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Resumo 

Ao longo do Arroio Pelotas são encontradas edificações que sediaram a 
indústria do charque, responsável pelas origens da Cidade de Pelotas no 
final do século XVIII. Nestas edificações residem as marcas dos métodos, 
construtivo e projetual, ali empregados, de influência portuguesa e com 
base na mão de obra escrava. Como objeto de estudo, este trabalho adota 
a geometria das fachadas destas edificações, por entender que a mesma 
pode facilitar a compreensão dos referidos métodos. Por meio de 
esquemas gráficos e do emprego de técnicas de programação visual 
(desenho paramétrico), simula-se a lógica recorrente na composição das 
fachadas. Foram identificadas relações proporcionais, simetrias e 
recursões, que apontam para a adoção de um método de marcação de 
obra parametrizado por arcos de circunferências. Esta estratégia 
executiva, de um compasso determinado, viabilizou o esquadro, garantiu a 
precisão, atribuiu ritmos (pelas repetições) e harmonias (pela 
comensurabilidade) às composições em questão. O redesenho destas 
fachadas se revela apropriado por evidenciar práticas projetuais 
paramétricas na história. Estas práticas podem hoje ser potencializadas 
pelas técnicas contemporâneas de desenho paramétrico.   
 
Palavras-chave: patrimônio, geometria, redesenho, parametrização, 
técnica construtiva 

Abstract  

Along the Arroio Pelotas are found the buildings that hosted the charque 
industry, responsible for the origins of the city of Pelotas in the late 
eighteenth century. In these buildings resides the marks of the methods, 
constructive and design, there employed, of Portuguese influence and 
based on slave labor. As study object, this work adopts the geometry of the 
façades of these buildings, since it understands that it can facilitate the 
understanding of said methods. By means of graphic schemes and the use 
of visual programming techniques (parametric drawing), the recurrent logic 
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in the composition of the façades is simulated. Proportional relations, 
symmetries and recursions were identified, which point to the adoption of a 
method of marking the work parameterized by arcs of circles. This 
executive strategy, of a certain measure, enabled the square, guaranteed 
precision, assigned rhythms (by repetitions) and harmonies (by 
commensurability) to the compositions in question. The redesign of these 
façades is appropriate because it shows parametric design practices in 
history. These practices can now be enhanced by contemporary parametric 
design techniques 
 
Keywords: patrimony, geometry, redesign, parameterization, constructive 

technique 

1 Introdução 

 

Um conjunto de edificações, situado ao longo do Arroio Pelotas, serve de suporte de 

memória para contar as origens da Cidade de Pelotas. Abrigou a indústria do charque 

que se estabeleceu no final do século XVIII e se estendeu até a década de trinta do 

século XX. Esta produção, com base na mão de obra escrava, destacou a cidade 

como a mais importante do Rio Grande do Sul no século XIX. (GUTIERREZ, 2010) 

 Nestas edificações, hoje treze exemplares remanescentes, residem as marcas 

dos métodos, construtivo e projetual, ali empregados, de influência portuguesa. Como 

objeto de estudo, este trabalho adota a geometria das fachadas destas edificações, 

por entender que a mesma pode facilitar a compreensão dos referidos métodos. Esta 

abordagem geométrica, em um contexto de ensino/aprendizagem de tecnologias de 

representação, tem derivado em reflexões que permitem evidenciar estratégias 

compositivas e executivas, empregadas na história da arquitetura, com práticas 

projetuais contemporâneas, hoje algoritmizadas por meios computacionais. Desta 

maneira, além do estudo ter o propósito de ampliar o conhecimento acerca destas 

edificações, focado nas questões geométricas, quer demonstrar as conexões 

referidas. Entende-se a conveniência de reforçar, junto ao contexto formativo de 

arquitetura, a importância de compreender a história das práticas projetivas e 

projetuais para contextualizar os avanços tecnológicos e justificar processos de 

apropriação dos mesmos.   
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 Este estudo dá continuidade ao trabalho de Schneid et al (2015) o qual 

apresenta uma análise geométrica da fachada principal de uma das Charqueadas, sob 

este mesmo propósito de construir conhecimento em torno da edificação para avançar 

na compreensão do momento de interesse histórico e cultural da cidade de Pelotas. O 

estudo referido partiu das evidências visuais e imediatas como a recorrência de 

simetrias, apoiando-se em procedimentos gráficos, de comprovação de relações 

proporcionais determinadas entre os elementos e o todo da fachada, detectando um 

rígido traçado regulador.  

 Diversos autores têm disponibilizado suporte para este tipo de estudo que se 

utiliza de elementos objetivos para investigar processos projetuais. Rocha (2011), por 

exemplo, reúne conceitos e exemplifica o uso de relações proporcionais clássicas 

como estratégia geométrica para a arquitetura provocar percepções de equilíbrio, ritmo 

e harmonia. Roth (1993) destaca a conveniência, de práticas tradicionais de 

arquitetura, de relacionar as dimensões e posições de cada uma das partes para o 

estabelecimento de um sistema construtivo organizado, facilitando especialmente a 

etapa de marcação de obra. Em Fornatti, 1988, encontram-se diversos estudos que 

buscam explicitar tipos particulares de organizações geométricas empregadas em 

obras de arquitetura contemporâneas, cujas lógicas muitas vezes exigem um olhar 

mais atento ou especializado para compreendê-las. O referido autor explica que as 

reflexões partiram de sua experiência didática com o ensino de geometria, utilizando-

se de análises comparativas das representações das obras, buscando identificar as 

matrizes estruturais de criação, estudar proporções e explicar por meio de diagramas 

construtivos suas lógicas compositivas. 

 A tradução, dos conceitos perceptivos aos objetivos, como é possível deduzir a 

partir de Fornatti, 1988, exige um conhecimento específico em geometria, fundamental 

para a prática projetual de arquitetura. Partindo-se de abordagens trazidas por autores 

como, por exemplo, Terzidis (2006) e Oxman (2006), esta exigência está sendo 

evidenciada junto ao que se tem denominado por “desenho paramétrico”. Este é um 

método de projeto, computadorizado, que ao invés de configurar uma forma 

específica, projeta um sistema de geração de formas. Ao invés de partir de um 

desenho (linguagem gráfica), a forma deriva de um algoritmo (sequência finita de 

regras), entretanto valendo-se da programação visual, facilitando o uso por leigos em 

códigos textuais. O sistema é controlado por parâmetros selecionados para a 

resolução de um problema arquitetônico. Depois de estabelecido o parâmetro, um 

único projeto pode apresentar variações, desencadeadas ao ativar seus atributos, ou 

seja, ao associar valores diferentes é possível gerar múltiplas variantes da solução, 

porém mantendo a condição associativa inicial (OXMAN, 2006).  
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 Frente a isto, o estudo que aqui se apresenta buscou experimentar o uso das 

técnicas de desenho paramétrico aplicadas ao redesenho do caso em questão. O 

conjunto das charqueadas se caracteriza por um estilo próprio, reconhecível 

visualmente como arquitetura colonial brasileira. Decorre de rituais projetivos e 

construtivos que explicam as suas lógicas formais.  

 Junto à formação em projeto de arquitetura, no contexto em que se insere este 

trabalho, da FAUrb/UFPel, os conceitos perceptivos são amplamente explorados. Pela 

experiência até então vivenciada junto ao currículo do curso, ainda não foram 

propostas ou estabelecidas práticas projetuais, advindas de uma postura disciplinar de 

projeto, que incluam o uso do desenho paramétrico. Isto tem ocorrido por iniciativas 

isoladas advindas de estudantes, tal como registrado em Brum, Félix e Borda (2015) 

por decorrência da abordagem em disciplinas de geometria (atualmente o desenho 

paramétrico é introduzido no âmbito das disciplinas Geometria Gráfica e Digital 1 e 2, 

primeiro e segundo semestre de curso, respectivamente), pela promoção de eventuais 

oficinas e também pelas consequências naturais do envolvimento de estudantes em 

projetos de pesquisa que abarcam este tema. Desta maneira, identifica-se a 

conveniência em estruturar atividades que permitam avançar na compreensão de 

como o desenho paramétrico pode auxiliar para explicitar tais associações: elementos 

perceptivos e objetivos. 

Associando o tema do desenho paramétrico ao patrimônio, o estudo contribui ao 

desenvolvimento de dois projetos de pesquisa: o Projeto MODELA Pelotas e o Projeto 

ACORDA (Análise e COnstrução de Referenciais Didáticos para Arquitetura: uma 

abordagem para o Desenho paramétrico e para a prototipagem rápida). 

 

2 Metodologia 

 

Em sua primeira etapa de trabalho, o estudo se ocupou em revisar os procedimentos 

analíticos realizados sobre a fachada da Charqueada Santa Rita, registrados por 

meios gráficos em Schneid et al (2015). Estas análises gráficas reproduzem, de 

maneira digital, métodos já estabelecidos, como os empregados em Doczi (1990) e 

Elam (2001). São realizadas sobreposições de traçados as quais permitem verificar a 

incidência de figuras, relações métricas e posicionais específicas (quadrados, 

triângulos equiláteros, retângulos dimensionados por relações clássicas como a 

proporção áurea e as proporções de raízes) entre os elementos da fachada, como 

exemplificado pela imagem da Figura 01.   
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Figura 01: Análise de relações proporcionais da fachada da Charqueada Santa Rita. 

 

Fonte: Schneid et al, 2015 

 

 Em um segundo momento, o estudo quis avançar em relação à Schneid et al 

(2015) e compreender a conveniência ou não do emprego do desenho paramétrico, 

como ferramenta de construção de conhecimento sobre a edificação. E, ainda 

observar se a composição desta fachada é apropriada ou não para introduzir, de 

maneira didática, as técnicas de desenho paramétrico em contexto formativo de 

arquitetura.  

A Charqueada Santa Rita, construída em 1826 é uma edificação de um único 

pavimento e de conformação monolítica. Tem-se o conhecimento de que esta 

edificação sofreu intervenções ao longo do tempo, embora elas não estejam 

devidamente registradas e evidenciadas, conforme informações dos atuais 

proprietários. 

 A etapa de uso do desenho paramétrico compreende o estudo do conceito e 

das tecnologias que facilitam seu emprego, introduzidos nas disciplinas curriculares de 

geometria, conforme referido anteriormente. Estas tecnologias, para o contexto deste 

trabalho, referem-se à associação entre o software Rhinoceros (modelagem 

tridimensional) e o pluggin Grasshopper (programação visual).  Para a estruturação da 

programação visual, faz-se necessário identificar a linguagem algébrica, a ser 

associada à linguagem gráfica, capaz de traduzir as lógicas compositivas e 

construtivas específicas da fachada analisada. Isto, frente ao perfil de formação da 

equipe envolvida neste estudo, que talvez reflita o de muitos contextos brasileiros, 

formativos de arquitetura, já se constituiu como um desafio. 

Por se tratar de um estudo de interesse essencialmente didático, optou-se por 

registrar esquemas realizados por programadores diferentes, ambos estudantes de 

arquitetura, iniciantes no uso das técnicas de desenho paramétrico e leigos em 

linguagens de programação estruturada e textual. 

 

 

 



Graphica’2017: XII International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design 

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Procedimentos analíticos por meios gráficos 

As análises gráficas da fachada da Charqueada Santa Rita realizadas em Schneid et 

al (2015) foram revisadas e ampliadas, focando-se na compreensão da lógica 

construtiva e sua associação com a lógica compositiva, tal como anunciado por Roth 

(1993). Desta maneira, buscou-se elaborar hipóteses de marcação de obra, na 

tentativa de entender uma sequencia lógica de procedimentos capazes de explicar a 

estruturação da fachada em questão.  

Os traçados demonstrados na Figura 01 haviam sido densificados por Schneid et 

al (2015) na tentativa de demonstrar o quão relacionados estão os enquadramentos de 

cada um dos elementos. Entende-se, a partir desta leitura, que mesmo que tenha 

havido alguma alteração de fachada, ao longo da história da edificação, houve um 

propósito de manter a mesma lógica compositiva.  

Esta constatação repercute em um aprendizado significativo para a formação em 

Arquitetura, no sentido de que se promova a consciência no ato da intervenção em 

edifícios patrimoniais, para que a ação projetual seja propositiva e não aleatória.  

 A sequência de imagens, com sobreposições de traçados sobre um mesmo 

fragmento da fachada, apresentada na Figura 02 traduz então a hipótese formulada 

sobre a lógica de organização formal de um módulo a partir da utilização do conceito 

de proporção. A numeração utilizada explica o encadeamento de procedimentos para 

associar um elemento de fachada a outro, todos correspondentes aos padrões 

proporcionais já caracterizados junto à Figura 1. O enquadramento de número cinco 

corresponde a um retângulo áureo, que engloba todo o módulo relativo à sequência 

apresentada (descontando-se apenas a espessura da cimalha): (1) um quadrado 

inicial; (2) um retângulo raiz de 3; (3) um retângulo raiz de 2 e (4) dois retângulos 

áureos recíprocos (que correspondem ao raiz de 5). Desta maneira, é possível supor 

que o sistema de marcação de obra partiu de um quadrado e dos procedimentos 

recursivos de rebatimentos de diagonais. Com o simples movimento de uma corda era 

fácil estabelecer as referidas relações proporcionais entre cada elemento da 

composição da fachada, configurar a modulação e compor o todo.  
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Figura 02: Hipótese de marcação de obra da fachada da Charqueada Santa Rita. 

 
Fonte: autoral, 2016. 

  

A partir destas constatações, realizou-se a seguinte leitura: a fachada principal 

da Charqueada Santa Rita está composta por seis destes enquadramentos ou 

módulos de retângulos áureos. O agrupamento de três destes módulos (constituído 

por simetria de friso/transformação por translação), configura, por simetria bilateral, a 

marcação do acesso principal. O enquadramento deste acesso, também está 

composto por simetria bilateral, porém com módulos formados por retângulos de 

proporção áurea recíproca, conforme destacado na Figura 03. 

 

Figura 03: Demonstração da hipótese compositiva da fachada da Charqueada Santa Rita: 

módulos configurados por simetrias de retângulos áureos e áureos recíprocos. 

  

Fonte: autoral, 2016. 

 

 Entretanto, deve-se destacar que as análises foram realizadas sobre um 

mosaico de fotografias retificadas para compor a fachada, apoiando-se em medições 

in loco, procedimentos registrados em Schneid et al (2015). Desta maneira, 

certamente existem aproximações em termos dimensionais. Atualmente, investe-se no 

tratamento de nuvens de pontos adquiridas por meio de escaneamento 3D a laser de 

relativas a outro exemplar do conjunto das charqueadas pelotenses: Charqueada São 

João. Com isto, em próximos trabalhos será possível avançar um pouco mais em 

termos de precisão nas análises gráficas e ainda contrapor as lógicas de composição 

de fachadas de duas tipologias distintas presentes neste conjunto de edificações. Uma 

com planta monolítica e em fita (como se configura a Santa Rita analisada neste 

trabalho) e outra com planta com pátio interno (Charqueada São João).  
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3.2  Procedimentos analíticos por meio do desenho paramétrico 

O redesenho, por meio do desenho paramétrico, para a fachada da Charqueada Santa 

Rita, teve o propósito então de implementar a geometria associativa identificada. 

Desta maneira, buscando algoritmizar cada um dos procedimentos. 

O processo de estudo, por decorrer de exercícios de iniciação ao uso da própria 

ferramenta de desenho paramétrico, resultou na obtenção de duas soluções de 

programação visual (solução A e B), estruturadas por programadores diferentes, 

ambos sendo estudantes de arquitetura de sétimo semestre de graduação (co-autores 

deste trabalho). Sendo que, a solução B foi desenvolvida pela estudante com nível 

mais avançado de aprendizado em desenho paramétrico. 

A solução A foi estruturada buscando estabelecer as relações demonstradas na 

análise gráfica e lançando uma hipótese do traçado construtivo. Foram combinados 

parâmetros e componentes que obtivessem como resultados os elementos presentes 

na fachada. Partiu-se da representação de um quadrado inicial. Ainda que esta forma 

não configure nenhum elemento, conforme demonstrado na análise gráfica, ele pode 

demarcar o ponto de origem do compasso utilizado para o traçado da fachada e ser 

utilizado como medida para o posicionamento da primeira janela (considerando-se a 

marcação de obra da esquerda para a direita). Na sequência, a partir da lateral do 

quadrado inicial foi derivada uma proporção de raiz de 3, a qual configura o vão entre 

janelas; este, por sua vez, compartilha sua maior dimensão com a proporção 

envolvente da janela (proporção raiz de dois). A Figura 04, à esquerda, demonstra a 

interface do software Rhinoceros e a representação gráfica resultante da programação 

visual, esta representada pela interface do plugin Grasshopper, à direita. Os 

parâmetros considerados para a programação em questão estão declarados nos 

componentes destacados no esquema: a altura do vão (azul), o lado do quadrado 

(vermelho) e a menor dimensão da proporção que envolve a janela (roxo). Assim, é 

possível posicionar a primeira abertura da edificação, conforme ilustrado na imagem 

da esquerda, onde seus vértices são deduzidos a partir das figuras anteriores.  

 

Figura 04: Inicio da modelagem paramétrica da fachada da Santa Rita: à esquerda, 

representação gráfica resultante, à direita programação visual. 

 

Fonte: autoral, 2016 
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O segundo passo foi estabelecer a simetria por translação para determinar a 

localização das demais aberturas, procedimento de repetição que estabelece um ritmo 

constante à composição. Embora a análise gráfica tenha demonstrado um rompimento 

na marcação da porta principal (Figura 03), observou-se a possibilidade de continuar a 

repetição do modulo de proporção áurea - esquema ilustrado na Figura 05 - e, para 

criar o acesso, substituir uma das janelas pela porta.  

 

Figura 05: Repetição dos módulos para determinar as aberturas.  

 

Fonte: autoral, 2016 

  

Neste caso de redesenho, da solução A, os elementos não possuem uma 

dependência em seus valores, os retângulos de raiz não foram criados a partir do 

quadrado, mas sim se utilizando de um número inserido manualmente. Ao alterar o 

valor do lado do quadrado os demais parâmetros não se ajustam, rompendo a relação 

inicialmente estabelecida. Pela necessidade de inserir os valores manualmente, perde-

se a vantagem do desenho paramétrico, pois os parâmetros não se encontram de fato 

associados, servindo apenas como um redesenho.  

 A solução B adota a mesma lógica sequencial das proporções de raiz. 

Entretanto, buscou avançar para que exista uma interdependência efetiva. A Figura 06 

facilita comparar as soluções A e B. Os componentes, em cada programação, estão 

agrupados de acordo com os procedimentos correspondentes: a representação do 

enquadramento da primeira janela (1), a simetria de translação (repetição) deste 

elemento (2), a substituição da janela central pela porta de acesso principal (3) e a 

representação do retângulo envolvente (4).   

Os redesenho é idêntico, mas diferem então no emprego efetivo do conceito de 

desenho paramétrico. Na solução B, é possível observar a densificação das conexões. 

Os parâmetros declarados inicialmente são associados para gerar os demais 

elementos. Ao manipular um, os demais, automaticamente, se ajustam sob as regras 

das proporções de raiz. Neste caso, os parâmetros numéricos foram diferenciados por 

cores: em branco, o valor do lado do primeiro quadrado, que marca o início do traçado; 

em vermelho, a proporção raiz de 3 que marca o afastamento das janelas; em verde, a 
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proporção raiz de 2 que define o enquadramento das janelas; e em azul, o número de 

aberturas presentes na fachada, incluindo janelas e porta.  

 

Figura 06: Comparação das duas soluções de programação visual e seus resultados gráficos: 

acima, solução A, abaixo, solução B. 

 

Fonte: autoral, 2016. 

 

As diferenças entre as duas soluções advêm não somente do grau de apropriação 

das técnicas empregadas, mas também, e talvez principalmente, da lógica de 

raciocínio particular de cada programador.   

A discussão provocada pela confrontação das duas soluções ampliou o repertório 

de cada um dos programadores, logicamente potencializando a formação e abrindo 

caminho para prosseguir com a construção de uma possível programação que permita 

abarcar as lógicas empregadas junto ao conjunto das edificações. Dentre elas estão 

edificações não somente monolíticas, como no caso abordado, mas com pátio interno, 

com um e dois pavimentos. Desta maneira, caracterizando um potencial exercício para 

apropriação do desenho paramétrico e, paralelamente, construindo conhecimento 

sobre as referidas edificações em seus métodos projetuais e construtivos. 

Entende-se que mesmo em um estágio inicial de compreensão do desenho 

paramétrico, foi possível exercitar práticas contemporâneas de controle da forma 

arquitetônica.  

 

4 Conclusão 

Este estudo permitiu explicitar, a partir de elementos objetivos, advindos da geometria, 

que autores como Rocha (2011) conferem ao uso destas estratégias geométricas, a 

garantia para a arquitetura provocar percepções de equilíbrio, ritmo e harmonia. Roth 

A 

B 
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(1993) destaca a conveniência desta rigidez para o estabelecimento de um sistema 

construtivo especificamente para a etapa de marcação de obra, tendo em vista a 

garantia de paralelismos e ortogonalidades. 

 Desta maneira, fica explícito o domínio conceitual e tecnológico presente no 

exemplar analisado, em que a mão de obra escrava e o ferramental da época 

garantiam tais qualidades formais. O desenho, mesmo que sem influência digital, 

apresenta qualidades de um projeto paramétrico em suas relações. 

 Este trabalho, como avanço ao estudo de Schneid et al (2015),  trouxe a 

temática da linguagem de programação visual como ferramenta arquitetônica e 

associa a parametrização a um tema de interesse patrimonial. Mais do que isto, 

progrediu na investigação e elaboração de hipótese para uma lógica construtiva, de 

marcação de obra. Associou assim os propósitos compositivos (simetrias e 

proporções) aos de obtenção de esquadros e qualidade de execução da obra. 

 Entende-se que o conceito de desenho paramétrico torna-se valioso para a 

arquitetura ao exigir a explicitação de estratégias de organização formal, ao resgatar 

ou destacar a consciência desta ação junto ao processo de projeto. A partir deste tipo 

de estudo é possível compreender então práticas de arquitetura implícitas aos edifícios 

de interesse histórico, neste caso para a cidade de Pelotas. 
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