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Resumo 

A cidade de Mostardas no Rio Grande do Sul já foi parte da história da colonização 

brasileira. Sua população de imigrantes açorianos assentou-se ali no século XVIII, como em 

diversas partes do país, segundo a tradição arquitetônica lusa e as particularidades do sítio 

gaúcho. Após a internalização das rotas de tropas e comércio, Mostardas ficou isolada no 

território, e seu assentamento preservou-se da expansão urbana que ocorria no restante do 

estado. Nos anos 70, a conexão da cidade com a rodovia BR-101 fez prosperar sua economia, 

mas ameaçou a preservação de seu patrimônio. O núcleo histórico de Mostardas foi objeto de 

uma proposta de reabilitação que simula a anulação de lacunas, substituição de construções 

espúrias, diretrizes de intervenção dentro do limite de poligonais de proteção revistas, um projeto 

para seu espaço público e uma condizente regulação de uso e ocupação do solo, apresentados 

neste trabalho. 

 

Palavras chave: Reabilitação urbana; Patrimônio Histórico; Açorianos; Arquitetura lusobrasileira. 

 

Problema e potencial 

A cidade de Mostardas é parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil colonial. Tem 

origem no início do século XVIII, com a Guarda de Mostardas (1738): um posto de vigilância 

dentre vários na região costeira do Rio Grande de São Pedro, visando o controle das rotas de 

tropeiros e gado, tropas militares e comércio entre o Rio da Prata e o restante do território colonial. 

O assentamento prosperou por ter sido um dos primeiros nas rotas sulinas do Brasil Colônia, e 

logo tornou-se Freguesia de São Luiz de Mostardas (1773). Os açorianos que vieram para a 

colônia por instrução da Coroa assentaram-se em Mostardas, vindos de Laguna, Rio Grande e 

outras aglomerações sulinas, e garantiram a perpetuação de suas tradições e costumes (Durán 

Rocca, 2009). 

 

O sítio, no entanto, foi também a razão para a diminuição da importância estratégica do 

assentamento no cenário econômico regional, no início do século XIX (Miranda, 2000). Novas 

rotas internas desenvolveram-se, e a rota costeira foi esquecida por suas difícieis condições de 

fortes ventos e ocasionais inundações. Mostardas tornou-se um assentamento isolado, orientado 
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por sua Igreja e adro, ocasionalmente em contato com a cidade de São José do Norte (da qual 

Mostardas foi distrito até 1963) e a cidade de Rio Grande; porém, nunca com dinâmica suficiente 

que causasse mudanças expressivas em seu caráter e ambiência originais. 

 

Esta pode ser considerada uma “estagnação positiva”, pois seu tecido colonial foi 

preservado, com o parcelamento e orientação pela Igreja de São Luiz Rei. Além disso, o 

isolamento permitiu que a tipologia tradicional de construção do período fundacional perdurasse 

até o início do século XX. A permanência da tradição construtiva vernacular, da morfologia urbana 

colonial e do patrimônio cultural imaterial açoriano através de sua população tornam o núcleo 

histórico de Mostardas objeto de estudo, intervenção e preservação, e de reinserção no cenário 

regional. 

 

O processo 

Para atingir esses objetivos, dois passos fundamentais foram dados antes da proposta em 

si1. O primeiro passo foi um levantamento criterioso de dados, entre socioeconômicos geográficos, 

para caracterizar o município de Mostardas e sua relação com a região atualmente; seguiu-se a 

esse levantamento a pesquisa histórica, e análise dos reflexos de alguns acontecimentos 

históricos no progresso e recessão do assentamento. 

 

A este levantamento básico seguiram-se outros, envolvendo o conhecimento técnico da 

arquitetura e urbanismo coloniais, evolução urbana no Brasil e padrões de ocupação2. Quando da 

análise da morfologia urbana mostardense, sua arquitetua vernacular, parcelamento e rede viária 

foram considerados os maiores condicionantes do valor a ser protegido na porção histórica do 

município. A rede viária permanecia delimitada pelas frentes de lotes, estreitos e profundos, 

resultando num padrão de ocupação pelas tipologias vernaculares resiliente e raramente rompido, 

que contribui à preservação da ambiência histórica. Além disso, o caráter restritivo do 

parcelamento foi responsável por uma estratificação peculiar ao centro histórico, de unidade 

formal entre arquiteturas coloniais, ecléticas, protomodernas, modernas e contemporâneas e de 

grande potencial de resgate de harmonia estética. 

 

O segundo passo foi o Diagnóstico, em que as edificações dos diferentes estratos foram 

cuidadosamente analisadas sob a ótica das abordagens vernaculares de cada estilo arquitetônico, 

e de sua relação com o contexto. Além disso, determinamos quais eram as “lacunas” do centro 
                                                

1 O presente artigo consiste no relato das propostas contidas na dissertação, pela autora, apresentada para obtenção do grau de Mestre 
em Conservação e Restauro de Monumentos e Núcleos Históricos junto ao MP-CECRE/UFBA, em Dezembro de 2015, intitulada 
“Revitalização do Núcleo Histórico de Mostardas: normativas e projeto de intervenção no núcleo tradicional” (Aloise 2015). 
2 Sobre a morfologia urbana e arquitetura lusobrasileiras e suas particularidades em território gaúcho, ver Cesar, 1979; Dreys, 1990; 
Macedo, 1997; Rhoden, 1999; Vasconcellos, 1958; e Weimer (vários). 
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histórico, nos lotes excepcionais – vazios, parcelados, remembrados, ou resultantes de múltiplas 

modificações – e nas edificações contrastantes: novas e eruditas (usualmente em lotes 

remembrados) ou preexistências demasiadamente descaracterizadas3. 

 

Para chegar-se à raiz do problema das inserções expúrias, a fase de Diagnóstico incluiu 

uma avaliação das normas de ocupação e uso do solo e de valorização do patrimônio locais, e 

seus resultados potencialmente benéficos ou danosos. A lei de preservação do patrimônio local 

encorajavam falsos históricos e pastiches através da isenção de IPTU (Mostardas, 1997), o que 

resultou em um conceito equivocado do que é de fato a tipologia lusobrasileira tradicional pelos 

gestores do patrimônio locais, e na negligência de edificações de estratos importantes de estilo 

arquitetônico posteriores ao lusobrasileiro. 

 

Finalmente, o Diagnóstico avaliou temas mais amplos: além da qualidade da infraesutrutra, 

equipamentos, mobilidade urbana, acessibilidade, vegetação e mobiliário, dentre outros aspectos 

de imediata verificação, analisaram-se também a percepção da paisagem e ambiência pelo 

usuário, a noção de interdependência entre arquitetura e morfologia urbana na manutenção da 

configuração existente e o conceito do sítio como suporte físico para a manifestação da cultura 

imaterial açoriana. Feitas todas as conclusões sobre o conjunto urbano, com suas forças, 

fraquezas, obstáculos e potenciais, pudemos proceder ao terceiro e último passo, de proposição 

de soluções. A proposta, através de diretrizes e intervenções, buscou a preservação do patrimônio 

arquitetônico e urbano locais, enquanto garantindo a permanência – e até intensificação – das 

dinâmicas e da vitalidade do núcleo histórico. 

 

Propostas 

Novas poligonais 

O zoneamento existente tinha um polígono de preservação, chamado “Zona Centro 

Histórico”. Englobava toda a área histórica, e limitava-se pelas arestas externas dos quarteirões 

que circundavam a praça e igreja – um total de quinze quadras. A poligonal ignorava uma diretriz 

básica do lote colonial ao aplicar-lhe um limite de fundos: lotes coloniais sempre foram orientados 

a partir da rua, edificados no alinhamento e sem limite de fundos. As ruas paralelas às duas 

principais que ladeiam a praça, (antigamente, adro da Igreja) abertas na década de 1970, 

estabeleceram limites de fundos aos lotes, que são subutilizados até hoje. 

 

O novo zoneamento proposto para a área do núcleo histórico considerou o estudo do 

conjunto de edificações históricas e sua relação com alguns prédios inseridos no contexto e 
                                                

3 Sobre a manutenção da relação entre edificações históricas e contemporâneas e a uniformidade estilística, ver Motta e Thompson, 2010. 
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considerados prejudiciais à ambiência histórica geral do espaço público. O novo zoneamento 

estabeleceu múltiplos polígonos – setores – em vez de somente um, com limites mais detalhados 

e maior abrangência, para que diferentes diretrizes de preservação e valorização pudessem ser 

estipuladas para cada zona, visando distintos níveis de preservação. Essa setorização permite 

que normas de ocupação e uso do solo sejam aplicadas segundo o nível de integridade do tecido 

tradicional remanescente e segundo a necessidade de integração de cada um dos setores com o 

tecido urbano contemporâneo do entorno, evitando generalizações ou interpretações equivocadas 

das diretrizes. 

 

Em sucessão radial a partir do miolo do polígono anteriormente existente, o primeiro setor 

foi denominado “Polígono de Preservação do Conjunto Arquitetônico”. Compreende todas as 

edificações consideradas integradas ao conjunto, e a profundidade total de seus lotes. O traçado 

desta poligonal é resultado do perímetro do conjunto de lotes escolhidos, e não mais as ruas de 

fundos, que incluía edificações completamente dissonantes, garagens e galpões. Este setor 

corresponde ao núcleo original do assentamento e contém todas as edificações preservadas e 

características da tipologia lusobrasileira, e das estratificações dela surgidas. 

 

Um dos critérios principais para estabelecer o perímetro do primeiro setor foi a visibilidade. 

O setor deveria conter todos os pontos com visibilidade plena a partir de dentro dele mesmo, 

mesmo que isso significasse incluir lacunas. O critério da visibilidade fez incluir todos os lotes de 

esquina adjacentes a fachadas históricas e as edificações que estivessem na interface entre o 

conjunto histórico e o entorno. As edificações conflitantes que estivessem inseridas no primeiro 

setor estariam sujeitas, portanto, às suas restritas leis estéticas e formais. 

 

Ainda em relação à visibilidade, aplicou-se critério sobre a percepção dos segundos 

pavimentos: dado que a tipologia colonial predominante presente e suas derivações são todas 

térreas, um estudo de visibilidade foi feito para estipular a partir de que distância do eixo das ruas 

um segundo pavimento poderia ser construído, enquanto ocluso para o transeunte dentro do 

primeiro setor. Usando um observador com altura média e ângulo de visão padrão posicionado em 

um passeio e voltado para o lado oposto da rua, estabelecemos uma distância média de 20 

metros a partir do eixo de cada uma das duas vias principais – XV de Novembro e Independência 

– em que as edificações poderiam ter altura máxima de 4 metros. 
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Figura 01 - Um dos estudos de visibilidade par estabelecer os recuos mínimos dos segundos pavimentos. Fonte: autora, 2015. 

O objetivo principal deste primeiro setor é, portanto, garantir a qualidade e potencial 

uniformidade da ambiência histórica, e consequentemente é menor que a Zona Centro Histórico 

atual. A integração desse setor com o restante da cidade é feita através de outros dois setores 

externos. 

 

O segundo setor circunda o primeiro. É chamado “Poligonal de Preservação da 

Ambiência”, e contém o restante das 15 quadras da vigente Zona Centro Histórico, que não foram 

englobadas pelo primeiro setor. Este permite a densificação no entorno do núcleo histórico sem 

prejudicar sua ambiência, ao permitir edificações com até 7 metros de altura. O segundo setor é 

uma primeira tentativa de integração gradativa do núcleo histórico ao restante da ocupação da 

sede urbana do município: além da maior altura, prevê ainda diretrizes de reparcelamento de 

lotes, tornando-os maiores e de testadas mais largas, adequados aos programas de edificações 

contemporâneas. 

 

Figura 02 - O primeiro (vermelho) e segundo (azul) setores, abrangendo o conjunto arquitetônico. Fonte: Autora, 2015. 
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O terceiro setor é a “Poligonal de Entorno”. Não contém nenhum exemplar histórico, e visa 

uma transição formal final entre o núcleo histórico e o restante da rede urbana. Seus índices são 

os mesmos da Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente (Mostardas, 2009), porém com restrição 

de altura máxima, fixada em 9 metros. Seu limite é um offset do perímetro do segundo setor, até o 

eixo médio dos quarteirões circundantes, fazendo a interface com as áreas de altura máxima de 

12 metros do entorno. 

 

Poderíamos ter escolhido a abordagem do contraste radical (Andrade Junior, 2006), na 

qual o primeiro setor, térreo, estaria circundado por um entorno de edificações com até 12 metros 

de altura. Se o contraste contribui para o reconhecimento de áreas históricas em áreas urbanas 

densificadas, em Mostardas isso não aconteceria, por seu lento desenvolvimento urbano e 

densificação: o contraste prentendido não seria provocado, e a paisagem se pontilharia de 

excrescências altas em um tecido usualmente baixo, rompendo com a percepção de ritmo de 

coroamento e continuidade. 

 

 

Figura 02 - A sucesssão de alturas dos edifícios entre os setores. O corte superior simula o índice do plano atual, e o corte 
inferior simula nossa proposta. Fonte: Autora, 2015. 

Uma vez que a setorização organizou a abordagem do núcleo histórico tanto para o 

parcelamento quanto para a integridade do conjunto arquitetônico, eles podiam ser tratados 

separadamente. O primeiro setor restringe intervenções em lotes que contenham edificações 

consideradas de valor de conjunto, incluindo aspectos formais e estéticos – sejam elas históricas 

ou não. A abordagem deu-se em três etapas: primeiro, o Diagnóstico classificou as edificações de 

acordo com o nível de integridade no conjunto, dividindo-as entre: 

a. Caracterizantes – integradas ao conjunto, servem de referência para a elaboração 

de diretrizes e compatibilização das demais; 

b. Descaracterizantes – edificações destoantes, porém com potencial de serem 

reintegradas ao conjunto com pequenas alterações, não estruturais; 

c. Lacunas – edificações totalmente contrastantes com o conjunto, sem possibilidade 

de reversão sem grandes alterações estruturais; portanto, passíveis de substituição. Foram 
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considerados lacunas também os lotes vazios, por romperem com a continuidade das faces de 

quadra. 

 

Em seguida, um detalhado estudo das teorias de restauração de monumentos e conjuntos 

urbanos foi feito, de modo a elaborar os princípios básicos de intervenção em cada grupo de 

edificações. Os princípios foram então simulados em elevações das faces de quadra, aplicados às 

edificações descaracterizantes e lacunas. O terceiro passo foi analisar as simulações para 

proposição de diretrizes de intervenção. 

 

Mitigação de descaracterizações e lacunas 

O caso de estudo do núcleo histórico de Mostardas é útil à discussão da aplicabilidade de 

algumas notórias teorias de intervenção no ambiente construído, especialmente em relação ao 

patrimônio urbano. O estudo demandou a análise e debate da tradução de teorias de restauro de 

monumentos individuais para a escala urbana, ou de teorias para o patrimônio urbano que foram 

inicialmente elaboradas para conjuntos unitários – não o núcleo vernacular estratificado, de 

pequeno valor artístico, mas grande valor de memória do presente caso. Além disso, o caráter 

popular do conjunto acende o debate sobre a intervenção de especialistas em um patrimônio 

particular, construído, gerido e perpetrado pela população de ascendência açoriana leiga, 

tradicional e de poucos recursos. 

 

O crescimento repentino decorrente da conexão com a rodovia BR-101 nos anos 80 fez 

com que o núcleo histórico, antes correspondente a praticamente toda a extensão da mancha 

urbana, se tornasse de fato um centro. Algumas edificações tornaram-se ruínas, foram 

substituídas ou modificadas para acomodar usos comerciais. Atualmente, vitrines e portas de 

garagem interrompem o ritmo de cheios e vazios das fachadas, prédios com dois ou mais 

pavimentos rompem a continuidade da linha de coroamento, e o reparcelamento de alguns lotes 

permite implantações completamente destoantes das tradicionais. O núcleo histórico sofreu com 

modificações que são naturais ao progresso sem políticas de preservação, desenvolvendo-se e 

alterando-se como o restante da sede urbana. 

 

A reversão dos danos deste processo foi simulada segundo a interpretação do arcabouço 

teórico do patrimônio cultural italiano do século XX. O arquiteto Gustavo Giovannoni (1873 – 1947) 

contribuiu ao presente caso com sua noção de architettura minore (arquitetura menor) e defesa do 

valor de conjuntos modestos e sua inserção no tecido urbano. Inspirado por Giovannoni, Roberto 

Pane (1897 – 1987) defendeu a integração entre estratos antigos e novos como caráter 

fundamental de sítios históricos urbanos. Destes teóricos, retiramos os seguintes princípios: 
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1.  A nova inserção não deve causar subordinações e constrangimentos, promovendo a 

criação orgânica e “não-adicionadora” de um novo entorno (Giovannoni 1931).  

2. Nega-se a procura por uma “unidade arquitetônica e estilística” do sítio histórico, pois 

este “não é um conjunto de edificações que têm de ser preservadas integralmente, 

mas sim um sítio urbano cuja morfologia, parcelamento e traçado devem ser 

preservados, e no qual a diversidade estilística é plenamente aceitável” (Pane 1959).  

3. Reconhecimento das “estratificações históricas”, percebendo o tecido histórico como 

ambiente heterogêneo e diversificado, do qual a arquitetura contemporânea não só 

pode como deve fazer parte, como participante do processo (Pane 1959). 

Um quarto princípio voltou-se às lacunas, especificamente. Enquanto as edificações 

integradas no conjunto devem ser formal e esteticamente mantidas – com intervenções de 

consolidação, conservação preventiva, e demais intervenções preservacionistas – as edificações 

conflitantes são objeto de intervenções modificadoras, envolvendo inserções contemporâneas, 

remoção de aspectos descaracterizantes, etc. Portanto,  

4. A reintegração de lacunas não é uma intervenção de restauro. Ações voltadas à 

recuperação de uma imagem remanescente, porém fraturada (Andrade Junior 2006), 

se dão somente nas edificações consideradas caracterizantes. 

Por fim, consideramos a tendência “crítico-conservativa e criativa” (Kühl, 2006), que tem 

Giovanni Carbonara (1942 - ) como principal expoente, a mais pertinente ao presente caso. 

Considera o recurso criativo necessário à intervenção, mas desde que utilizado com respeito pela 

obra, derivado do juízo histórico-crítico, de suas instâncias estética e histórica, excluindo portanto 

interventos infundados. Articula o momento conservativo com o momento inovativo, legitimando o 

último, e partindo do princípio que ações como a reintegração de lacunas pressupõem a 

criatividade embasada na preexistência (Kühl, 2006). Ao presente caso, importa a ênfase aos 

valores formais do restauro crítico-criativo, que defende o “respeito rigoroso a aspectos da 

preexistência como volumetria, alinhamentos e gabarito, aliados a uma recriação dos detalhes e 

elementos arquitetônicos em materiais contemporâneos” (Andrade Junior 2006). Conforme os 

aspectos formais das edificações e a morfologia urbana presente em Mostardas já explicitados, 

pressupõe-se o respeito à preexistência nas intervenções em lacunas e edificações conflitantes:  

5. As intervenções devem priorizar a preservação da linguagem formal tradicional. 

Devem ser restritos os recuos frontais e laterais, ou gabaritos que excedam a altura 

média dos coroamentos, por exemplo. 

6. Os aspectos de materialidade, opacidade, cromaticidade e até textura não devem ser 

subvertidos, de maneira a criar um “preenchimento” que continue destoando de seu 
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contexto. Desencorajam-se operações com materiais inéditos ou usados de maneira 

inédita, a exemplo de panos de vidro, revestimentos metálicos ou sintéticos, mesmo 

que respeitem restrições formais. 

A última diretriz deriva da afirmação de Muñoz Viñas, de que a prática da conservação-

restauração envolve “não apenas questões técnicas e científicas, mas também questões sociais e 

subjetivas como interesses, sentimentos, recordações, preferências e até mesmo gosto” (MUÑOZ 

VIÑAS, 2000, apud PEREIRA, 2011, p.108). Não se deve retirar totalmente do especialista a 

tomada de decisões: muitas das lacunas do presente caso são resultado justamente da ausência 

de especialistas para normatizar as operações, feitas por não-especialistas, dentro da poligonal. 

Mas a arquitetura vernacular, por definição, pressupõe a ausência de especialistas na sua 

gênese: mesmo que influenciada pelas tendências estéticas vigentes na arquitetura de cada 

tempo, ela é popular4. Como última diretriz portanto,  

7. As proposições para tratamento de edificações conflitantes devem levar em 

consideração que seus agentes serão – e devem continuar sendo – a população.  

 

Morfologia urbana: novos índices e diretrizes de intervenção 

Conforme comentado, propusemos diretrizes de intervenção para o conjunto arquitetônico 

no primeiro setor, revisão dos índices construtivos e normas de parcelamento para o primeiro e 

segundo setores, e restrição de altura para os três setores.  

 

As faces de quadra que ladeiam as quadras centrais (correspondentes ao adro original) 

foram simuladas com base nos princípios de intervenção apresentados. Para os lotes 

descaracterizantes, propusemos intervenções pequenas em fenestração, proporção de cheios e 

vazios, coroamentos, elementos decorativos, pintura e publicidade, dentre outros; para as 

lacunas, propusemos substituições ou preenchimentos (no caso dos lotes vazios). O objetivo foi 

criar uniformidade de percepção, recuperando a ambiência histórica ao espaço público. 

Evidentemente, a estética de cada estrato foi respeitada nas intervenções, garantindo que suas 

diferenças permanecessem reconhecíveis. 

 
 

 

 

                                                
4 Ainda que não caiba no presente trabalho a conceituação de arquitetura popular, vernacular ou modesta, cabe a distinção da mesma em 
relação à arquitetura dita erudita, feita por especialistas; De acordo com Gunter Weimer, a arquitetura popular é própria das camadas 
intermediárias da população, excluindo portanto as elites: “arquitetura popular é aquela que é própria do povo e por ela é realizada” 
(WEIMER, 2005).  
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Figura 03 - Face de quadra original (acima) e proposta (abaixo), incluindo preenchimento de lacunas. Fonte: Autora, 2015. 

 

Figura 05 - Face de quadra original (acima) e proposta (abaixo), e substituição de lacunas construídas. Fonte: Autora, 2015. 

 

 

Fig. 4: Face de quadra original (acima) e proposta (abaixo), e substituição de lacunas construídas. Fonte: Autora, 2015. 

As alterações da norma de ocupação do solo foram mais amplas, e envolveram os demais 

setores. No primeiro setor, fizeram-se novos índices de altura, recuos, alinhamento de fachadas, 

taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e porcentagem de superfície impermeável, além 

de regras para parcelamento dos lotes para assegurar que nenhum seria largo a ponto de romper 

com o ritmo de fachadas, ou muito profundo e subutilizado.  

 

 

Figura 05 - Simulação dos novos indices em lotes do primeiro (rosa) e segundo (azul) setores, no entorno da Igreja Matriz. 
Fonte: Autora, 2015. 
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Espaço público 

As propostas para o espaço público completam o conjunto do trabalho. Envolveram 

aspectos funcionais e qualitativos como infraestrutura, pavimentação, iluminação pública, 

mobiliário urbano e ciclovias, e um projeto de redesenho da Praça Prefeito Luiz Martins e do 

quarteirão institucional adjacente. As quadras escolhidas são as de maior fluxo de pessoas e valor 

histórico do núcleo, por corresponderem ao original adro da Igreja e serem até hoje suporte 

material para manifestações tradicionais açorianas. 

 

A praça sempre foi o principal espaço público da cidade. A divisão da área do adro ocorreu 

inicalmente com a instalação do Hospital São Luiz em 1924 e a partir dos anos 50, quando o 

restante da área foi parcelada e ocupada pelo Clube Mostardense e estabelecimentos comerciais. 

As edificações do Clube e Hospital foram consideradas de valor histórico, e portanto foram 

mantidas no projeto. Propusemos que as demais edificações fossem removidas, através de 

negociações entre governo e privados e segundo instrumentos disponíveis no  Estatuto da Cidade 

(Brasil 2001), para a criação de um parque no local. O parque complementaria a praça como área 

de lazer, e qualificaria os percursos dentro do núcleo histórico. 

 

Pretendemos que esses novos espaços de lazer qualificassem o sistema de circulação no 

centro, em função de conectar equipamentos importantes do entorno (escola, rodoviária, 

prefeitura) e concentrar comércio e serviços. Além disso, o reforço do percurso no perímetro entre 

parque e praça, resgatando o perímetro do adro da Igreja, reitera o status da área de suporte para 

tradições açorianas, como as procissões nas celebrações religiosas do Rosário, Divino e Terno de 

Reis. O projeto deveria portanto atender as seguintes exigências: 

a. Adequar a praça e a área de parque às necessidades dos usuários - zoneá-las e supri-

las de acordo com as rotinas da população, bem como com aquilo que vêem como 

deficiências e potencialidades. 

b. Adequar a percepção da praça e da área de parque ao entorno, de modo que sirvam 

como espaços verdes a serem fruídos sem impactar demasiadamente no entorno. 

Inserir equipamentos de maneira sutil. 

c. Suprir a praça e a área de parque de locais abertos e amplos, capazes de hospedar 

feiras regulares. Utilizar pavimentação seca e permeável. 

d. Inserir, na área de parque, quadra poliesportiva, sanando a deficiência de 

equipamentos esportivos no contexto imediato. 
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e. Suprir a praça e a área de parque de áreas gramadas sem paisagismo, para 

brincadeiras infantis e contemplação (principalmente nos dias de inverno). 

f. Suprir a praça e a área de parque de áreas verdes com paisagismo, para favorecer 

visuais e delimitar ambientes; inserir árvores caducifólias e perenifólias 

estrategicamente, segundo projeto. 

g. Visar a percepção da Igreja a partir do entorno e de dentro da praça, de modo a 

valorizá-la como o monumento isolado mais importante do conjunto. 

h. Compatibilizar a caixa d'água existente, hoje impactante na paisagem e conflitante com 

a Igreja, tornando-a atrativa e relacionada ao contexto, reforçando seu já consolidado 

caráter de marco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Planta da Proposta para praça e parque. Fonte: Autora, 2015. 

 

Figura 09 - Vista da Igreja a partir da praça. Fonte: Autora, 2015. 
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Figura 6 - O projeto integrou atividades de lazer e atividades comerciais aos monumentos, como a Igreja e Hospital. Fonte: 
Autora, 2015. 

 

Conclusões 

O núcleo histórico de Mostardas é um sólido exemplo de quão complexo pode ser intervir 

em conjuntos arquitetônicos vernaculares e seu espaço público – com grande valor histórico e de 

memória mas pequeno valor artístico monumental, e gerido por uma população conservadora e 

tradicional. A estratificação histórica a torna ainda mais complexa, já que as intervenções em seu 

núcleo histórico devem garantir a coexistência harmoniosa entre os distintos estilos e tradições 

construtivas, sem hierarquia entre eles. Nossa abordagem foi orientar intervenções sutis e 

acessíveis, considerando que seus executores seriam a municipalidade e os proprietários 

privados: pessoas dedicadas à preservação do patrimônio mostardense, e desejosos de reinserir 

sua cidade na rota turística costeira. 
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