais edificado, ao arquiteto 

e urbanista caberá a responsabilidade de elaborar o 

projeto, fiscalizar a execução da obra e coordenar o 

trabalho da equipe multidisciplinar de profissionais.

Todas as atividades que envolvem a preservação cultural 

devem estar embasadas nos documentos e pactos 

de abrangência internacional, enunciados nas Cartas 

Patrimoniais e na legislação de proteção do patrimônio 

cultural. Outrossim, o bom êxito da preservação de um 

bem cultural também se deve ao estabelecimento de 

usos compatíveis com a sua vocação.

Fig. 15. Casa dos Arcos Zaboti, 
em Pedras Grandes. Virgínia 
Gomes de Luca.

http://portal.iphan.
gov.br/pagina/
detalhes/226

Para mais 
informações 
sobre Cartas 
Patrimoniais 
acesse:
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Fig. 16. Fazenda Cajuru, em Lages. 
Fabiano Teixeira dos Santos.
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Fig. 17. Moinho Buba de Poço Claro, em 
Itaiópolis. João Serraglio.
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Como parte integrante do ambiente em que vivemos, 

o patrimônio cultural está sujeito a riscos potenciais de 

diversas naturezas. As catástrofes naturais ou a ação 

antrópica (causada pela ação do homem), podem destruir, 

degradar, deteriorar e modificar as edificações, os materiais, 

a estética e o equilíbrio natural do ecossistema onde o 

patrimônio está inserido, como também, causar danos ao 

seu significado imaterial, e às memórias que os mesmos 

evocam.

Os principais riscos ao patrimônio podem ser classificados 

conforme sua origem:

Ambiental (natural), como: mudança climática; enchentes; 

inundações; terremoto; tempestades; temperaturas 

extremas e umidade, associadas ao desenvolvimento de 

patologias nas edificações históricas, proliferação de insetos 

e agentes biológicos, entre outros.

Antrópica (causada pela ação do homem), como: falta 

de manutenção ou abandono das edificações históricas; 

incêndios; intervenções inadequadas; poluição; conflitos 

sociais; turismo de massa; gentrificação; profissionais sem 

a formação complementar na preservação do patrimônio 

cultural; falta de políticas públicas para a preservação do 

patrimônio cultural, entre outros.

Os riscos ao 
patrimônio 
cultural

Fig. 18. Ponte ferroviária 
em Canoinhas. João 
Serraglio.
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Portanto, uma gestão voltada ao Patrimonio Cultural 

também deverá considerar a gestão de risco a este 

patrimonio, visando a sua eliminação ou a mitigação 

dos seus efeitos, tendo por agentes o poder púbico em 

sinergia com a comunidade.

A conservação preventiva faz parte das ações que 

auxiliam na redução dos riscos a que o patrimônio 

edificado está sujeito.

Preservar é um ato de sustentabilidade que conecta 

a memória do passado ao momento presente, e a 

assegura para as gerações futuras.

 

Fig. 19. Antigo caminho dos imigrantes 
italianos, com Serra do Rio do Rastro ao 
fundo. Virgínia Gomes de Luca.
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suas obras em concreto aparente, a exemplo do monumental 
complexo industrial Hering, em Blumenau, projeto cujos 
jardins tem a assinatura do grande paisagista Roberto Burle 
Marx (Lima et. al., 2018). 

Importante mencionar também a atuação em Santa Catarina 
de outros renomados profissionais, como o alemão Got-
tfried Boehm, que projetou a catedral São Paulo Apóstolo 
em Blumenau e a igreja matriz de Brusque (que lhe rendeu 
o prêmio Pritzker em 1986); o paulista radicado no Paraná 
Rubens Meister, que após projetar o Teatro Guaíra de Curi-
tiba, foi autor do Cine Marrocos de Lages; Oscar Niemeyer, 
maior nome do modernismo no Brasil, autor do Lagoa Iate 
Clube – LIC em Florianópolis, dentre outros projetos menos 
conhecidos, como o prédio da Biblioteca Pública do Estado, 
em Florianópolis, que acabou não concluído em razão da 
morte trágica do governador Jorge Lacerda, idealizador da 
obra, em 1958; e Ademar Cassol, Odilon Monteiro e Moysés 
Liz, arquitetos que assinam muitos edifícios institucionais 
e administrativos em Florianópolis nos anos 1970 e 1980, 
destacando-se o Ceisa Center, ícone da arquitetura moderna 
catarinense.

Santa Catarina é um grande mosaico cultural, e o rico pa-
trimônio arquitetônico encontrado demonstra a diversidade 
cultural dos catarinenses, materializando em edificações dos 
diversos períodos históricos, estilos, funções e tipologias as 
inúmeras contribuições étnicas, os ciclos econômicos e os 
modos de organização social e espacial das comunidades, 
desde sua origem até a atualidade (Santos, 1980).

É preciso destacar que as características que determinam 
o valor histórico-cultural de um imóvel e que podem, por 
exemplo, justificar a adoção de medidas protetivas como o 
tombamento, podem variar bastante, uma vez que é possível 
reconhecer inúmeras qualidades, valores e significados nes-
sas edificações (Gonçalves, 2016). 

Por muito tempo o valor patrimonial de uma edificação era 
determinado pelo seu refinamento artístico, por sua monu-
mentalidade, antiguidade ou ligação a fatos e celebridades da 
história oficial. Porém, esse conceito evoluiu e atualmente o 
entendimento e o reconhecimento da importância de um bem 
arquitetônico vai muito além desses aspectos formais, poden-

do relacionar-se a um significado cultural mais amplo, não 
apenas enquanto bem material, mas também na dimensão 
intangível do patrimônio (patrimônio imaterial): sua relação 
com manifestações tradicionais e personagens da cultura 
popular, o valor afetivo que lhe é atribuído pela comuni-
dade na qual está inserido e que assim se identifica e se vê 
representada no espaço edificado, a relação que estabelece 
com outros edifícios, formando conjuntos, e/ou com o seu 
entorno, resultando numa paisagem cultural. 

Enfim, são inúmeros os atributos do patrimônio cultural 
edificado, o que explica em Santa Catarina os tombamentos 
municipais, estaduais e federais de centenas de construções, 
dentre fortificações coloniais, igrejas com altares barrocos, 
palacetes, clubes e escolas do início do século XX, sedes de 
fazendas, casas singelas de imigrantes alemães, italianos e 
poloneses, antigas fábricas, moinhos, complexos ferroviá-
rios, pontes, cinemas e edifícios modernistas. 

Construções pré-históricas
Embora se possa pensar numa arquitetura catarinense a partir 
dos três primeiros assentamentos urbanos de origem colonial 
portuguesa, fundados no século XVII – São Francisco do 
Sul, Desterro (atual Florianópolis) e Laguna – pode-se dizer 
que as primeiras construções erguidas por aqui são muito 
mais antigas e remontam há milhares de anos. 

Houve inicialmente a ocupação do litoral por grupos deno-
minados construtores de sambaquis, cujas evidências datam 
de um extenso período compreendido entre 8.000 e 1.000 
anos antes do presente. 

Nas terras altas do planalto serrano, os aterros geométricos e 
estruturas subterrâneas resultam do povoamento por grupos 
proto-jê, ancestrais dos atuais Xokleng e Kaingang, há pelo 
menos 2.000 anos atrás.

Os primeiros se notabilizaram por erguer ao longo de vários 
milênios imensos montes circulares construídos por uma 
sucessão de camadas de conchas de moluscos que guardam 
os vestígios da sua ocupação, conhecidos por “sambaquis”. 
Tendo os maiores mais de 40 metros de altura e algumas 
centenas de metros de diâmetro, eram utilizados como 
cemitério coletivo e marco visual pelas comunidades que 
habitavam as praias, baías e lagoas da costa catarinense (De 
Blasis et. al., 2007). Verdadeiros monumentos pré-históricos 

que ainda se destacam na paisagem de municípios como 
Jaguaruna, Laguna, Joinville e São Francisco do Sul.

Desde o período colonial, até a proibição de sua extração a 
partir da legislação de proteção ao patrimônio arqueológico 
brasileiro, na década de 1960, os sambaquis foram largamen-
te utilizados para a obtenção da cal empregada na construção 
civil, diante da inexistência de jazidas de calcário no litoral. 
Enquanto importantes sítios pré-históricos foram destruí-
dos por essa atividade, algumas localidades conservaram a 
denominação “Caieira”, em referência às antigas fábricas de 
cal que aí existiam, junto aos sambaquis, ainda sendo pos-
sível encontrar ruínas dos fornos feitos com tijolos maciços 
(Santos, 2020).

Já os grupos proto-jê se notabilizaram pelas aldeias implan-
tadas nos bosques de araucária, formadas por conjuntos de 
“casas subterrâneas” e aterros geométricos. Ocorrem em toda 
a extensão do planalto, com conjuntos mais expressivos no 
interior de Lages, São José do Cerrito, Urubici e municípios 
vizinhos. 

Esses abrigos consistiam em buracos abertos na forma de cír-
culo, com diâmetro variando de dois a vinte metros e profun-

didade de até doze metros, acessíveis por escadas e dotadas 
de bancadas de terra escavadas nas paredes da estrutura, para 
a realização das atividades domésticas. Projeções de arque-
ólogos indicam que eram cobertas por telhados de palha, 
formados por estruturas radiais em madeira e sustentados por 
troncos e esteios de araucária, consistindo assim em mora-
dias perfeitamente adaptadas ao clima e aos recursos naturais 
da serra catarinense (La Salvia, 1983). São comuns também 
os aterros geométricos circulares ou em forma de fechadura, 
destinados ao sepultamento dos líderes tribais, implantados 
quase sempre nas fronteiras dos territórios.

Quando do início da colonização no século XVII, tanto 
os construtores de sambaquis como os proto-jê já haviam 
desaparecido. O mesmo destino teve a maioria de seus des-
cendentes e boa parte dos índios Carijó, que principalmente 
no litoral, entre o final do século XVI e a primeira metade do 
século XVII, foram varridos por grupos de bandeirantes que 
vinham a Santa Catarina para aprisioná-los e levá-los como 
escravos para São Paulo e São Vicente.  

De qualquer forma, não se pode descartar a ocorrência de 
aculturação em algum nível, no tocante às construções, 
entre nativos e luso-brasileiros, pois é sabido que a farinha 
de mandioca, principal alimento desses povoadores, assim 
como as embarcações tradicionais do tipo canoa bordada 
ou de voga, são heranças culturais dos Carijó. Uma possí-
vel relação entre as casas primitivas dos colonos açorianos 
estabelecidos na Ilha de Santa Catarina e as tecnologias 
construtivas indígenas, como o pau-a-pique, é sugerida por 
pesquisadores (Conceição, 2013).  

Arquitetura luso-brasileira no litoral e no 
planalto
Nos séculos XVII e XVIII, deu-se a introdução e adaptação 
das tipologias e soluções construtivas de origem portuguesa, 
começando pela faixa litorânea, onde os primeiros núcleos 
de povoamento foram estabelecidos – São Francisco do 
Sul, Desterro (atual Florianópolis) e Laguna (Broos, 2002), 
chegando enfim aos Campos de Lages, no planalto serrano 
(Santos, 2015).

Essa arquitetura testemunhou a ocupação e a colonização do 
território catarinense em seus primórdios, principalmente por 
contingentes vicentistas e portugueses, com destaque para 

os açorianos, assim como os africanos, em sua maioria na 
condição de cativos, tendo sido os principais trabalhadores 
da construção civil até o final do século XIX (Piazza, 1983).

Destaca-se nesse período a presença dos engenheiros milita-
res, que além de projetar as fortificações que deveriam prote-
ger o território de possíveis invasões, sendo a maior ameaça 
representada pelos espanhóis, foram também responsáveis 
pela racionalidade dos desenhos urbanos e pela linguagem 
predominantemente clássica de igrejas e edifícios públicos 
(Vieira Filho, s/d). Como a Catedral de Florianópolis e o 
antigo Palácio do Governo, atual Museu Histórico de Santa 
Catarina  – Palácio Cruz e Sousa, que foram projetados pelo 
brigadeiro José da Silva Paes, primeiro governador de Santa 
Catarina e ainda responsável pela construção das fortalezas 
de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones, São José da 
Ponta Grossa e Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, 
nas baías norte e sul da Ilha de Santa Catarina (Souza, 1992).  

Ocorreu assim a formação de uma cultura arquitetônica lu-
so-brasileira, disseminada por mestres construtores pedreiros 
e carpinteiros, que se estendeu por todo o século XIX e que 
resistiu até mesmo às influências do neoclassicismo, corrente 
estilística importante em outras províncias brasileiras, mas 
que em Santa Catarina ficou praticamente restrita a alguns 
edifícios públicos (como a antiga Alfândega de Florianópo-
lis). Fortes, igrejas, casas de câmara e cadeia, casas térreas e 
sobrados, casas de chácara e de fazenda, armações baleeiras 
e engenhos para produção de farinha de mandioca e açúcar 
materializaram nas suas formas quase sempre muito simples 
e funcionais, mediante o emprego da pedra, do barro, da cal 
e da madeira, as formas de construir e viver dos colonizado-
res (Santos, 2015).    

Como em outros estados brasileiros, foi a partir do século 
XIX que transcorreu o afastamento da condição colonial em 
Santa Catarina, inclusive no que diz respeito aos edifícios, 
adaptando-se os modos de construir  portugueses à realida-
de que se encontrou no litoral e no planalto, em função de 
fatores como a disponibilidade de mão-de-obra e materiais, 
a viabilidade das técnicas construtivas, as imposições da geo-
grafia e do clima, o maior ou menor desenvolvimento econô-
mico, dentre outros. Tornou-se possível assim, para além de 
permanências e semelhanças, as inovações e regionalismos 
que acabaram por caracterizar a arquitetura luso-brasileira 
catarinense, tanto formal como tecnologicamente.

Na faixa litorânea, de norte a sul, a presença marcante dos 
colonizadores açorianos, chegados em grande número entre 
1748 e 1756 (Piazza, 1992), e a formação de uma sociedade 
predominantemente rural, baseada na pequena propriedade, 
na agricultura familiar e na pesca, foram aspectos de grande 
importância para a estruturação da sociedade, do território 
e de sua paisagem. Ainda hoje a permanência em algumas 
comunidades dos “impérios do Espírito Santo”, tipo muito 
particular de capela utilizada durante as festas do Divino, 
atesta a contribuição dos ilhéus para a cultura dessas comuni-
dades (Santos, 2008).

Os núcleos urbanos (vilas e freguesias) foram na sua maioria 
estruturados no entorno de grandes praças retangulares, por 
vezes ligadas ao mar ou a alguma lagoa, tendo numa das 
extremidades a igreja matriz e sendo delimitadas por singelo 
casario luso-brasileiro. Localidades como Ribeirão da Ilha 
e Santo Antônio de Lisboa no município de Florianópolis, 
Enseada de Brito (município de Palhoça), e os centros histó-
ricos de São Francisco do Sul, São José, Garopaba e Laguna 
preservam parte significativa de seus conjuntos arquitetôni-
cos luso-brasileiros.   

Nas zonas rurais, casas simples de pau-a-pique ou alvenaria 
pontilhavam as margens dos caminhos e praias, havendo 
nas imediações, ou por vezes contíguos aos telhados das 
moradias, os engenhos movidos por tração animal, onde 
era produzido o principal produto econômico e sustento das 
famílias: a farinha de mandioca. Por toda a Ilha de Santa 
Catarina, ou no interior de municípios como Imaruí, Jagua-
runa e Imbituba, ainda são encontrados exemplares dessas 
edificações que associam a moradia e os espaços de trabalho 
(Santos, 2020).   

No planalto, em localidades como a Coxilha Rica, no muni-
cípio de Lages, cujos campos nativos foram cortados pelos 
caminhos de tropeiros, definidos pelos extensos muros de 

pedra não argamassada, as “taipas”, destacam-se as sedes de 
fazenda. Algumas delas consistem em imponentes casarões 
luso-brasileiros e foram construídas mediante o aproveita-
mento de materiais característicos da região serrana, como 
as pedras de basalto e arenito, ou, de forma bastante original, 
com a madeira proveniente das matas de araucária, o pinhei-
ro brasileiro (Santos, 2015). 

Cercadas por “mangueiras” (currais) também erguidos com 
taipas, essas residências e seus galpões formavam o núcleo 
central da fazenda pastoril, que por sua vez desempenhou 
papel fundamental para o desenvolvimento social e econô-
mico de Santa Catarina, possibilitando de maneira efetiva a 
integração terrestre do estado com o restante do país, durante 
o ciclo da pecuária e das tropas.   

A importante contribuição dos imigrantes
Após a Independência, o governo brasileiro deu início ao 
processo de colonização do território nacional com imigran-
tes europeus, com o intuito de promover o desenvolvimento 
econômico, a partir da substituição gradual da mão-de-obra 
escravizada por trabalhadores livres, e expandir a ocupação 
em áreas ainda pouco exploradas, especialmente na região 
Sul (Vieira Filho et. al., 2007). 

Muitos colonos alemães, além de agricultores e artesãos, 
tinham experiência militar em razão de sua ativa participação 
em conflitos na Europa, e portanto, seriam um importante 
reforço para as tropas imperiais, na defesa das fronteiras 
meridionais do país, que passaram a ser ameaçadas não mais 
pelos espanhóis, mas por argentinos, uruguaios e paraguaios.

Santa Catarina estava na rota da imigração e recebeu a partir 
de 1829, com a fundação da Colônia de São Pedro de Al-
cântara, na Grande Florianópolis, inúmeras famílias alemãs, 
seguindo-se a fundação das colônias de Blumenau, Dona 
Francisca (Joinville), Brusque e São Bento do Sul. 

Na bagagem cultural dos imigrantes, veio também a arqui-
tetura. Contudo, em razão do clima e da oferta de materiais 
locais, essas construções foram adaptadas e deram origem 
ao que se definiu como arquitetura teuto-brasileira, apresen-
tando, portanto, semelhanças e diferenças com as edificações 
das várias regiões de onde vieram (Vieira Filho et. al., 2012).

Se por um lado o clima quente e úmido do vale do Itajaí e do 

te, e igualmente adaptando-se o seu conhecimento cons-
trutivo e os seus usos às condições encontradas em Santa 
Catarina, que deram origem ao que se define como arquitetu-
ra ítalo-brasileira. (Vieira Filho et. al., 2012). O conjunto das 
Casas de Pedra de Nova Veneza é um exemplo notável dessa 
adaptação, que é evidente nas propriedades rurais: houve o 
desmembramento da “casa bloco” ancestral (como nas casas 
teuto-brasileiras) em três edificações distintas, que abrigam 
a moradia e a cozinha, estas mais próximas, e o estábulo, 
implantado a relativa distância do núcleo residencial.  

O desenvolvimento da agricultura, a exploração do carvão 
mineral, da madeira e da erva-mate, associadas ao surgimento 
das primeiras indústrias, possibilitou a prosperidade das antigas 
colônias europeias, na sua maioria transformadas em cidades. 

Progressos que refletiram diretamente na arquitetura, sendo 
notável em municípios como Blumenau e Joinville a substi-
tuição das primitivas casas em enxaimel, sobretudo nas áreas 
urbanas, por confortáveis residências erguidas em alvenaria 
autoportante de tijolos, além de estabelecimentos comerciais 
e fábricas. Nesses edifícios, para além da manutenção da lin-
guagem arquitetônica germânica, se percebe nas fachadas a 
introdução de elementos decorativos de gosto eclético, como 
molduras, guirlandas, frontões e pináculos, e internamente a 
pintura ornamental de paredes e tetos. 

Na arquitetura religiosa, apareceu o estilo neogótico, desta-
cando-se as torres pontiagudas e aberturas com vãos em arco 
ogival, influência das correntes romântica e historicista.

 A implantação das ferrovias, que incluiu a construção de 
complexos de arquitetura ferroviária, com estações, armazéns 
de carga e vilas para funcionários, impulsionou ainda mais o 
crescimento econômico de Santa Catarina, permitindo, além 
do desenvolvimento das regiões de imigração, a circulação de 
riquezas nas cidades portuárias: Laguna, Itajaí e São Francisco 
do Sul, onde chegavam os trens carregados de produtos para a 
exportação, assistiram a renovação arquitetônica e a constru-
ção de novos edifícios com linguagem eclética.   

Com a incorporação definitiva do meio oeste e oeste catari-
nense ao território do estado na primeira metade do século 
XX, houve a expansão das populações descendentes de imi-
grantes, o que inclusive atraiu o excedente populacional das 
antigas colônias alemãs e italianas do Rio Grande do Sul. 

Foi notável aí o aproveitamento das grandes florestas de 

araucária, passando a madeira a ser o material mais em-
pregado na construção, encontrada em igrejas neogóticas, 
armazéns, moinhos hidráulicos e nas moradias, para as quais 
se adotou principalmente a tipologia arquitetônica do chalé e, 
mais tardiamente, do bangalô.

Os chalés se caracterizam pelas coberturas de duas águas 
com grande inclinação e aproveitamento de sótão, com os 
frontões e beirais ornamentados por lambrequins, e ge-
ralmente erguem-se de porões em pedra utilizados como 
depósitos e adegas. As estruturas autoportantes de madeira 
são vedadas por tábuas dispostas verticalmente, fazendo-se 
o acabamento com mata juntas, enquanto os telhados são 
revestidos com folhas de flandres (telhas de zinco), telhas 
cerâmicas francesas ou tabuinhas de araucária.

Já os bangalôs apresentam grande diversidade de composi-
ções volumétricas, incluindo coberturas múltiplas, alpendres 
e varandas que por vezes circundam toda a edificação.  

Contudo, é bastante curioso ter havido em localidades mais 
isoladas colonizadas por descentes de alemães provenientes 
do Rio Grande do Sul, um processo de resistência cultural, 
em que se deu a permanência bastante tardia do fachwerk. 
Não apenas no meio rural, mas em áreas urbanas, caso da 
cidade de São Carlos, próxima a Chapecó, em que foi preser-
vado expressivo conjunto de casas construídas com a técnica 
enxaimel entre as décadas de 1920 e 1950.

Modernidade em Santa Catarina 
Na medida em que se avançava no século XX, a facilidade 
cada vez maior para a obtenção de novos materiais e tecno-
logias, juntamente com o esforço orquestrado pelas autori-
dades municipais na tentativa de renovação arquitetônica e 
melhoramento urbano por meio da imposição dos códigos de 
posturas e reformas de caráter higienista levaram gradativa-
mente ao abandono das formas tradicionais de construção. 

Há de se destacar também a difusão de influências estéticas 
de procedência europeia, como o ecletismo, o art nouveau 
e o art déco, ainda que num primeiro momento restrita à 
renovação de fachadas. 

Em reação aos estrangeirismos, surge o neocolonial, que se 
apresentava como uma alternativa genuinamente nacional 
para a modernização da arquitetura, apesar de seu explícito 

caráter ornamental, que tinha como referência o barroco das 
construções coloniais brasileiras. 

Ao mesmo tempo em que se assistia o surgimento das pri-
meiras salas de cinema, grupos escolares, galerias comer-
ciais e edifícios de apartamentos,  inaugurando o processo 
de adensamento e verticalização, boa parte das cidades 
continuava a ter velhas fachadas oitocentistas simplesmente 
maquiadas ao gosto eclético ou art déco, tendo os beirais de 
telha e cimalhas substituídos por platibandas, para a insta-
lação de calhas e a eliminação do problema do despejo das 
águas pluviais sobre as calçadas (Santos, 2015).

Nas ruas em que se substituiu a terra pelos paralelepípe-
dos, o número crescente de automóveis, se impondo como 
o principal meio de transporte, demandou o aparecimento 
das primeiras garagens, que eram construídas compondo 
conjunto com elegantes moradias do tipo bangalô, cercadas 
por jardins privativos.  

Serrarias melhor aparelhadas possibilitaram a fabricação 
de tábuas, ripas, caibros e esquadrias com dimensões e 
encaixes padronizados, resultando no desuso da carpintaria 
tradicional; a instalação de novas olarias difundiu o uso de 
tijolos e telhas industriais, com as telhas francesas tomando 
a preferência dos construtores e clientes; o ferro e o vidro 
passaram a ser facilmente encontrados nos comércios locais; 
e o cimento, além de decretar o fim das antigas caieiras 
instaladas junto aos concheiros e sambaquis, possibilitou 
o desenvolvimento da tecnologia do concreto armado, que 
mudou definitivamente a construção civil e viabilizou a 
arquitetura modernista em Santa Catarina a partir da década 
de 1950 (Teixeira et. al., 2016). 

Florianópolis, Blumenau, Joinville, Itajaí, Tubarão, Cri-
ciúma, Lages e Chapecó reúnem um significativo acervo 
de edifícios de linguagens modernas, dentre casas, clubes, 
igrejas, bancos, fábricas, prédios residenciais, comerciais e 
administrativos, erguidos entre as décadas de 1930 e 1980. 

Deste importante período para a construção no estado, desta-
caram-se inúmeros arquitetos e engenheiros, dentre os quais 
o suíço Ludwig Rau e o alemão Hans Broos. O primeiro 
com importante acervo art déco que inclui os cineteatros 
Mussi (Laguna), Marajoara (Lages) e São José (Florianópo-
lis), além do Edifício Dr. Acaccio, em Lages (Ishida et. al., 
2012); e o segundo notabilizando-se pelo estilo brutalista de 
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norte catarinense não implicou no abandono das coberturas 
pontiagudas cobertas por telhas cerâmicas rabo-de-castor, ca-
racterísticas das zonas mais frias da Europa, impôs à maioria 
das residências a adoção de varandas frontais que ajudaram a 
amenizar o calor, determinando ainda a separação da cozinha 
e dos estábulos em relação ao espaço de moradia. Na Alema-
nha, essas funções aconteciam todas numa única edificação. 

Por outro lado, a Mata Atlântica, abundante em madeira de 
boa qualidade, permitiu aos construtores germânicos a reto-
mada de uma técnica construtiva que apresentava inúmeras 
vantagens e que, na Europa, já beirava a extinção, em função 
da devastação da maioria das florestas. Trata-se do fachwerk, 
ou enxaimel, que consiste na montagem de uma estrutura 
autônoma de madeira sobre fundações de pedra ou tijolos, 
sendo as peças (esteios, contraventamentos diagonais, vigas, 
barrotes e as tesouras do telhado), numeradas e ligadas 
por meio de encaixes de precisão com grande variedade 
de padrões, representando a apurada técnica da carpintaria 
alemã. Dessa forma, restava às paredes a função de vedação, 
fazendo-se o fechamento dos vãos da estrutura principal-
mente com taipas e principalmente com tijolos, rebocados ou 
deixados aparentes.       

Na segunda metade do século XIX, somaram-se aos alemães 
outros milhares de imigrantes, dentre os quais franceses, 
suíços, eslavos (poloneses e ucranianos, concentrados no 
planalto norte, em municípios como Itaiópolis), e principal-
mente italianos. Estes se estabeleceram no vale do rio Tiju-
cas, onde fundaram Nova Trento, e no sul catarinense, nas 
colônias de Pedras Grandes, Azambuja, Grão Pará, Orleans, 
Urussanga e Nova Veneza, locais onde ainda se encontram 
inúmeras casas e igrejas erguidas entre o final do século XIX 
e o início do século XX.

Dentre os italianos, notabilizou-se o emprego da alvenaria 
autoportante de pedra e tijolos, muitas vezes deixada aparen-

Bibliografia no Caderno 1
Imagens:
1 - Casas subterrâneas, sítio arqueológico proto-jê, em 
Lages, ilustração de Philipe Sidartha Razeira.
2 - Casa rural luso brasileira em Gravatal, Fabiano T. dos 
Santos.
3 - Casa enxaimel em Joinville, Fabiano T. dos Santos.
4 - Moinho de madeira em Itaiópolis, João Serraglio.
5 - Ecletismo: chalé com lambrequins, em Sangão, Fabiano T. 
dos Santos.
6 - Art déco, Edifício Dr. Accacio, em Lages, Fabiano T. dos 
Santos.
7 - Moderno, sede da CELESC, Florianópolis. João Serraglio.
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1 - Cine Teatro, Tijucas.
2 - Casa da Memória, São Carlos.
3 - Moinho Bertosso, São Domingos.
4 - Antiga Prefeitura, Chapecó.
5 - Antiga prefeitura, Xanxerê.
6 - Igreja Matriz de São Judas Tadeu, Vargem.
7 - Igreja da Localidade de Pinheiro Preto, atual 
Museu, Concórdia.
8 - Igreja Matriz de São João Berchmans, São João 
do Oeste.
9 - Igreja de Nosso Senhor Bom Jesus, Paraíso da 
Serra, Bom Retiro.
10 - Casa Enxaimel, Mondaí.
11 - Casa Alberton, Itá.
12 - Antiga Sede da Cia Colonizadora Territorial Sul 
Brasil, atual Museu Municipal Padre Fernando Nagel, 
Maravilha. 
13 - Igreja Matriz de São Luiz Gonzaga, Xaxim. 
14 - Clube Xanxerense, Arq. Ivo Zolet, 1958, Xanxerê.
15 - Casa Konzen, Itapiranga.
16 - Antiga Prefeitura, Curitibanos.
17 - Moinho Barzotto, Ipoméia, Rio das Antas.
18 - Antiga Prefeitura, Campos Novos.
19 - Edifício Doutor Accacio, Lages.
20 - Estação Ferroviária, Porto União.
21 - Estação Ferroviária, Caçador.
22 - Museu do Vinho, antiga Casa Canônica, Videira.
23 - Casa rural luso brasileira no Ribeirão da Ilha, 
Florianópolis.
24 - Casa de Escamas, Canhoinhas.
25 - Capelinha, Garopaba.
26 - Igreja de Santo Estanislau, Alto Paraguaçu, 
Itaiópolis.
27 - Castelinho, Treze Tílias.
28 - Igreja Matriz de Santo Antonio de Lisboa dos 
Anjos e casario luso brasileiro, Laguna.
29 - Fazenda Capão do Posto, Capão Alto.
30 - Antiga residência da família Mattos, Teófilo 
Mattos, São Joaquim.
31 - Casario luso brasileiro, São Francisco do Sul.

32 - Casa rural luso brasileira, Sangão, Jaguaruna.
33 - Conjunto de Pedra: Estábulo, Cozinha e Sobrado,  
Nova Veneza.
34 - Igreja São Gervásio e São Protásio, Urussanga.
35 - Estação Ferroviária, Jaguaruna.
36 - Antiga Residência Augustto Casagrande, atual 
Museu, Criciúma.
37 - Casa luso brasileira, Imaruí.
38 - Casa Enxaimel, São Bonifácio.
39 - Antiga Estação Ferroviária, Joinville.
40 - Casa Neumann, São Bento do Sul.
41 - Casa Ítalo brasileira, Urussanga.
42 - Igreja Luterana do Espírito Santo, Blumenau.
43 - Cine Marrocos, Lages.
44 - Antigo Grupo Escolar Victor Meirelles, Itajaí.
45 - Edifício Normandie, Florianópolis.
46 - Antiga Alfândega, Florianópolis.
47 - Engenho dos Andrade, casa rural, Santo Antônio 
de Lisboa, Florianópolis.
48 - Casa de Câmara e Cadeia e Theatro Adolpho 
Mello, São José.
49 - Residência Família Beck, Florianópolis.
50 - Igreja da Armação da Piedade, Gov. Celso 
Ramos.
51 - Império, Ribeirão da Ilha.
52 - Mercado Municipal, São Francisco do Sul.
53 - Casa enxaimel, Escritório Técnico do IPHAN/
SC, Pomerode.
54 - Fazenda Pinheirinho, Lages.
55 - Casa Zipser, Florinópolis.
56 - Casa Buzzi, Ascurra.
57 - Palacete Cabral, Tubarão.
58 - Forte Santana, Florianópolis.
59 - Casa enximel, Joinville.
60 - Catedral São Paulo Apóstolo, Campanário, 
Blumenau.
61 - Igreja de São Pedro e São Paulo, Moema, 
Itaiópolis.

Patrimônio arquitetônico 
catarinense, desenhos de Fabiano 
Teixeira dos Santos, 2020.
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V I D E I R A  ( S C )

Museu do Vinho
A edificação, também conhecida como 
Casa Canônica, foi inaugurada em 1931, 
pelos padres salvatorianos, como Casa 
Paroquial da antiga Vila de Perdizes, 
antiga denominação do município de 
Videira. Construída em madeira, com 
delicados acabamentos em lambrequins 
e embasamento em pedra basáltica, 
originalmente abrigava uso residencial. 

Foi tombada na esfera estadual em 2002 
e, em 1983, adquirida pela administração 
municipal. Abriga desde então o Museu do 
Vinho, que enaltece a vocação da região 
vitivinicultora no Estado, com um acervo 
de objetos utilizados na produção do 
vinho artesanal.

O R L E A N S  ( S C )

Casa Barzan 
O Sobrado da Família Barzan foi 
construído por Ignácio Barzan em 1929, 
em alvenaria autoportante de pedra, como 
muitas edificações de imigrantes italianos 
da região sul de Santa Catarina. Possui 
cozinha separada do corpo principal, sótão 
e porão com cantina para a fabricação e 
armazenamento de vinho. Internamente, 
singelas pinturas murais em estêncil 
conferem beleza aos cômodos da casa.

A família mantém o sobrado e, com 
auxilio dos órgãos de preservação, 
conserva exemplarmente este referencial 
arquitetônico. Dessa forma os proprietários 
expressam seu orgulho: “cuidamos desta 
casa porque é um patrimônio nosso, mas 
também das próximas gerações”.

B L U M E N A U  ( S C )

Museu e Costurariada 
Cia Hering
Construída no início do século XX, o 
edifício que atualmente abriga o Museu 
Hering era originalmente utilizado como 
casa de refeição, biblioteca e lazer para os 
funcionários do conjunto fabril composto 
ainda pela fábrica e costuraria.

O prédio da costuraria, utilizado para 
funções de corte, costura e estamparia 
operou com essa função até a década de 
1980, quando é desativado.

Os edifícios são tombados no ano de 
2002 pelo Estado de Santa Catarina e, 
durante os anos de 2014 e 2015, passam 
por trabalho de restauração através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.

I T A I Ó P O L I S  ( S C )

Casa Andrzejewski
A Casa Andrzejewski faz parte do 
Núcleo Histórico de Alto Paraguaçu, 
município de Itaiópolis. Este núcleo está 
tombado na esfera federal desde 2007, 
por conservar exemplares arquitetônicos 
representativos da imigração de origem 
polonesa e ucraniana. 

A edificação, de grandes proporções, 
possui tipologia eclética e localização 
privilegiada próximo a Igreja de 
Santo Estanislau, marco referencial da 
paisagem. O Projeto de restauração foi 
viabilizado pelo IPHAN para abrigar um 
uso misto de pousada, restaurante e 
espaço museológico. Um exemplo de 
intervenção custeada pelos proprietários.

V A R G E M  ( S C )

Igreja Matriz de São 
Judas Tadeu
Um dos mais representativos exemplares 
da arquitetura em madeira produzida por 
descendentes de imigrantes europeus, 
tendo sido inaugurada em 1955. A extrema 
simplicidade de suas fachadas esconde 
um interior riquíssimo, em estilo neogótico, 
composto por três naves e repleto de 
pinturas decorativas.

Em 2008, após tentativa de demolição, 
houve uma grande mobilização dos 
moradores. A iniciativa resultou não 
apenas nos tombamentos estadual e 
federal da igreja, bem como na sua 
restauração, mediante o repasse de 
recursos e a doação de materiais, 
tornando-a a principal atração de Vargem.

T I J U C A S  ( S C )

Palacete Gallotti
Inaugurado em 1898, símbolo da 
aristocracia do final do século XIX, o 
casarão é um exemplar referencial da 
arquitetura ítalo-brasileira do município 
de Tijucas e do Estado de Santa Catarina, 
sendo tombado como Patrimônio Histórico 
Estadual em 2002.

No ano de 2006, o Palacete foi doado 
pela família para a Prefeitura Municipal de 
Tijucas, que assumiu o compromisso de 
instalar ali um Centro Cultural. Dois anos 
depois, a Prefeitura Municipal dá início às 
ações de restauração do edifício, através 
de recursos captados a partir da Lei de 
Incentivo à Cultura do Estado de Santa 
Catarina. Atualmente o edifício abriga o 
Centro Cultural Benjamin Gallotti.

L A G E S  ( S C )

Centro Cultural Vidal 
Ramos
Ocupa as dependências do antigo 
Colégio Vidal Ramos, imponente 
edifício de características neoclássicas 
inaugurado em 1912. Por sua importância 
histórica e arquitetônica, figura entre os 
primeiros edifícios tombados na esfera 
estadual (1984).

As atividades escolares funcionaram 
até 2011. A desocupação do imóvel 
possibilitou não apenas o restauro, 
como viabilizou a parceria com o 
SESC, que em 2016, após o término 
das obras, inaugurou o centro cultural 
que abriga atividades de sua agenda 
nacional de eventos, cursos, exposições e 
espetáculos de teatro, cinema e música.
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RESTAURAÇÕES DE BENS CULTURAIS 
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Projeto de expansão da Cia Hering Matriz (1968-75), Arquiteto Hans Broos. Croqui do Vale do Bom Retiro, em Blumenau, com implantação do complexo fabril. Arquivo Hans Broos.



Patrimônio é um legado 
que transmitimos para as 
gerações do futuro.

Use
A melhor forma de 
proteger os edifícios e 
espaços de valor cultural é 
fazendo com que tenham 
uso constante. Por isso 
usar a cidade é a forma 
mais eficiente e eficaz de 
contribuir na valorização 
do patrimônio.

Registre
Desenhar, fotografar e 
escrever textos e artigos, 
que podem ser divulgados 
em jornais e redes sociais, 
ajudam a mostrar a 
importância dos bens 
culturais. Além disso é uma 
forma de compartilhar nossa 
cultura com o mundo.

Organize
Participe de associações 
e conselhos municipais 
que tratam do tema, 
tendo em mente 
que ações visando 
a preservação do 
patrimônio cultural são 
ações de caráter social e 
de cidadania.

Valor econômico
Imóveis protegidos ajudam 
a definir vizinhanças com 
identidade própria e 
peculiar, o que tem reflexos 
na qualidade de vida e 
no interesse habitacional, 
comercial e turístico.

Valor cultural
Os patrimônios culturais 
portam referências à 
identidade, à ação, à 
memória dos diferentes 
grupos formadores da 
sociedade brasileira. 

Imóveis com valor cultural são 
únicos e jamais poderão ser 

reproduzidos. Nenhuma soma 
de dinheiro poderá trazer de 

volta à existência um patrimônio 
arquitetônico que foi destruído.

2

3

1

POPULAÇÃO

Fotografias
1. Sala de visitas na Casa Narloch, no distrito de 
Alto Paraguaçu, em Itaiópolis. João Serraglio.
2. Casa no Centro de Florianópolis, atualmente 
demolida. Fabiano Teixeira dos Santos.
3. Fogão à lenha na Fazenda do Cedro, em 
Urupema. Fabiano Teixeira dos Santos.



Arquiteto

Como proceder 
no caso de 
necessidade 
de obras de 
conservação e/
ou adaptação 
em um imóvel 
tombado?

Orgãos de 
preservação

Levantamentos Projeto

Análise

Aprovação ObraRevisões ou 
complementações

Proprietário

O poder executivo tem 
orgãos específicos 
dedicados ao patrimônio 
cultural, que podem oferecer 
apoio e aconselhamento 
à proprietários de imóveis 
tombados, além de ter 
a responsabilidade de 
proteger esses bens.

Contar com a ajuda 
de um arquiteto no 
momento de planejar 
um novo uso ou 
obra de conservação 
e restauro em um 
imóvel histórico é 
a postura correta e 
também se mostra 
economicamente 
mais vantajoso.

O tombamento habilita o imóvel para 
a Captação de Recursos oriundos da 
iniciativa privada ou de Fundos de 
Orçamentos Públicos, Estaduais e 
Federais, dentre outros benefícios.

Fontes de recursos

Uso e conservação
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essa responsabilidade é sua!

Arquiteto, 
abrace o Patrimônio,

Elaborar projetos de 
restauração e intervenção 
de edificações, conjuntos 

e cidades; dirigir e 
supervisionar obras de 

restauro; realizar vistorias 
e emitir laudos e pareceres 

técnicos referentes à 
preservação do patrimônio 

cultural; atuar na docência da 
teoria, técnica e projeto de 

preservação são atribuições 
do Arquiteto e Urbanista.

3

A profissão de Arquiteto e Urbanista 
tem, como uma das onze áreas de 

atuação, o trabalho de Restauração e 
Conservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Artístico, Arquitetônico, 
Urbanístico e Paisagístico. 

1

Caderno 5

PROFISSIONAIS

Fotografias
1. Carnaval na Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, 
2020. João Serraglio.
2. Ponte de madeira coberta do Warnow, em 
Indaial. Fátima Regina Althoff.
3. Hotel Marambaia, em Cabeçudas, Itajaí. 
Inaugurado em 1964. Arq. Roberto Felix Veronese. 
Arquivo Fundação Catarinense de Cultura.



Pesquisa Histórica;
Levantamento Físico; 
Análise Tipológica, 
Identificação de Materiais e 
Sistema Construtivo; 
Prospecções.

Mapeamento de Danos;
Análise do estado de 
conservação;
Estudos Geotécnicos;
Ensaios e Testes.

Estudo Preliminar;
Projeto Básico de 
Intervenção;
Projeto Executivo.

1 Identificação e 
Conhecimento do Bem 2 Proposta de 

intervenção
Execução
da Obra

Aprovação
da proposta
 
pelos órgãos competentes.

É de responsabilidade dos 
órgãos que protegeram o 
Patrimonio Cultural verificar 
se o projeto de intervenção 
preserva os valores atribuídos 
ao bem em análise.

Durante a execução da obra de 
intervenção, é recomendável:

1 – que o profissional responsável 
esteja presente diariamente no 
canteiro de obras;

2 - a elaboração da Memória da 
Intervenção composta pelo conjunto 
de anotações, registros, desenhos e 
decisões.

Cartas Patrimoniais 
As intervenções no 
Patrimonio Cultural devem 
seguir posturas reconhecidas 
internacionalmente, 
estabelecidas nas Cartas 
Patrimoniais.

Etapas de 
projeto e 
intervenção 
no Patrimônio 
Cultural

Levantamento físico de um sobrado em 
Florianópolis, Arq. Hans Broos, 1957. 

Arquivo Hans Broos.

Obra de restauração da Casa 
Fleith, Joinville, 2012. Fabiano 

Teixeira dos Santos.

Diagnóstico 3 4 5 
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O emprego de 
incentivos para 
conservar e 
possibilitar o uso 
de bens culturais, 
impacta no bem-
estar social e 
na qualidade de 
vida das cidades. 

A proteção do 
Patrimônio Cultural 
é competência 
governamental, 
realizada com a 
colaboração da 
comunidade.
Assim, cabe ao Poder Público, em 

todos os âmbitos, englobando 

as funções desempenhadas pelo 

Executivo, Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público, etc, a adoção 

e execução de políticas públicas, 

ações e programas que garantam a 

proteção do patrimônio cultural.

3
1

Caderno

PODER PÚBLICO
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Fotografias
1. Restauração do Casarão Juca Antunes, Lages, 2020. 
Lurian Furtado Anselmo.
2. Edifício da Alfândega de Florianópolis em 
restauração, durante o Carnaval de 2020. João 
Serraglio.
3. Clube Liga Operária Beneficente de Florianópolis, 
inaugurado em 1935. Fabiano Teixeira dos Santos.



Patrimônio 
Cultural 

Municipal

Patrimônio Nacional
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN.

Patrimônio Estadual
Diretoria de Patrimônio Cultural, da 
Fundação Catarinense de Cultura – FCC.

Instrumentos legais
Proteção e sanção

Levantamento de 
imóveis e paisagens 
de valor cultural
Inventários

Arquitetos e 
escritórios
de arquitetura

Patrimônio Mundial
Lista do Patrimônio Mundial da 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura – UNESCO.

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Equipes técnicas 
municipais

1937 - Criação do Iphan 
1938 - Primeiros tombamentos em Santa 

Catarina.

1946 - Criação da UNESCO - Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura

2007-14 - Roteiros Nacionais da Imigração, com 
tombamento de vários imóveis, conjuntos e 
aplicação da chancela de Paisagem Cultural.

1980 - Homologação da 
Lei do Patrimônio Cultural 
de Santa Catarina.

1974 - Criação do SEPHAN, 
em Florianópolis, SC, uma das 
primeiras iniciativas municipais de 
tombamento no Brasil.

RECURSOS HUMANOS

ACAUTELAMENTO
Para que o Poder Público 

efetive a proteção do 
patrimônio cultural são 

necessários meios legais, 
que permitam que ações 

administrativas sejam 
realizadas.

Associações de 
Municípios

A captação de 
recursos financeiros 
para conservação e 
restauração do patrimônio 
cultural depende 
de procedimentos 
previamente executados. 
Ou seja, nos casos em que 
os bens já se encontram 
protegidos por lei, e os 
projetos concluídos e 
aprovados, a captação 
e alocação de verbas 
disponibilizadas pelos 
entes públicos e privados 
torna-se facilitada.

Como Implantar a 
gestão do Patrimônio 
Cultural nos Municípios

Fortalezas da Ilha de Santa Catarina. Tombadas como 
patrimônio cultural brasileiro em 1938, também fazem 
parte da Lista Indicativa do Patrimônio Mundial. 
Fotografias de Ronaldo Azambuja, acervo do IPHAN/SC.

Hotel  Pr ínc ipe,  em Joinvi l le.  Patr imônio cultural 
catar inense.  Fotograf ia  de Fát ima Regina Althoff. INSTRUMENTOS DE INCENTIVO 

E FINANCIAMENTO

FÓRUM DELIBERATIVO
Conselhos

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

1972 - Convenção do Patrimônio 
Mundial e primeiras inscrições na 

Lista do Patrimônio Mundial.

1984 - Tombamento federal do 
Centro Histórico de Laguna, 
com a proteção de diversos 
imóveis e áreas abertas.


