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RESUMO 

O estudo tem por objetivo discutir a ocupação territorial do núcleo de Forqueta como 
paisagem cultural, um tipo particular de paisagem representada por uma morfologia 
advinda de um processo evolutivo diferenciado. Descreve a paisagem a partir da 
identificação de propriedades e qualidades de paisagem que indicam ou promovem 
um valor definido, considerando o processo de implantação do Plano de 
Colonização como projeto de parcelamento territorial e assentamento humano 
fundador da paisagem regional. Explora os aspectos morfológicos da formação e 
evolução de núcleo rural da cidade de Caxias do Sul, no período de 1875 a 1998. 
Primeiramente, aborda a dimensão geográfica da área e explora o conceito de 
percurso matriz como sistema fundamental de conectividade e acessibilidade 
regional. A partir da metodologia da sintaxe espacial, busca analisar como padrões 
espaciais estão relacionados à formação do núcleo central do Bairro e das sedes 
das colônias, sua integração e distribuição no espaço, associadas a usos do solo e 
atividades econômicas daquela região. O estudo da configuração do núcleo central 
de Forqueta, ao longo destes períodos, descreve o sistema radicalmente 
transformado a partir da localização e da implantação da Gare da Estação Férrea e 
da própria via da linha férrea que modificam o padrão morfológico primitivo. O estudo 
da tipologia de unidade agrícola do início da ocupação na área, busca identificar os 
limites daquela paisagem que evolui de um caráter rural para a progressiva 
constituição das sedes de colônias e sedes de Capelas. Os caminhos que as 
articulam são descritos como unidades morfológicas que estabelecem conexões 
viárias e visuais e configuram os primitivos e escassos espaços público-institucionais 
locais nos centros dos núcleos. As paisagens são avaliadas como produtos de um 
grande número de decisões distintas sobre lugares individuais, produzindo imagens 
que ordenam esteticamente o espaço, como aspecto e significado. Busca explicitar, 
por fim, como tais imagens implicam no conceito de paisagem cultural e discute a 
conservação de determinados tipos de espaços abertos percebidos como áreas de 
interesse ecológico e cultural. Explora ainda as qualidades visuais que a fazem 
especialmente valorizada e que correspondem a uma estrutura e organização 
espacial e social determinada.  
 

Palavras-chave: Morfologia Urbana, Sintaxe Espacial, Percepção Ambiental, 
Paisagem Cultural, Valores de Preservação. 
 
 
 



ABSTRACT 

The study aims to discuss the evolutionary study of the territorial occupation of the 
core district of Forqueta as a cultural landscape presented as a particular kind of 
landscape, represented by the morphology originated from a particular evolutionary 
process. This study describes the landscape identifying properties and qualities that 
leads and promotes a definitive value, attempting the process of implementing the 
Colonization Plan as a project of territorial fragmentation and human settlement 
founder of the regional landscape. Explores the formation and evolution of rural 
settlements on the outskirts of the city of Caxias do Sul in the period from 1875 to 
1998, Primarily, it approaches the geographic area and explores the concept of 
pathways matrices as a connectivity and accessibility regional system. Based on the 
methodology of space syntax, it aims to analyze how spatial patterns are related to 
the formation of nucleus of the central headquarters of the colonies, the integration  
and its distribution in space, associated with land usage and economic activities that 
occurred in that region. The study of the configuration given by the layout of the 
Forqueta’s core over these periods, describes radically transformed system from the 
location of the settlement of the Forqueta’s Gare Railway Station and its own railway 
line, in the central district, modifying the primitive morphological pattern. The 
typological study of the agricultural units from the beginning of occupation, in this 
area, intents to identify the landscape boundaries that evolve from a rural character 
to the gradual establishment of the headquarters colonies and Chapels. It describes 
the ways how morphological units create visual and roads connections that 
configures scarce public and institutional spaces inside the rural centers nucleus. It 
evaluates the role of people that create the urban landscapes as products of a large 
number of separate decisions on individual places, as images that order aesthetically 
the space as face and  meaning. Seeks to explain, finally, how these images imply 
the concept of cultural landscape and discusses the retention of certain types of open 
space as areas of ecological and cultural interest. Explores the visual qualities that 
make it of special value and that matches with determined structure, social and 
spatial organization 
 
Key-words: Urban Morphology, Space Syntax, Environmental Perception, Cultural 
Landscape, Preservation Values. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O patrimônio urbano constitui um complexo sistema conformado tanto por 

componentes materiais como imateriais. Entre os primeiros, estão o traçado e o 

tecido urbano, os edifícios e as paisagens. Entre os segundos, componentes 

intangíveis, aparecem os usos e as vocações deste patrimônio cuja valorização 

implica num desafio para todos os atores sociais envolvidos, pois a cidade é um 

organismo em mutação permanente, que se adapta às mudanças e aos modos de 

vida das comunidades. 

A paisagem cultural, cujo conceito depende da noção de identidade e de 

bem patrimonial, tem sido tratada de forma ampliada em estudos recentes sobre o 

tema que passaram a contemplar a contribuição de muitos campos disciplinares1. 

Tais campos envolvem os processos de transformação do território, a geografia, a 

morfologia urbana e a percepção ambiental, para além daqueles que tratam da 

estética e do valor histórico dos edifícios, apontando uma abrangência compatível 

com a dinâmica urbana contemporânea que se estabelece entre a tradição e a 

inovação, como os dois impulsos que movem e legitimam tais processos. 

Assim, o tema apresentado e discutido neste trabalho é o da paisagem 

cultural, entendida como um sistema físico de espaços abertos, indissociável das 

permanências edificadas que lhe são estruturantes e dos usos e significados 

estético-históricos que lhe conferem identidade. 
A definição de paisagem cultural está focalizada na caracterização das 

relações existentes entre os seus elementos constitutivos, do tecido urbano e das 

articulações existentes entre as formas construídas edificadas e os espaços abertos, 

abordando a disposição desses elementos no território e o modo como recortes ou 

partes do tecido podem ser reconhecidos por seus usuários como espaços 

                                                
1 Circular Jornadas Paisagens Históricas Urbanas: metodologia e gestão do patrimônio urbano (2009, 

p.1-2) “A partir da Reunião de Viena (2005), muito se tem discutido sobre as paisagens históricas 
urbanas, tema que se encontra na atualidade no centro do debate internacional. Entre os aspectos 
discutidos se pode mencionar se o conceito se relacionaria aos mais clássicos da cidade ou centro 
histórico, ou trata-se de uma nova categoria patrimonial ou bem com um novo enfoque 
metodológico para a gestão urbana, que integra aspectos vinculados à planificação e à 
conservação do patrimônio.”  
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qualificados, quando associados aos diferentes valores estudados enquanto um 

sistema complexo.   
Da capacidade de permanência de certos elementos identitários 

tradicionalmente considerados estruturadores da forma e configuração2 das cidades 

dependem sua conservação, atualização e apropriação social que podem implicar 

em possíveis processos de incentivo à preservação de qualidades espaciais e 

modos de controle que facilitem sua produção e reprodução sócio-espacial, 

enquanto paisagem cultural. 

Para tanto, a reflexão central desenvolvida neste trabalho busca aproximar o 

tema da paisagem cultural construída ao tema da preservação, estabelecendo inter-

relações que favoreçam uma discussão, ainda apresentada como nova 

consolidando argumentos não restritos ao âmbito patrimonial, como normalmente 

são utilizados. 

Inicialmente, o patrimônio ambiental urbano, conceito utilizado nos anos de 

1980, mas já em desuso, aparece como referencial básico para a compreensão de 

“sítio”, enquanto universo físico-territorial na relação obra humana e natureza, e 

aparece também como parte do patrimônio cultural passível de delimitação e 

proteção, que no caso empírico deste trabalho, articula o urbano e o rural.  

O ambiente referido trata do âmbito físico e o das representações como o 

indicado na definição de paisagem cultural brasileira, fundamentada na Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 que aponta como cultural o patrimônio3 

formado por “[...] bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. Por conseqüência, em si 

mesmo tal patrimônio inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver 

que são tomados e referenciados a partir das suas representações como universo 

simbólico.  

                                                
2 De acordo com Krafta (1996, p. 86): “Embora se refiram ao mesmo fenômeno – a cidade – e mesmo 

ao mesmo aspecto dele – a sua manifestação espacial – forma e configuração têm significados 
diferentes: forma diz respeito aos objetos componentes e a manufatura resultante da composição 
desses objetos para formar a cidade. Forma abarca a dimensionalidade, a materialidade. 
Configuração, em contrapartida, diz respeito às relações entre componentes bem como às posições 
relativas que guardam entre si e com o todo. Dessa maneira, a configuração abarca a 
espacialidade.”  

3 Conforme o exposto na Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural de 17 de agosto de 2007, as 
paisagens culturais são definidas como os mais representativos modelos de integração e 
articulação entre todos os diferentes bens que constituem o Patrimônio Cultural brasileiro. (IPHAN, 
2010). 
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O trabalho destaca também a relevância da aplicação de métodos que 

discutem a importância da análise morfológica urbana, como forma de olhar a cidade 

de modo a agregar as abordagens funcionais e econômicas, às abordagens 

históricas e estéticas, no estudo dos seus processos de crescimento.  

A estrutura constituinte analisada é a apontada pela morfologia urbana como 

sendo aquela dada pelo conjunto de elementos construídos e um determinado 

sistema de “tensões” de inter-relações, de maneira que configurem identidade e 

sejam formas físicas ou representações reconhecidas pela população como 

“lugares”, desde que lhes seja atribuído valor de identidade.  

Neste sentido, admite-se uma estrutura como a “forma” em que estão inter-

relacionados seus elementos constitutivos físicos. O estado do sistema como o 

“valor” dos elementos e suas relações em um determinado momento no tempo, e, 

finalmente, o “comportamento” do sistema como a forma que um sistema reage 

frente a um estímulo determinado e depende de sua estrutura e estado.  

Essas estruturas como ”lugares”, ainda que socialmente apropriados, 

freqüentemente encontram-se em vias de desaparecimento ou em condições de 

abandono. Assim, podem ser considerados como sistemas4 em permanente estado 

de tensão, tendendo à transformação e mudança devido ao encerramento ou ruptura 

dos processos econômico-sociais que lhes deram origem, mas, ainda assim, 

passíveis de delimitação e descrição em sua dinâmica evolutiva, o que implica 

estudá-la a partir de uma análise geográfica e configuracional. 

A abordagem proposta contempla a paisagem como uma configuração em 

seus aspectos estruturais, onde “[...] a descrição das relações apreendidas numa 

configuração espacial determinada permite que a forma seja analisada como um 

sistema.” (RIGATTI, 1997, p. 173). 

Portanto, o trabalho propõe reconhecer e relacionar os componentes de 

configuração da paisagem como regras de regularidade e continuidade no tempo, 

portanto implica no desafio de analisar a paisagem estudando a sua forma e 

estrutura espacial associadas a valores e significados como representação de 
                                                
4 De acordo com Echenique (1976, p. 15): “Um sistema é entendido como um todo complexo ou um 

conjunto de elementos ou partes inter-relacionadas; elementos de um sistema como atributos 
variáveis dos objetos, dentro destes elementos ao menos um deles deve conter o entorno do 
sistema, que teoricamente é tudo aquilo que não se inclui nos outros elementos do sistema; 
estrutura como sendo a forma como estão inter-relacionados os elementos; estado de um 
sistema como o valor dos elementos e suas relações  em um determinado momento no tempo, e, 
finalmente, o comportamento de um sistema como a forma como um sistema reage a um estímulo 
determinado e depende de sua estrutura e estado.” 
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qualidades consolidadas, pois, conforme Freire (2006, p. 14) a paisagem tem “[...] o 

pressuposto de um desenvolvimento durável.” 

Do ponto de vista dos atuais estudos urbanísticos, tem sido relevante e 

crescente a preocupação com a ampliação do conceito de paisagem cultural e, de 

maneira especial, a busca por compreender a existência de “[...] estruturas próprias 

à paisagem em geral, ou à parte dela [...]” conforme ressalta Bley (1996, p. 124), 

cujo reconhecimento envolve o fato de sua materialidade e também dos 

instrumentos que a descrevem.  

Na identificação de “padrões” formais no entendimento de paisagem, o 

trabalho se apóia nos conceitos de “regiões”5 e “percursos”6 apontados no 

referencial teórico e a partir do estudo de área periférica da cidade de características 

rurais que é discutida como base da estrutura física do sistema e objeto da aplicação 

dos instrumentos que permitem identificar suas propriedades de estruturação e 

aparência cênica.  

O patrimônio cultural e sua dimensão histórica somente apresentam 

relevância na medida de seu entendimento dinâmico, próprio de sua natureza 

sistêmica, e por estar associado conceitualmente aos âmbitos interdisciplinares 

compatíveis, onde a arquitetura e o urbanismo aparecem como manifestações 

legítimas de determinado sistema de valores, portanto, como signos de uma 

comunidade. 7 

 

                                                
5 Conforme Freire (2006, p. 15) por regiões entende-se as unidades de paisagem como sendo “[...] a 

inscrição no território de padrões espaciais e constitui o resultado da forma como, num determinado 
espaço geográfico, as populações se foram apropriando dos recursos disponibilizados.” E pode ser 
considerada como “[...] o resultado deste processo contínuo, correspondendo, assim, a uma 
realidade que mantém as mesmas características numa área significativa.”  

6 Por percursos se entende mais do que primários caminhos que ligam um ponto a outro no espaço 
físico que utilizam estruturas lineares facilmente reconhecíveis na paisagem existente como eixos 
de acessibilidade dados por trilhos, estradas, caminhos rurais, linhas d’água, mas como 
possibilidade de integração em redes de difusão de valores culturais e de incentivo à mobilidade. 
Em conformidade com Freire (2006, p. 18) os percursos são como uma “[...] ferramenta de defesa 
da paisagem, integrando-se eles próprios na estrutura ecológica e promovendo o continuum desta 
estrutura [...].” 

7 “Estes signos, quando se referem ao entendimento da cidade, podem ser vistos com análogos aos 
tipos de edifícios que expressam os valores da sociedade em cada período de desenvolvimento. 
Portanto, a consciência de como o ambiente construído responde aos valores, ajudará a dar 
significado ao desenho das cidades. Nós podemos procurar conseguir isso através da análise das 
propriedades ou qualidades que nós consideramos que podem agregar ou promover um valor 
definido.” (KRAFTA, 1996, p. 2). 
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1.2 OBJETO DE ESTUDO E HIPÓTESE 

1.2.1 Origem do problema de investigação e hipótese 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul vem propondo ações de 

revitalização para algumas áreas da cidade como demonstração e reconhecimento 

institucional do espaço patrimonial, do ponto de vista de suas raízes, características 

de formação e potencialidade de uso atual. Um dos espaços propostos para a 

revitalização é o Complexo Ferroviário de Caxias do Sul. 

O problema da revitalização desse espaço expõe a necessidade de explicitar 

o que caracteriza a qualificação8 dos processos de transformação e crescimento 

urbano, como e quanto esta qualidade pode ser determinada pela permanência de 

formas resistentes aos processos de transformação das cidades. Pode-se perguntar 

ainda: Como tais formas estão vinculadas aos edifícios e aos entornos considerados 

patrimoniais? Quais os possíveis limites físicos e conceituais dessa resistência nos 

processos e projetos de transformação na dinâmica urbana? E como é possível 

delimitá-los na aplicação dos métodos e técnicas disponíveis? 

A estratégia de revitalização como modelo de desenvolvimento, de qualquer 

forma, parece estar baseada na capacidade das comunidades locais de valorizarem 

seu patrimônio cultural.  

Neste contexto, é abordado o Projeto Trem Regional da Serra Gaúcha, e em 

especial, a Gare da Estação Forqueta, inserida neste universo como forma 

construída e objeto de estudo adequado para possível verificação das questões aqui 

levantadas.  

Para a realização do presente estudo foi considerado investigar e explicitar 

como os atributos físicos destacados de uma paisagem qualificada são responsáveis 

pela permanência de determinados aspectos configuracionais da sua estrutura e por 

um processo de transformações e apropriações. 

A hipótese do estudo refere-se à apropriação de tais atributos reforçando 

uma condição de resistência à transformação e estabelecendo um possível padrão 

de comportamento social no processo de ocupação territorial ao longo do tempo. 

                                                
8 Conforme Del Rio (1990), apud Barella (2007), a revitalização urbana é o modelo de 

desenvolvimento, que busca a potencialização de recursos tradicionalmente aplicados em 
determinadas áreas urbanas degradadas. 
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O presente estudo destaca o papel dos sistemas de vias e acessibilidade 

dos percursos que possibilitaram a ocupação primitiva do território.  Esses eixos são 

considerados os elementos estruturadores da configuração e imagem da paisagem 

estudada e constituem os eixos conceituais da análise proposta, como 

possibilitadores e condutores de movimento e de obtenção de campos visuais que 

permitem a descrição de seus aspectos físicos e simbólicos.  

O processo de resistência esperado, na observação do crescimento e 

caracterização das propriedades configuracionais do Bairro Forqueta, antiga Estação 

da Rede Ferroviária do trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha, pode estar 

associado a um processo evolutivo diferenciado, a partir da permanência e da 

percepção coletiva de seus marcos edificados, da estrutura do tecido de entorno 

remanescente, como valores patrimoniais mantidos e ainda preserváveis.  

Esses aspectos têm sido tratados, nos mais recentes estudos de 

reavaliações do Plano Diretor Urbano (PDU) de Caxias do Sul, os quais têm 

buscado estabelecer critérios específicos de abordagem do potencial de 

transformação do território urbano, a partir de seus atributos ambientais, 

paisagísticos e culturais. 

A presente investigação parte da discussão do problema, a partir de uma 

abordagem crítica e analítica de uma pequena área originalmente distrital do 

Município.  

Tal enfoque dá ênfase à análise das discussões mais amplas, pertinentes à 

abordagem do planejamento, deslocando geograficamente a atenção do todo da 

cidade e seu centro para uma parte diferenciada do sistema geral, como interface 

periférica dos limites territoriais, como ilustram as figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Mapa de sedes de distritos dentro do perímetro urbano de Caxias do Sul e Zonas de 
                interesse ambiental 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do Plano Diretor Urbano (PDU) da Prefeitura  
           Municipal de Caxias do Sul. 
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Figura 2: Mapa dos setores urbanos com pontos considerados de interesse histórico,  
                paisagístico e cultural no perímetro urbano da  cidade e a demarcação do núcleo do  
                Bairro Forqueta 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do Plano Diretor Urbano (PDU) da Prefeitura  
           Municipal de Caxias do Sul 
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Observa-se nas figuras 1 e 2 a relação de localização do núcleo do Bairro 

Forqueta em sua inserção liminar ao perímetro urbano da cidade de Caxias do Sul, o 

que lhe confere características singulares de integração aos limites da cidade e 

região, sendo aqui definida como amostra espacial de relevância para o estudo. 

Conforme o mapeamento do Plano ficam destacadas as áreas de maior 

interesse para a preservação e também é indicada a relação de integração entre o 

núcleo de Forqueta às áreas centrais dos distritos mais densificadas do Município de 

Caxias do Sul e sua relativa condição de área de expansão urbana, tendo sido 

recentemente deixado de ser classificado como uma Sede Distrital passando para 

uma condição de Bairro.  

O mapeamento ainda demonstra a relação de áreas pertencentes ao 

Município de Caxias do Sul, com a localização do núcleo de Forqueta, como área de 

contribuição e de impacto para a captação de águas da bacia Samuara, e ainda, a 

relação desses elementos com áreas de interesse turístico e os setores históricos e 

paisagísticos neles já contemplados, interessando destacar o papel estruturante 

desempenhado pelo sistema viário principal instalado, conforme ilustra a figura 1.  
A demarcação das vias federais e regionais estaduais, perimetrais, radiais e 

coletoras, com destaque para as marcadas em negrito nas figuras 1 e 2, 

correspondem às classificadas no Plano Diretor Urbano de 2007, como Corredores 

de Tráfego e sua relação com a localização periférica do Bairro Forqueta. 

O mapa de bens imóveis, constituintes do acervo edificado do Município de 

Caxias do Sul, protegidos legalmente e em processo de proteção, são os 

considerados de interesse para permanência e incluem a demarcação do Bairro 

Forqueta. 

A indicação legal, geograficamente apresentada remete ao fato de que, 

muito freqüentemente, os planos que irão dirigir o crescimento e o desenvolvimento 

futuro das cidades, primam pela consideração apenas do acervo patrimonial 

edificado inserido em localizações fragmentadas, sem que haja a compreensão de 

um todo espacial articulado mediado pelos edifícios e suas possíveis áreas de 

influência.  

Entretanto, a possibilidade de acesso e fruição, direta e indireta, de 

qualidades e atributos ambientais e de seus elementos configurativos, resulta no que 

efetivamente poderá incentivar a preservação da paisagem cultural como 

possibilidade de constituição e definição de valores de permanência significativos do 
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lugar. No caso de Caxias do Sul essa compreensão mais ampla, edifício mais área 

influência, ainda é desconsiderada, o que se apresenta como problema central da 

presente investigação.  

1.2.2 Caracterização do objeto de estudo  

O objeto de estudo da pesquisa é o percurso Forqueta, da antiga Linha 

Férrea entre Caxias do Sul e Farroupilha. O percurso foi considerado como um 

recorte adequado e suficiente para a identificação de atributos formais, funcionais e 

compositivos da paisagem periférica da cidade9. A descrição dos espaços e sua 

evolução, a partir de eixos de acessibilidade tomados como possibilidades de 

movimento e conexão entre as partes constituintes da paisagem, são de especial 

importância na abordagem. 

O percurso estudado, enquanto unidade de paisagem cultural compõe a 

base de dados do levantamento prévio denominado Diagnóstico de Paisagens 

Notáveis, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento Municipal de Caxias do Sul 

(SEPLAM), em 2007.  

O percurso Forqueta é parte deste diagnóstico e também constitui o projeto 

de desenvolvimento denominado Trem Regional da Serra Gaúcha: Restauração 

para os Edifícios Sede das Estações de Passageiros da Linha Férrea de Caxias do 

Sul, Desvio Rizzo e Forqueta, empreendido pela Prefeitura Municipal em 2005. O 

projeto definiu as diretrizes da revitalização do complexo ferroviário, envolvendo os 

aspectos mais amplos dos possíveis impactos na paisagem urbana superando a 

abordagem tradicional assentada na atualização funcional das edificações.  

A presente pesquisa avança e considera o “percurso Forqueta” (da antiga 

Linha Férrea do Trecho Ferroviário Caxias do Sul e Farroupilha, que tangencia o 

centro do núcleo) como eixo evolutivo estruturador selecionado devido ao seu papel 

de estrutura paisagística relevante para a compreensão do contexto espacial local e 

regional.  

                                                
9 Conforme Trusiani (2009), os espaços periféricos dos centros da cidade apresentam relevância 

como áreas de estudo dos planos de requalificação urbana por representarem a forma de repensar 
a identidade dos lugares a partir do entendimento da cidade difusa na perspectiva de que os 
“vazios” também constituem “lugares” ou espaços de “conexão” entre “a memória física das cidades 
e os ciclos produtivos indicando uma relação de analogia entre o lugar de produção e lugar do 
saber”, ao analisar recentes ações de preservação em projetos italianos. 
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A base de dados adotada foi produzida parcialmente naquele projeto, e 

apresenta o levantamento do sítio pela percepção visual do espaço, a partir do 

deslocamento, nos dois sentidos, sobre o leito da via férrea. Os sentidos são 

Forqueta/Desvio Rizzo/Caxias do Sul a leste, e Forqueta/Farroupilha a oeste, com 

os deslocamentos definidos a partir do edifício da Gare da estação Forqueta. O 

referido diagnóstico e projeto permitiram obter dados, já catalogados e 

hierarquizados, de partes da cidade que são tomados como referenciais de 

paisagem cultural, e que abordam especificamente um dos cinco percursos dentro 

do município, e indicados no Diagnóstico de Paisagem Cultural, no ano de 2007 

(BARELLA; GARCIA, 2007).  

Na área urbana e interface rural estudadas, tais percursos, dados pelos 

eixos de acessibilidade, definem os limites da amostra ao mesmo tempo em que os 

toma como corredores visuais, promovendo condições para a leitura da configuração 

e da refiguração10 do todo estudado.  

Esse processo de reconhecimento indica possíveis procedimentos para a 

definição do caráter simbólico em cada eixo, como potencial de transformação 

qualificada a partir das vocações desses espaços para a destinação a possíveis 

caminhos culturais, tais como: Percurso 1 - itinerário patrimonial das indústrias; 

Percurso 2 - itinerário patrimonial de integração regional envolvendo a cultura de 

imigração alemã, italiana e do tropeirismo; Percurso 3 - itinerário patrimonial 

ferroviário; Percurso 4 - itinerário patrimonial dos moinhos e madeireiras e Percurso 

5 - itinerário patrimonial turístico regional considerando os Aeroportos Caxias do Sul/ 

Gramado/Canela, conforme mostra a figura 3.  

O presente estudo aborda e aprofunda o Percurso 3, itinerário patrimonial 

ferroviário. O mapa apresenta a região de abrangência do denominado Percurso 3, 

delimitada em relação ao centro da cidade de Caxias do Sul e às conexões viárias 

com as atividades e usos existentes ou em vias de implantação dentro do perímetro 

urbano da cidade em expansão, com destaque para as áreas limítrofes de seu 

território, ou seja, os antigos distritos.    

 
 

                                                
10 Conforme Ricoeur (1998, p. 9), a refiguração é o momento da resposta, o que faz voltar para o 

habitar, como réplica de construir: “[...] implica uma releitura atenta do ambiente urbano, uma nova 
reaprendizagem contínua da sobreposição dos estilos, e, portanto também das histórias de vida 
das quais todos os edifícios e monumentos carregam traços.” 
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Figura 3: Eixos evolutivos de ocupação territorial no perímetro urbano de Caxias do Sul,  
                obtido do Diagnóstico de Paisagem Cultural denominado Paisagens Notáveis de 2006  
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
 

Forqueta 
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A noção de itinerários culturais está associada ao conceito de “bem 

patrimonial cultural”, como valor (ICOMOS, 2002, p. 17). Essa noção se fundamenta 

na dinâmica do movimento e na idéia de intercâmbio, com continuidade no espaço e 

no tempo: “[...] congrega necessariamente uma série de elementos e objetos 

materiais unidos a outros valores do tipo intangível, através do fio condutor de um 

processo civilizador determinante em um momento histórico para uma sociedade ou 

grupo determinado.” A mesma noção norteia a pesquisa como forma de explicitar as 

relações entre espaço físico da cidade e valores de preservação apropriados.   

Como caminhos ou trechos de rotas e itinerários de relevância para a 

compreensão da paisagem cultural referida, aparecem: (a) o eixo da via férrea – 

focalizando desde o segmento que atravessa o núcleo central de Forqueta, como 

possibilidade de abordagem interna, ou parte do todo estudado –, e (b) o anel viário 

de ligação dos núcleos de Capelas pertencente à área de produção agrícola a ele 

relacionado, considerado como o percurso externo e são discutidos a partir de 

valores tangíveis e intangíveis a ele relacionados.  

A delimitação da área de influência do objeto de estudo envolveu uma 

abordagem inicial perceptiva, externa aos limites do trecho de deslocamento 

selecionado, – o entorno imediato da Gare da Estação Férrea – a fim de serem 

avaliadas as estruturas do entorno em suas interfaces de visuais amplas, definindo o 

aqui denominado percurso externo, o que é demonstrado nas figuras 4 a 7. 

Nesta relação é dado destaque ao fim do isolamento promovido pela 

inauguração da estrada de ferro, o que acabou por integrar as Antigas Colônias 

Italianas com a capital do Estado e outras regiões, promovendo o escoamento 

facilitado da produção e a possibilidade de comercialização desses produtos de 

forma mais barata, eficiente e constante.  

Dessa forma, facilmente pode ser reconhecido o impacto provocado pela 

inserção dessa grande estrutura linear, na configuração da paisagem como um limite 

físico, mas também como elemento simbólico da inserção da região na era da 

modernidade, anunciada pela fumaça do trem. 

Convivem neste espaço equipamentos urbanos característicos do primeiro 

período de desenvolvimento local, como a escola, o moinho, a ferraria e o complexo 

da cooperativa vinícola, além da igreja matriz. e a praça, configurando o espaço 

público do núcleo central. 
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Figura 4: Bairro Forqueta em Caxias do Sul no limite do perímetro urbano, com imagem das  
                estruturas paisagísticas da área rural  
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
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Figura 5: Percurso externo no Bairro Forqueta em Caxias do Sul, com imagens das estruturas 
                paisagísticas de interface urbana e área rural 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
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Figura 6: Bairro Forqueta em Caxias do Sul, imagem de satélite comparada ao mapa com a   
                marcação em vermelho dos edifícios considerados marcos visuais remanescentes na  
                paisagem da  implantação de 1955, no entorno da Gare da Estação Férrea 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU de Caxias do Sul e Google maps. 
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Figura 7: Marcos visuais remanescentes da implantação em 1955: 1. Gare da Estação Férrea; 2. 

         Igreja Paroquial Santo Antônio; 3. Praça Central; 4. Ferraria; 5. Escola de 1º Grau; 
6.Tanoaria e Vinagreira da Cooperativa Vitivinícola Forquetense; 7. Moinho; 

                 8. Cooperativa Vitivinícola Forquetense 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 

1. Gare da Estação Férrea 2. Igreja Paroquial Santo Antônio 3. Praça Central 

4. Ferraria 

5. Escola de 1º Grau 

6. Tanoaria e Vinagreira 7. Moinho 8. Cooperativa Vitivinícola 
Forquetense 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

A pesquisa tem o objetivo de discutir a configuração espacial da linha de 

trem entre Caxias do Sul e Forqueta, como paisagem cultural por intermédio da 

identificação de propriedades ou qualidades que promovem um valor definido, 

aproximando o conceito de paisagem cultural aos aspectos de sua preservação 

patrimonial, busca-se a descrição do ambiente em seus elementos, na constituição 

estrutural do ponto de vista evolutivo e na caracterização dos atributos 

configuracionais morfológicos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos para o desenvolvimento deste estudo são os 

descritos a seguir:  

a) conceituar a paisagem cultural e identificar os métodos para sua 

abordagem e descrição; 

b) caracterizar a linha de trem entre Caxias do Sul e Forqueta, 

considerando a evolução e as permanências, destacando os atributos 

que lhe conferem a qualidade de paisagem cultural. 

c) utilizar a análise da sintaxe espacial para o núcleo de Forqueta, com a 

definição de núcleos de integração,  relacionando com o estudo evolutivo 

da área; 

d) analisar a imagem do Percurso 3, seqüenciando as cenas do percurso 

estudado, identificando aspectos formais e compositivos e definindo  

isovistas  – a configuração do espaço pela sobreposição de cenas –, 

relacionando o edifício e a paisagem, o todo e as partes; 

e) relacionar permanências físicas e atributos funcionais, formais e 

simbólicos desta paisagem, a partir de valores associados  às atividades 

e animação urbanas. 
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investigação de escala regional, busca a identificação dos elementos culturais, 

ligados ao processo de imigração italiana empreendido no final do século XIX, no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

O Projeto aponta o interesse de “[...] analisar a interação do próprio 

ambiente com a cultura nele instalada, na medida em que obstaculiza, favorece, ou 

estimula a criação de formas culturais adaptadas ao habitat.” (C.M.P.J. RIBEIRO, 

2002, p. 22) e aponta o interesse dessa interpretação lendo os sinais dados pelo 

modo de utilização dos recursos materiais disponíveis, a forma e a dimensão das 

propriedades, a distribuição de facilidades e o crescimento demográfico, associados 

a um sistema de valores sócio-cultuais reconhecidos.  

Tal empreendimento se refere não só às discussões das estratégias 

adotadas em âmbito mundial para a inclusão da categoria de paisagem cultural nos 

processos de identificação e preservação do patrimônio, mas também apontam que 

a gestão do território aparece como estratégia fundamental para uma possível 

qualificação dos processos de desenvolvimento urbano. 

Nota-se que a descrição e a divulgação dos “bens patrimoniais culturais” 

ainda aparecem como os instrumentos fundamentais para a sua preservação. Cabe 

salientar, o papel da busca pela precisão das descrições desses bens e de suas 

qualidades, o que é imprescindível na aplicação de leis de proteção, em especial 

nas suas implicações como critérios para manutenção e transformação das 

paisagens consideradas. 

O presente estudo adota o método de caráter exploratório e o interesse de 

investigação focalizado nos processos de trocas e de integração sócio-espacial, 

perseguindo os aspectos físicos de tais valores e as dinâmicas sociais que os 

sustentam.  

1.5 DA ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para o seu melhor entendimento o trabalho está estruturado em cinco 

partes. Na primeira parte, consta a apresentação do tema com suas particularidades, 

o objeto de estudo e a hipótese, envolvendo a origem do problema de investigação e 

a caracterização do objeto do estudo considerando-se o Percurso Forqueta e na 

seqüência são descritos os objetivos geral e específicos a justificativa da pesquisa. 
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Na segunda parte é demonstrado o Referencial Teórico que inicia com a 

conceituação de paisagem tomada em sua dimensão geográfica. Apresenta-se a 

contextualização cultural e histórica (processo evolutivo) do núcleo estudado em 

relação aos modos de ocupação territorial, em períodos temporais definidos e 

relacionados aos limites de núcleo central, áreas de expansão e implicações 

regionais e o sistema de eixos de acessibilidade originário. 

Em seguida, na seção 2.1.2, descreve-se a conceituação de paisagem na 

dimensão cultural e simbólica o que abrange a contextualização histórica e cultural 

da paisagem da região, especialmente no que se refere à identificação de sistemas 

de produção e às relações com a ordem tecnológica, social e ideológica em seus 

traços físicos e expressão material. Na mesma seção é discutido o conceito de 

paisagem cultural adotado nas recomendações internacional, nacional e regional.  

Na seção 2.1.3, apresenta-se a especificação de valores culturais 

consagrados ligados aos padrões de ocupação territorial e usos recorrentes, com a 

abordagem de atributos formais compositivos dos espaços abertos apreendidos 

visualmente, considerando-se a dimensão legal e patrimonial. Em 2.1.4 descreve-se 

a dimensão dos valores culturais que envolvem a discussão do problema da 

valoração, a partir dos aspectos da memória, identidade e território, e a mesma 

seção, cita do regional e do universal. 

Ainda no Referencial Teórico, na seção 2.2, desenvolve-se a abordagem 

metodológica da paisagem, onde no tipo-morfologia/estrutura de origem, estão 

destacados os conceitos que aproximam a geografia da arquitetura, com visões 

similares sobre a morfogenética urbana.  

Os sentidos de lugar e de tempo estão relacionados ao modo como a 

paisagem urbana se desenvolve (CONZEN, 1968 apud KRAFTA, 1996) e apresenta 

como elementos de análise os ciclos de assentamento e os cinturões de borda 

participam na formação dos tipos de unidades territoriais. Ao mesmo tempo 

relaciona tais conceitos aos propostos por Caniggia e Maffei (1979), para quem a 

leitura da formação de tipos depende da compreensão da evolução do edifício, da 

formação de agregados, tecidos e organismos urbanos. 

Na abordagem de paisagem enquanto estrutura aparente, limite externo e 

interno de unidades de paisagem, na seção 2.2.2, são discutidos os conceitos de 

identidade e cognição a partir dos elementos de estrutura externa do espaço, vias, 

limites, bairros, marcos e conexões (LYNCH, 1960). A estrutura interna do espaço é 
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examinada a partir da categoria síntese, dos conceitos de unidades formais, das 

partes do todo, das relações configurativas com o entorno e das conexões visuais, 

propostas por Kohlsdorf (2001). Na seção 2.2.3 é descrita a paisagem enquanto 

percepção da constituição plástica das unidades de paisagem/valor cênico. Na 

seção 2.2.4, demonstra-se a paisagem enquanto constituição morfológica das 

unidades de paisagem. 

Na seqüência da abordagem metodológica é descrito o núcleo central do 

Bairro considerando-se a dimensão da estrutura subjacente das unidades de 

paisagem. Para esta técnica de análise, a estrutura urbana é entendida como o 

processo segundo o qual são dispostos no espaço seus elementos de composição e 

o conjunto resultante das relações estabelecidas entre eles. Observam-se as 

características de integração local e global por meio dos sistemas de barreiras, 

acessibilidade e conexões em diferentes períodos evolutivos.  

Na terceira parte é apresentado o detalhamento dos procedimentos 

metodológicos adotados no presente estudo que inicia com as aproximações 

conceituais propostas, seguida pela discussão metodológica, dos limites da amostra 

e os procedimentos metodológicos, da origem e formação do núcleo, e, por último, 

da caracterização da paisagem. 
Na quarta parte é apresentada a caracterização do objeto de estudo e a 

análise dos dados. Nela o Percurso Forqueta da linha férrea entre Caxias do Sul e 

Farroupilha, considerado em sua interface com o núcleo central do Bairro, e num 

percurso externo, com as unidades produtivas rurais que é caracterizado e 

analisado, a partir das fontes bibliográficas disponíveis e dos diferentes diagnósticos 

que subsidiaram as ações de preservação daquela paisagem.  

Na quinta parte são apresentadas as considerações e as discussões finais, 

descrevendo inicialmente o contexto geográfico e humano da paisagem regional, 

seguido pelo exame do contexto da representação da paisagem cultural e os novos 

caminhos para sua investigação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DA CONCEITUAÇÃO DE PAISAGEM 

Conforme apontado no capítulo um, as definições de paisagens passíveis de 

reconhecimento de valor cultural nos remetem a três níveis: a idéia de ponto de 

vista, a de parte ou unidade e a de conjunto. 

Como estrutura principal da noção metodológica, na abordagem conceitual e 

espacial de paisagem cultural, fica destacada a função da identificação das regiões 

morfológicas dos sistemas estudados, as condições de acessibilidade suas 

propriedades de integração nos sistemas local e global que estruturam de forma 

definitiva o espaço e caracterizam as relações do todo e suas partes, ao mesmo 

tempo, propõem a possível interface com as características de sua forma assim 

como de seus possíveis significados. 

Estão explorados os diferentes conceitos que discutem os aspectos físico-

espaciais que configuram a paisagem e que se apresentam ao olhar em cenas 

tomadas em percursos distintos enquanto possibilidades de movimento, apreensão e 

cognição do espaço, e admitem caracterizar certa tipologia de subespaços em sua 

dimensão evolutiva.  

Neste sentido, cabe destacar as abordagens do conceito de paisagem a 

partir das noções de seus elementos de formação, estrutura física e funcional, das 

relações que estabelecem em sua espacialidade e ainda dos processos que 

envolvem sua condição dinâmica, portanto de permanente transformação onde 

valores culturais são produzidos e apropriados pelos cidadãos. Interagem, portanto, 

sua destacada dimensão geográfica, assim como a sua dimensão econômica e 

sócio-cultural, como o discutido a seguir. 

2.1.1 Dimensão geográfica 

Na dimensão geográfica tem sido considerado relevante descrever as 

origens, o desenvolvimento e as características da morfologia urbana. A discussão 

destes aspectos encontra em M.R.G. Conzen (1960) sua base, pela importância de 

seus conceitos desenvolvidos a partir da micromorfologia, da periodização 
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morfológica e tipológica dos processos de assentamento, assim como, das relações 

com as decisões sobre a forma urbana. Esses estudos centram-se nas formas 

físicas das áreas urbanas, que têm sido investigadas de diferentes formas. 

A idéia central deste pensamento consiste na noção de que existe a 

possibilidade de reconhecimento das fases de desenvolvimento de uma cidade, a 

partir da leitura de suas diferentes plantas na abordagem morfogênica da cidade. 

Muita importância foi atribuída nestes estudos para a forma de 

representação cartográfica em sua expressão visual que enfatizava e valorizava a 

distinção entre edifícios e residências, nos diferentes períodos morfológicos de 

constituição da cidade, ou seja, em uma abordagem que pretende apresentar o 

histórico da ocupação dos lotes. 

Outra idéia que norteou todo o trabalho de M.R.G. Conzen (1960) foi sua 

preocupação em buscar uma precisão terminológica, para representar conceitos que 

explorassem fielmente as idéias linguisticamente limitadas. Morfologicamente, 

conforme indica Whitehand (2001, p. 104): 

[...] foi Conzen quem reconheceu a divisão tripartida da paisagem urbana, 
em primeiro lugar, a planta da cidade ou a paisagem urbana 
(compreendendo ruas, lotes e blocos planos de edifícios), em segundo 
lugar, o tecido construído, em terceiro a utilização da terra e das 
construções. Entretanto foram os conceitos desenvolvidos sobre os 
processos de desenvolvimento urbano que mais fizeram para estimular uma 
escola de pensamento fundada no seu trabalho. 

Ao analisar de forma detalhada os padrões da gênese das formas urbanas, 

este pensamento permitiu detalhar as associações entre terrenos e as plantas dos 

edifícios. Desta idéia, surgiu o conceito de burgage cycle, ou ciclo de assentamento, 

período morfológico que consistia na progressiva ocupação com edifícios dos fundos 

de terrenos em assentamentos primitivos, que terminavam em áreas abertas e 

denotavam um período de decréscimo urbano, para depois iniciar um novo ciclo de 

desenvolvimento. (O’SULLIVAN, 2000, p. 87). 

O conceito de ciclos de assentamento permitiu que fossem analisados em 

detalhe os limites e as dimensões dos lotes, aspecto de especial importância, para a 

noção de constituição morfológica do espaço e está relacionado ao de áreas 

denominadas fringe belts, ou faixas marginais, onde já não aparece uma 

regularidade de dimensões de lotes, como no caso das áreas primitivas.  
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Segundo Whitehand (2001), o conceito de faixa marginal, desenvolvido por 

M.R.G. Conzen (1960), relaciona essas faixas marginais com ciclos de construção, 

em que vários outros pesquisadores as relacionam também ao valor de terra e às 

decisões por transformações ou inovações, onde diferentes faixas marginais de 

diferentes morfologias estão relacionadas aos diferentes períodos temporais 

históricos, como o concebido para uma cidade inglesa. 

Para o autor, as faixas marginais estão associadas às quebras de 

continuidade de massa construída na busca por valores de terras mais baixos, vale 

dizer que:  

Essa dinâmica em combinação com obstáculos geográficos ao aparente 
crescimento ininterrupto da zona construída deu origem a uma área urbana, 
na qual as zonas de crescimento residencial estão alternadas com faixas 
marginais. Faixas marginais apareceram como tendo determinados atributos 
físicos. Estes incluíram amplidão, áreas vegetadas contíguas, muitas vezes 
intercaladas com a amplidão, muitas vezes institucionais, algumas vezes 
edifícios ”marcos”, construções de arquitetura notável, a virtual ausência de 
habitação e uma escassa rede de estradas, com uma baixa incidência de 
estradas radiais e por isso, uma relativa baixa penetrabilidade de veículos. 
Faixas marginais fazem zonas de limites entre áreas historicamente e 
morfologicamente distintas de habitação [...]. (WHITEHAND, 2001, p. 106).   

O conceito de faixa marginal denota a base teórica do trabalho, ou seja, o 

conceito de estrutura morfológica, ou, como as formas são criadas no terreno e, 

particularmente, como, durante o processo em que terras rurais são convertidas para 

a utilização urbana, tais faixas atuam como uma restrição de longo prazo sobre 

alterações posteriores. 

O fundamental do trabalho e aquilo que representa a grande contribuição do 

desenvolvimento físico de uma zona urbana é a divisão da área em regiões 

morfológicas. Uma região morfológica, portanto, é uma área que tem uma unidade 

em relação à forma que a distingue das áreas circunvizinhas e destaca que:  

[...] os limites entre as regiões variam de intensidade. No seu mapa de 
regiões morfológicas do centro comercial de Ludlow, Conzen reconheceu 
uma hierarquia de cinco níveis de limites. O mapa de regiões morfológicas é 
composto de distintos mapas de áreas de planta tipo, áreas de edifícios tipo 
e áreas de uso de terra. (WHITEHAND, 2001, p. 106). 

Outro aspecto apontado, dentro do amplo potencial de investigação que esta 

teoria propõe, é a de explorar três concepções de investigação e de pensamento. A 

primeira refere-se à micromorfologia, que considera que transformações verificadas 
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nos edifícios residenciais que tendem a influenciar as áreas circunvizinhas pelo 

denominado “efeito de vizinhança”, maior ou menor proximidade física entre os 

vizinhos. 

A segunda concepção diz respeito às relações entre os períodos 

morfológicos e os processos tipológicos, que revela as transformações morfológicas 

e os tipos arquitetônicos nos diferentes períodos evolutivos, sendo que esta 

característica pode estar relacionada à corrente da escola italiana conhecida como 

Caniggiana, ou seja, “[...] em que novos tipos de construção são vistos como um 

produto de processo de aprendizado a partir das adaptações anteriores de tipos 

construídos.” (WHITEHAND, 2001, p. 107). Esta exploração indica a possibilidade de 

estarem ligadas as noções dos períodos morfológicos de M.R.G. Conzen (1960), 

com os processos tipológicos da escola italiana.  

A terceira concepção consiste na relação entre a tomada de decisão e a 

forma urbana, que demonstra a maneira como diferentes decisões, podem criar 

regularidades no terreno. Esta noção vem daquele próprio trabalho que propõe 

avaliar o papel das pessoas que criam as paisagens urbanas.  

Neste sentido, a atenção recai sobre os papéis das pessoas responsáveis 

pelas tomadas de decisão na criação de faixas marginais. Essas podem surgir 

marcadamente, a partir de diferentes processos de tomadas de decisão e fica 

destacada a idéia de que o pensamento britânico sobre a morfologia urbana é 

inequivocamente geográfico e trata da forma como partes das superfícies de terras 

das zonas urbanas que têm sido configuradas e reconfiguradas.  

A este respeito Whitehand (2001) acrescenta que a ênfase dada à 

representação geográfica e o atual interesse neste pensamento aparece em 

investigações que propõem estabelecer interfaces entre a morfologia urbana 

geográfica, a arquitetura e o planejamento. 

Mais recentemente tais conceitos são revisitados nos estudos desenvolvidos 

por M.P. Conzen (2001), com a investigação da dimensão geográfica da forma 

urbana abordada no contexto americano e pode ser considerada mais uma grande 

contribuição deste tipo de estudo e comenta a vasta literatura que envolve a 

abordagem da “paisagem urbana” e da “forma urbana”. 

Sobre o aspecto da presença e desenvolvimento dos conceitos da geografia 

no estudo da forma urbana americana, o autor esclarece que por muitas décadas 

nas mãos dos arquitetos e comentadores sociais, “[...] esses estudos estiveram mais 
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associados à crítica social do que a um estudo científico, direto e detalhado.” (M.P. 

CONZEN, 2001, p. 2) 

A revisão conceitual por ele desenvolvida aponta os estudos mais relevantes 

desta perspectiva no século XX, e considera aqueles responsáveis pelas discussões 

dos “[...] enraizados valores culturais americanos tão distintos dos da Europa”. E, 

afirma que James Vance (1977/1990) foi o primeiro geógrafo americano que integrou 

morfologia ao seu conceito geral de interpretação daquele urbanismo, discutindo que 

esses estudos passam a se tratar de um “[...] avanço definitivo sobre o precedente 

europeu.” (M.P. CONZEN, 2001, p. 2). 

O autor aponta que, diversos estudos significativos de cada uma das 

cidades americanas tomam a evolução da construção do ambiente como sendo a 

chave para compreender o seu desenvolvimento.  

Na pós-modernidade, a profundidade histórica e o caráter de ambientes 

urbanos mais antigos estão adquirindo “comercialidade”, conforme relata M.P. 

Conzen (2001, p. 8), e onde estiverem enfraquecidos, serão substituídos por 

ambientes sucedâneos, onde mudanças razoavelmente rápidas são uma constante. 

Com isso, a importância do estudo reside na hipótese de que o 

reconhecimento e o exame das faixas marginais urbanas e suas implicações 

históricas e ambientais são essenciais, para uma compreensão integrada de 

planejamento urbano e projeto. 

Além disso, seria possível adotar o conceito como uma ferramenta poderosa 

para compreender não só a forma física urbana, mas também os processos de 

crescimento passados baseados na flutuação do desenvolvimento sócio-econômico, 

de inovação dos sistemas de transporte e das mudanças topográficas como 

elementos subjacentes importantes de tais formas.  

No Brasil, o tema foi sistematicamente abordado por Santos (1988), que 

contribui para esta discussão, a partir da noção de que espaço e paisagem são 

objetos geográficos distintos 

O autor argumenta que a paisagem é a materialização de um instante da 

sociedade e seria, “[...] numa comparação ousada, a realidade dos homens fixos, 

parados como numa fotografia. O espaço resulta do casamento da sociedade com a 

paisagem. O espaço contém o movimento.” (SANTOS, 1988, p.25). Neste sentido, o 

autor aponta que a paisagem e o espaço são um par dialético, ao mesmo tempo 

complementam-se e se opõem. 
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Estes dois conceitos são fundamentais para o presente estudo, por 

apresentar aspectos de distinção entre as noções estrutural e funcional. A discussão 

admite que haja uma adequação constante da sociedade, sempre em movimento, à 

paisagem. Nas palavras de Santos (1988, p. 25), a sociedade “[...] se encaixa na 

paisagem”, pois supõe lugares em que suas diferentes frações se instalam numa 

relação entre um conjunto de formas materiais e culturais: a espacialização é um 

momento da incidência da sociedade sobre um determinado arranjo espacial. 

Em conformidade com esta idéia, a espacialização é um momento da 

inserção territorial dos processos sociais, enquanto que espaço, sendo um dado do 

próprio processo social, é mais do que isso, já que é o resultado da soma e da 

síntese, sempre refeita, da paisagem com a sociedade por intermédio da 

espacialidade: “[...] a paisagem tem permanência e a espacialidade é um momento. 

A paisagem é coisa, a espacialização é funcional e o espaço é estrutural.” 

(SANTOS, 1988, p. 25-26). 

Para a abordagem do conceito de paisagem cultural pretendida é tomada do 

autor, a noção de que paisagem é coisa relativamente permanente, enquanto que a 

espacialização é mutável, circunstancial, produto de uma mudança estrutural ou 

funcional e para quem a paisagem precede a história e será escrita sobre ela ou se 

modifica para absorver uma nova atualidade: 

A espacialização é sempre o presente, um presente fugindo, 
enquanto a paisagem é sempre o passado, ainda que recente. O 
espaço é igual à paisagem mais a vida nela existente; é a sociedade 
encaixada na paisagem, a vida que palpita conjuntamente com a 
materialidade. A espacialidade seria um momento das relações 
sociais geografizadas. (SANTOS, 1988, p. 26).  

Destaca-se ainda, do mesmo autor, a noção de que a dimensão da 

paisagem é a dimensão da percepção num processo seletivo de apreensão. Neste 

sentido, a investigação do aspecto, que é sempre o modo individual com que cada 

pessoa vê a realidade, para se alcançar o seu significado que é onde poderão ser 

reconhecidos os tipos de paisagens em que cada uma é a reprodução de níveis 

diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais. (SANTOS, 1988, p. 22). 

 No próximo item é descrita a paisagem sob o enfoque da dimensão cultural 

e simbólica, considerando-se as recomendações no âmbito internacional, nacional 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e regional pelo 
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Projeto Elementos Culturais das Antigas Colônias Italianas no Nordeste do Rio 

Grande do Sul (ECIRS). 

2.1.2 Da dimensão cultural e simbólica  

Na conservação das áreas de paisagens culturais como integrantes das 

políticas paisagísticas, em escala universal, aparecem duas fontes de referência que 

apontam diretrizes gerais e categorização possível para a abordagem do tema, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e o International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). 

Desde o ano de 1962, a UNESCO introduziu o conceito de beleza e caráter 

de lugares e paisagens, nas discussões sobre patrimônio cultural. Neste mesmo ano 

foi aprovada a “Recomendação Relativa à Proteção da Beleza e do Caráter dos 

Lugares e Paisagens”, que aponta a atual definição de paisagem cultural ficando 

expressa a indicação da adoção das três seguintes categorias: paisagens 

projetadas, paisagens evoluídas organicamente e paisagens associáveis. (IPHAN, 

2004 apud CURY, 2004, p. 81). 

Esses conceitos gerais foram aprofundados e evoluíram para acepções 

relativas justamente à forma e ao significado cultural das paisagens. Assim, aparece 

a recomendação adotada, em 11 de setembro de 1995, Conselho da Europa, na 

Recomendação nº (95) 9, em que a paisagem deve ser considerada em um triplo 

significado cultural, definida e caracterizada como a maneira pela qual determinado 

território é percebido por um indivíduo ou por uma comunidade; dá testemunho ao 

passado e ao presente do relacionamento existente entre os indivíduos e seu meio 

ambiente e ajuda a especificar culturas e sensibilidades, práticas, crenças e 

tradições locais. (IPHAN, 2004 apud CURY, 2004, p. 329).  

Além disso, outros aspectos auxiliam na fundamentação desses conceitos e 

suas relações com outras áreas de conhecimento, para sua melhor explicitação 

quais sejam: 

Áreas de paisagem cultural – partes específicas, topograficamente 
delimitadas da paisagem, formadas por várias combinações de 
agenciamentos naturais e humanos, que ilustram a evolução da sociedade 
humana, seu estabelecimento e seu caráter através do tempo e do espaço 
e quanto de valores reconhecidos têm adquirido social e culturalmente em 
diferentes níveis territoriais, graças à presença de remanescentes físicos 
que refletem o uso e as atividades desenvolvidas na terra no passado, 
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experiências ou tradições particulares, ou representação em obras literárias 
ou artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido fatos históricos. (CURY, 
2004, p. 331). 

O entendimento da identidade e memória e sua continuidade no tempo 

aparecem nas referências institucionais internacionais por um lado e as locais por 

outro, que trazem para si a tarefa de definir e categorizar paisagens culturais. 

Da abordagem mais ampla, fica destacado o conceito de itinerário cultural 

como patrimônio cultural, na declaração do ICOMOS (1994), em Madri, no ano de 

1994:  

O conceito de itinerário se refere a um conjunto, de valor superior à soma 
dos elementos que a constituem e que lhe confere sentido. [...] Se 
fundamenta na dinâmica do movimento e na idéia de intercâmbio, com 
continuidade, no espaço e no tempo. (ICOMOS, 1994, p. 17). 

Do sentido de movimento e constante transformação é que se estabelece o 

valor da acessibilidade e, mais do que isso, a capacidade que os lugares e as 

unidades paisagísticas podem ter de serem visualizados e promoverem visão às 

outras. No presente estudo, no entanto, isto depende da definição dos sistemas que 

se pretende como unidades de análise de maior relevância. 

Nos estudos análogos que definem “paisagens significativas” ou “paisagens 

notáveis”, tais análises poderão definir unidades pelo estudo de seus componentes 

naturais e antrópicos, de constituírem um instrumento para reconhecer os processos 

de transformação em ação, aqueles que aparecem como tendências e aqueles 

substancialmente concluídos.  (BUONCRISTIANI, 2007). 

Mais do que isso, o presente caso também propõe relacionar a percepção 

de paisagem com a rede viária, na clara intenção de não só definir unidades 

paisagísticas como paredes de corredores visuais, no estudo denominado de 

percursos, como a forma de fruição e conseqüente valoração de sua dinâmica de 

transformação. 

As unidades paisagísticas ficam definidas assim por um sentido além da 

definição das células de paisagem, para uma possível tipologia de paisagem, que 

conforme Buoncristiani (2007, p. 43), é dada em relação ao sistema de infra-

estrutura viária individualizando as partes do território que, com maior persistência, 

“[...] se apresentam à vista de quem percorre uma estrada, enquanto estes têm um 

papel determinante na constituição da imagem paisagística daquele percurso.” 
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Para a autora, é por meio desse processo que se define o grau de 

visibilidade e analisando-se a estrutura física e os usos do solo presentes, se chega 

a atribuir-lhes filiação aos contextos paisagísticos e às específicas tipologias de 

paisagem. 

As constantes discussões dos conceitos e de procedimentos recomendáveis 

para a atuação profissional no âmbito da UNESCO demonstram a evolução das 

recomendações dos institutos internacionais criados para este fim como o ICOM11 e 

o ICCROM12. Ainda apontam a tendência de evolução da abordagem profunda do 

conceito patrimonial, a partir da ampliação de expectativas e soluções de 

intervenção como novos desafios. Nas Cartas de 1972 e 1992, os tipos de paisagem 

já estavam apontados, como os descritos em Ribeiro (2007), e onde também está 

embutida a noção de uma definição operativa de “canais do patrimônio” ou “rotas do 

patrimônio”, a saber: 

De 2000, Convenção Européia da Paisagem: propõe uma definição de 
paisagem centrada no social, tratando-a como [...] uma área tal como é 
percebida e cujo caráter é o resultado da interação entre fatores naturais e/o 
humanos. ICOMOS 2003, Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Imaterial. ICOMOS 2008, Carta das Rotas Culturais. ICOMOS 2008, Carta 
sobre Interpretação e Apresentação com uma nova declaração: declaração 
de Quebec sobre a Salvaguarda do Espírito do Lugar. ICOMOS 2008, Carta 
das Rotas Culturais: patrimônios comuns, que ultrapassam fronteiras e que 
oferecem oportunidades de colaborações internacionais e exigem esforços 
conjugados para a sua salvaguarda. Rotas Culturais: um conceito novo, não 
substitutivo dos anteriores (monumentos, cidades, paisagens culturais, 
patrimônio industrial, etc.), que pode existir dentro da órbita da nova 
definição, num sistema inclusivo, que enaltece a sua significância conjunta. 
Trata de uma nova matriz integradora, interdisciplinar e partilhada, que 
enaltece novas relações entre os antigos testemunhos. Rotas de propósitos 
específicos que geraram valores patrimoniais e culturais que refletem 
dinâmicas e influências recíprocas entre diferentes grupos. Início das 
discussões sobre uma eventual carta da “paisagem urbana. Anúncio para 
temas de futuras jornadas mundiais de monumentos e sítios: 2009 o 

                                                
11 Criado em 1946, o International Concil of Museums (ICOM) é uma organização não-governamental, 

que mantém relações formais com a UNESCO, executando parte de seu programa para museus, 
tendo status consultivo no Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas 
(ONU). É uma associação profissional sem fins lucrativos, financiada predominantemente pela 
contribuição de seus membros, por atividades que desenvolve e pelo patrocínio de organizações 
públicas e privadas. Sua sede é junto à UNESCO em Paris, na França. E sua diretoria é composta 
por um Presidente, um Vice Presidente e um Conselho Executivo, integrado por membros eleitos 
nas Assembléias que se realizam nos Congressos Gerais. Seu Conselho Consultivo é integrado 
por representantes dos Comitês Nacionais, dos Comitês Internacionais e das Organizações 
Regionais. Suas atividades e programas são coordenados por sua Secretaria Executiva, sediada 
em Paris, junto ao Centro de Informações da UNESCO-ICOM. (AGUIAR, 2008, p. 12). 

12 International Center for the Study of the Preservation and Restauration of Cultural Property 
(ICCROM) é uma organização intergovernamental (distribuição) dedicada à conservação do 
patrimônio cultural. Ela existe para servir a comunidade internacional, representada pelos seus 
Estados-Membros, que atualmente é em número de mais de 126. (AGUIAR, 2009, p. 14). 
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Patrimônio das Ciências. 2010 o patrimônio da Agricultura. 2011 o 
patrimônio Cultural da Água. (AGUIAR, 2008, p. 25). 

A definição de paisagem na dimensão cultural e simbólica, considerada sua 

evolução conceitual, segue em conformidade com as recomendações no âmbito 

Nacional pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O conceito discutido em Ribeiro (2007) aponta que a condição formal dos 

elementos e valores que qualificam a paisagem, inicia com uma diversidade infinita 

de características relevantes selecionadas, para o estabelecimento do caráter da 

paisagem e para considerá-la dentro de um sistema.  

O método proposto pelo geógrafo americano Carl Sauer, em 1925, é o de 

descrever uma paisagem individual como um tipo ou uma variante do tipo, tendo em 

mente o genérico e proceder por comparação. Para ele a paisagem possui uma 

identidade baseada numa constituição reconhecível, em limites e em uma relação 

genérica com outras paisagens, constituindo parte de um sistema geral e propõe, 

como síntese, os seguintes postulados: 

[...] 1. Que há uma unidade orgânica ou quase orgânica, isto é, uma 
estrutura na qual certos componentes, chamados de “formas”, são 
necessários; 2. A similaridade de formas em diferentes estruturas é 
reconhecida por causa de sua equivalência funcional, sendo então 
homólogas; 3. Que as unidades estruturais possam ser colocadas em série, 
especialmente em uma unidade que tenha seu desenvolvimento ao longo 
do tempo valorizado, partindo do incipiente até o final ou estágio completo. 
(SAUER, 1925 apud RIBEIRO, 2007, p. 21). 

Essas definições imprimiram reflexos em pesquisas sobre a delimitação dos 

acervos locais, levadas em todas as regiões do Brasil e, também em outros 

contextos culturais, em concordância com as apontadas nas Cartas Patrimoniais, 

que refletem as relações teórico-práticas vigentes, e visam apontar recomendações, 

aplicações e tendências para promover ações de registro documental, 

reconhecimento e conservação da paisagem cultural, em diferentes momentos 

históricos e substratos sociais.  

Com a ampliação do conceito de patrimônio e a definição dos elementos que 

o constituem aparece, na década de 1970, a primeira escala de abordagem que 

retira do conceito de “monumento” a hegemonia e foco de atenção. Do entendimento 

de patrimônio ambiental, ali já indicado e consolidado, se agregam outros, de uma 

esfera ainda mais ampla, que abarcam o aspecto do ambiente e as relações diretas 

com o homem nos processos de sua apropriação, “[...] consagrado pelo uso coletivo, 
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era mais do que patrimônio histórico, mas não abrangia todo o significado do 

patrimônio cultural da cidade.” (MEIRA, 2004, p, 26), ainda não abarcando toda a 

gama de elementos que referiam o cultural. A autora também destaca que, mais 

tarde o sentido de patrimônio, nas palavras do arquiteto JNB de Curtis: “[...] teve 

acrescido sentido abstrato a seu tradicional conceito de bens materiais”.  

A autora afirma que, sendo estendido aos entornos dos monumentos, num 

primeiro momento e, mais recentemente, à questão das suas transformações e 

acumulações em seus modos de apropriação, reafirma o que Santos (1996), apud 

Meira (2004, p. 27) considerava como paisagem urbana: “[...] um conjunto de objetos 

– herança de diferentes momentos, formada por objetos materiais e não materiais 

como sons, cheiros, etc.” e ainda que, o conceito de paisagem urbana, portanto, 

poderá ser empregado quando se referir à materialização de um momento preciso 

da cidade. 

Superando a possível redução que a definição de paisagem urbana ainda 

poderia sugerir, Campello (2000), apud MEIRA (2004, p. 27) analisa outro avanço 

conceitual como a incorporação da dimensão dos “bens socioambientais”. Esta 

noção originaria a concepção de patrimônio cultural urbano, em substituição à noção 

ambiental anterior, que, por não possuir uma definição estanque, trata de “[...] 

entender o contexto urbano como acúmulo e desenvolvimento de fatos culturais, 

além da sua relação com o ambiente [...]”, pretendendo reafirmar a noção de 

patrimônio como constante incorporação de novos significados que esses processos 

podem adquirir em sua atualização e conseqüente dimensão de 

contemporaneidade. 

Esta abordagem focaliza ainda a importância da percepção cotidiana e dos 

valores afetivos atribuídos a esses aspectos, dados pela visão dos usuários sobre os 

contextos. Como forma de sua preservação, a apreensão da paisagem enquanto 

unidade e continuidade no tempo, passa pela busca de uma relação material com e 

os aspectos de sua representatividade identitária e também de memória. 

É fundamental também, a abordagem dos conceitos de identidade e 

memória nos âmbitos dos seus elementos referenciais. Contribuem para esta 

reflexão os conceitos de autenticidade, como legitimação de valor, e colocam em 

destaque a importância da identificação das fontes de informação, as interfaces com 

os produtores dos espaços, de caráter individual e também coletivo, mas também 
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das relações entre consagração e destruição, encarando a natureza dinâmica de tais 

processos e as decorrências de sua dimensão simbólica. 

Sobre este aspecto, fica retomado o papel que os estudos empreendidos 

pelos órgãos institucionais, como é o caso do IPHAN, sobre a memória nacional, nos 

anos de 1930 e 1960 e, mais tarde, a busca pela compreensão da diversidade 

cultural, e da contribuição dos diferentes grupos sociais, investigando como esses 

valores interferem nesta construção, que importam na medida de sua 

correspondência a uma pluralidade social e cultural definidoras da cultura brasileira. 

Neste sentido, a noção de paisagem cultural volta-se às recomendações da 

Carta de Bagé, artigos 4º ao 12º e adota-se o procedimento de reconhecer 

localmente os procedimentos de gestão compartilhada de sítios de significado 

cultural, como um “selo de chancela de sua qualidade” a partir da participação 

deliberativa “das comunidades residentes em sua abrangência territorial.” (CARTA 

DE BAGÉ, 2007). 

Conforme os estudos recentes sobre a cultura regional, liderados pelos 

pesquisadores Cleodes Maria Piazza Julio Ribeiro, neste estudo abreviado por 

C.M.P.J. Ribeiro, e José Clemente Pozenato, no âmbito do Projeto Elementos 

Culturais das Antigas Colônias Italianas na Região Nordeste do Rio Grande do Sul 

(ECIRS), da Universidade de Caxias do Sul iniciados na década de 1970, já é 

possível abordar um quadro conceitual e a definição de patrimônio cultural. 

No contexto da serra gaúcha tal definição é própria da identidade construída 

no processo evolutivo ocorrido regionalmente e, mais especificamente, a visão 

teórica da paisagem intimamente relacionada ao conceito de cultura:  

Cultura é um conjunto de idéias, hábitos e crenças que dá forma à ação das 
pessoas e à sua produção de artefatos materiais, incluindo a paisagem e o 
ambiente construído. A cultura é socialmente definida e socialmente 
determinada. Idéias culturais são expressas nas vidas dos grupos sociais 
que articulam, expressam e contestam esses conjuntos de idéias e valores, 
que são eles próprios específicos no tempo e no espaço.[...] Nesse conceito 
de cultura, a organização territorial e a paisagem que expressa tal 
organização são partes integrantes de cada fragmento da vida dos homens. 
[...] É necessário, também, conhecer a trajetória de cada um desses grupos 
e, sempre que possível, ter informações sobre o ambiente onde esses 
viveram. Assim procedendo, será permitido fazer uma leitura 
contextualizada dos significados culturais que estão contidos na paisagem. 
(C.M.P.J. RIBEIRO; POZENATO, 2004, p. 34). 

De acordo com C.M.P.J. Ribeiro e Pozenato (2004), a explicitação de 

configuração territorial se relaciona com a dos processos evolutivos de valores 



 

 

57

histórico-sociais e seus signos devem ser abordados na associação das referências 

de organização e significado. Sua afirmação aponta as necessárias aproximações 

entre os estudos morfológicos e a imagem dos lugares, como o proposto no 

presente estudo, e explica: 

Para entender uma paisagem é preciso conhecer a sua origem, a sua 
antiguidade e a repercussão que nela teve a história dos homens que a 
transformaram. Na paisagem se revelam a organização e o significado que 
pode ter um determinado território. Por isso, quando uma paisagem é 
modificada, a história e a cultura daquele lugar são também modificadas. E 
vice-versa: quando a história e a cultura sofrem mudanças, também a 
paisagem se transforma. Como ensina o ecologista italiano Righetto, a 
paisagem é uma cultura dos lugares. Os lugares são espaços físicos 
modificados pela ação e pela produção das pessoas. Nos lugares, agem 
diferentes grupos sociais que quase nunca são homogêneos entre si, e que 
viveram e produziram num tempo diferente do tempo de agora. Os lugares 
apresentam, portanto, uma dimensão temporal, histórica, além da dimensão 
espacial propriamente dita. Um mesmo espaço físico pode, ao longo do 
tempo, ser lugar de diferentes histórias humanas e diferentes culturas. 
Pode, portanto, apresentar diferentes paisagens. Em outras palavras, em 
toda paisagem ficam marcas da história e da cultura. (C.M.P.J. RIBEIRO; 
POZENATO, 2004, p. 33).  

Nessa perspectiva, e para orientar as linhas de investigação, o trabalho 

assume que:   

[...] os elementos culturais, característicos de determinada sociedade, 
podem ser de dois tipos: ou se apresentam sob a forma de traços 
diferenciados, com maior ou menor diluição num contexto cultural mais 
amplo ou, ao contrário, se apresentam sob a forma de um sistema 
diferenciado com estrutura e processos próprios. (C.M.P.J. RIBEIRO; 
POZENATO, 2004, p. 18). 

Com esses pressupostos teóricos, o projeto do programa ECIRS da UCS 

buscou desenvolver uma metodologia de trabalho conseqüente para a abordagem 

da cultura, expressa por meio de signos que podem ser lidos e organizados. E, se 

for aceito que a cultura tem uma expressão material e outra imaterial, serão, portanto 

dois, os signos a serem registrados: os signos materiais e a linguagem. Como 

afirmam C.M.P.J. Ribeiro e Pozenato (2004, p. 19) “[...] os signos materiais apontam, 

principalmente, para a tecnologia, ou o saber-fazer. Mas são sinais também da 

organização social e, não menos, das representações coletivas.”  

Para a definição dos valores da cultura em estudo, adota-se a estrutura de 

períodos evolutivos ali delimitados e propostos pela pesquisadora C.M.P.J. Ribeiro 

(2002), em seu trabalho intitulado ‘Festa e Identidade: como se faz a Festa da Uva’.  
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Nele estão evidenciados os períodos cronológicos que definem ciclos de 

transformação sócio-ambientais que, de uma forma ampla, periodizam o processo 

cultural local são eles: da origem até 1930, a década de 1950, a década de 1970 e, 

por fim, a década de 1990, etapas evolutivas de essencial relevância para a 

presente abordagem. 

Propõe também uma abordagem, antes de qualquer coisa, simbólica, que, 

por intermédio da crítica da ritualização do evento festivo máximo da cultura 

regional, aponta claramente os atributos celebrados por esta comunidade e, 

portanto, aqueles que demonstram alto grau de significado e de valor cultural. 

Conforme declara a autora, a Festa da Uva realizada em Caxias do Sul 

apresenta a característica de ser a síntese de várias formas de conhecimento e de 

dar acesso a um conhecimento:  

[...] que vai do mítico, [...] ao sacralizado, [...] do artístico, [...] do 
conhecimento do senso comum, [...] ao conhecimento científico e 
tecnológico, que em muitos momentos aproveita o âmbito da festa para 
aperfeiçoar as práticas de produção e as relações sociais. (C.M.PJ. 
RIBEIRO, 2002, p. 21). 

Para a autora, esta foi a forma encontrada para demonstrar “[...] os 

elementos que foram construindo uma identidade” e, portanto, apoiada num sistema 

de valores reconhecível e consolidado. (C.M.PJ. RIBEIRO, 2002, p. 21).  

É próprio da abordagem daquele estudo, assim como propõem outros 

autores de áreas interdisciplinares do estudo da paisagem e da cultura, colocar em 

crítica a divisão territorial e cultural entre o urbano e o rural.  

Para C.M.PJ. Ribeiro (2002, p. 44), o espaço da Festa da Uva é onde se 

evidenciam os diferentes níveis de interação, quer interpessoais, ou novas relações, 

as quais são estabelecidas, facilitando a comunicação; “[...] enfim, criando elos 

temporários que aproximam e igualam os indivíduos festejantes, normalmente 

separados na vida quotidiana.” 

As festas, assim como a paisagem, são manifestações que permitem uma 

destruição deste limite, na medida em que interligam de tal maneira espaços e 

processos sociais que não sejam perdidas suas características individuais.  
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2.1.3 Da dimensão legal e patrimonial  

É de especial importância indicar que, em 2000, a Convenção Européia da 

Paisagem, procurando responder às questões da degradação ambiental, propôs 

uma definição centrada no social e nas necessidades de desenvolvimento 

sustentável, indicando adoção de políticas de gestão e de planejamento. 

Roders (2006), apud Aguiar (2008, p. 2) relata recomendações feitas pelo 

Colóquio sobre Patrimônio Mundial, Significado, Procedimentos, Realidades, da 

UNESCO, no ICOMOS Portugal (2008), ressaltando os grandes desafios propostos 

na atual discussão da preservação. Um desafio é o de responder no que se constitui 

o patrimônio construído e um segundo, de responder quais são os valores culturais 

inerentes a esse patrimônio construído. 

Essa reflexão estabelece uma matriz de análise que busca relacionar, de um 

lado, o conjunto normativo e teórico indicado para procedimentos na resposta aos 

desafios propostos (acima descritos) e, de outro, a identificação de problemas sobre 

o caráter das intervenções sobre o patrimônio.  

Sua discussão dos fenômenos e uma possível taxonomia de análise em 

diferentes períodos indicam que, no período medieval, o valor patrimonial estava 

focado nos edifícios antigos, no renascimento/barroco, nas antiguidades, nos 

séculos XVIII e XIX e por sua vez, o patrimônio estava vinculado às noções de 

historicismo e nacionalismo, com uma taxonomia de monumento histórico.  

O século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, contemplava a arquitetura 

menor, ou de valor vernacular, abarcando conjuntos e sítios, cidades históricas e 

artísticas, em seu período entre guerras, as edificações e ambiente na noção de 

patrimônio urbano e, depois da Segunda Guerra Mundial, o valor dos saberes, da 

arquitetura e do território classificado em patrimônio paisagístico e intangível. Para o 

século XXI destaca a era da globalização, focada no patrimônio cultural. 

No que se refere aos valores estéticos e históricos recorre-se à Carta de 

Atenas de 1931 que aponta como princípio geral, a manutenção da ocupação dos 

monumentos que assegure a continuidade da sua vida, consagrando-os sempre a 

afetações que respeitem o seu caráter histórico ou artístico.   

Na atualização deste documento, datado de 1933, no capítulo que aborda o 

Patrimônio Histórico das Cidades, os itens 65 e 66 aparecem como recomendações 

que também definem os valores históricos e estéticos, e recomenda que serão 
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salvaguardados os edifícios e os conjuntos que constituem a expressão de uma 

cultura anterior e se correspondem a um interesse geral. 

Neste estudo, a Carta de Veneza de 1964, aparece como sendo o 

documento que instituiu de forma definitiva o conceito modernista de abordagem do 

tema do patrimônio e no estudo de Roders (2006), apud Aguiar (2008) está indicada 

a contribuição do artigo 1º, com a definição do valor de identidade: 

O conceito de um monumento histórico engloba [...] a evidência de uma 
civilização particular, um desenvolvimento significante ou um evento 
histórico. Isto se aplica não somente às grandes obras de arte, mas também 
aos mais modestos trabalhos do passado os quais tenham adquirido 
significado cultural com o passar do tempo. (CURY, 2004, p. 91). 

A estes valores iniciais, Roders (2006), apud Aguiar (2008) associa outra 

dimensão abordada a partir do valor científico e social, os quais se constituem nas 

noções indicadas pela Convenção de Paris de 1972, onde são considerados como 

patrimônio cultural: os monumentos que são as obras arquitetônicas; os conjuntos 

formados por grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude de sua 

arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência e; os lugares 

notáveis referentes as obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, 

estético, etnológico ou antropológico.  

A Declaração de Amsterdã de 1975 apontou o valor econômico, ecológico e 

o político, associando a noção de desperdício de recurso econômico com as noções 

de planejamento local e regional, indicando que a continuidade histórica do ambiente 

é essencial a sua conservação, contribuindo para a economia de recursos e para a 

luta contra o desperdício na sociedade contemporânea e propõe que: “[...] o 

planejamento das áreas urbanas e o planejamento físico territorial devem acolher as 

exigências da conservação do patrimônio arquitetônico e não considerá-las de uma 

maneira parcial ou como um elemento secundário.” (CURY, 2004, p. 195). 

Com relação à Nova Carta de Atenas de 1998 o estudo discute que as 

cidades modernas causam a deterioração na qualidade do ambiente e dos padrões 

de vida em geral e ainda que as questões econômicas apresentam sempre uma 

influência profunda na forma das cidades. Ressalta que o futuro social, cultural e a 
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elaboração estética das cidades irão surgir a partir de uma infinidade de valores 

sociais e culturais que representam todos os cidadãos.  

Para complementar o estudo, indica a Carta de Nizhny Tagil, de 2003, que 

reforça as noções sobre o que é patrimônio, associando, de forma sistemática, os 

valores ecológicos, sociais e econômicos aos conceitos de científico, estético e 

histórico, admitindo nova categoria, o patrimônio industrial, que consiste nas 

reminiscências da cultura industrial, que são de interesse histórico, tecnológico, 

social, valor arquitetônico ou científico. Indica continuar a adaptar e utilizar edifícios 

industriais como modo de evitar desperdício, energia e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido o patrimônio industrial pode ter um 

papel importante na economia e regeneração de áreas degradadas. (MNACTEC13, 

2009). 

O Quadro 1 abaixo, demonstra a estrutura da plataforma de análise proposta 

por Roders (2006), apud Aguiar (2008), enquanto uma síntese e visualização dos 

valores culturais discutidos e indicados nas Cartas Patrimoniais, associados aos 

atributos identitários, conforme  apontado em documento do ICOMOS, acima citado 

e relatado por Aguiar (2008). 

 
Quadro 1 – Estruturação de valores  

Ecological 

Continuity 

Social 

Identity 

Economic 

Worthy 

Age 

Patina 

Cultural 

Values 

Political 

Symbolism 

Cientific 

Rarity 

Aesthetical 

Originality 

Historic 

Authenticity 

Fonte: Roders (2006), apud Aguiar (2008, p. 6) 
 

Os valores elencados no Quadro 1 correspondem aos sete princípios 

propostos na Carta do ICOMOS para a Interpretação e Apresentação do Patrimônio 

Cultural, de 10 de abril de 2007, com indicativas sobre as bases para sua gestão: 

facilitação ao acesso e entendimento, comunicação dos significados reconhecidos, 

                                                
13 MNACTEC: Museu de La Ciència I de La Tècnica de Catalunya. 
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salvaguarda dos valores tangíveis e intangíveis, respeito à autenticidade, 

contribuição à conservação sustentável, favorecimento à inclusão e desenvolvimento 

de manuais técnicos e profissionais. 

No cenário da legislação brasileira, a promulgação do Decreto-Lei nº 25, 

datado de 30 de novembro de 1937, que organizou a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, representou o anseio dos responsáveis pela 

preservação deste patrimônio em responder às dinâmicas e às características 

próprias da evolução dos conceitos que envolvem a produção de normativas.  

A legislação produzida e utilizada por uma sociedade reflete, como 
numerosos outros signos, seus estágios de desenvolvimento, político, social 
e também cultural. Assim ela pode ser vista como uma espécie de fotografia 
da sociedade naquele tempo e espaços precisos, em movimento entre o 
passado e o futuro. (IPHAN, 2006, p. 11). 

É importante salientar que a discussão sobre os dispositivos legais não só 

organiza conceitos e princípios como também esclarece as responsabilidades, 

possibilidades e limites de ação sobre o patrimônio cultural brasileiro. Esses 

princípios, de forma resumida, poderiam ser listados como: “[...] identificar, 

documentar, atribuir valor, tombar, registrar, promover, preservar, e salvaguardar o 

universo de bens culturais que expressam as identidades culturais brasileiras.” 

(IPHAN, 2006, p. 12). 

Surge do Decreto-Lei nº 25 a idéia de que a “declaração de valor” implica 

numa inscrição em livro-tombo, e que estes valores não estão associados apenas 

aos monumentos intencionais, mas também pela vinculação a fatos memoráveis, ao 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, designação exposta no 

artigo 1º. No inciso 2º deste artigo aparece a idéia vanguardista de que estariam 

sujeitos também a tombamento “[...] os monumentos naturais, bem como sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável, com que tenham 

sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.” (IPHAN, 2006, p. 

100). 

A Carta Patrimonial conhecida como Carta de Bagé14, ou Carta da Paisagem 

Cultural, datada de 18 de agosto de 2007, apresenta a consolidação do conceito de 

paisagem cultural de forma pioneira e conforme explica seu artigo 1º, fundamenta-se 

                                                
14 Disponível em: <http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Bage_PaisagemCultural.pdf. Acesso 

em: 21 jun. 2010. 
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na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, adota os princípios e 

valores ali elencados e aponta a paisagem cultural como o sendo o mais amplo, 

completo e abrangente de todos os bens culturais e o resultado de múltiplas e 

diferentes formas de apropriação, uso e transformação do homem sobre o meio 

natural. A Carta conceitua paisagem cultural, em seu artigo 2º, como: 

[...] A paisagem cultural é o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as 
marcas de suas ações e formas de expressão, resultando em uma soma de 
todos os testemunhos resultantes da interação do homem com a natureza e, 
reciprocamente, da natureza com o homem, passíveis de leituras espaciais 
e temporais. (CARTA DE BAGÉ, 2007, p. 1). 

Dessa definição, cabe salientar a importância do acesso às paisagens, da 

legibilidade espacial e da capacidade do meio em apresentar suas transformações 

por intermédio do tempo como formas de sua delimitação, critérios de intervenção e 

proteção. 

A mais recente destas cartas em nível nacional, é a Carta da Bodoquena ou 

Carta das Paisagens Culturais e Geoparques, de 21 de setembro de 2007. A carta 

apresenta os resultados do seminário ocorrido em Bonito, no Mato Grosso do Sul 

que teve por objetivo promover as discussões teóricas, técnicas, científicas e 

administrativas sobre o interesse de preservação da paisagem cultural, destacando 

o ponto de vista científico. Desta carta, é interessante ressaltar talvez uma última 

instância possível de delimitação de patrimônio cultural, na definição de que 

paisagens culturais e geoparques a partir de suas características físicas e 

antrópicas, materiais e imateriais, biológicas e culturais: 

[...] dizem respeito mais às pessoas que às coisas, uma vez que as 
premissas de conservação e preservação atendem à necessidade humana 
fundamental do conhecimento e do pertencimento a uma cultura e a um 
lugar. (IPHAN, 2010, p. 2). 

Do constante aperfeiçoamento legal que consolida o conceito de paisagem, 

a Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, publicada no Diário Oficial da União, nº 83 

de 05 de maio de 2009 explicita as relações conceituais entre paisagem com os 

possíveis procedimentos para sua gestão. Essa portaria estabelece a chancela da 

paisagem cultural brasileira como porção peculiar do território nacional, 

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

vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. 
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A legislação estudada objetiva contemplar as considerações finais de que os 

fenômenos contemporâneos de expansão urbana, globalização e massificação das 

paisagens urbanas e rurais podem estar colocando em risco contextos de vida e 

tradições locais que, em última instância, desqualificam a vida das sociedades sobre 

o planeta, sendo urgente o estímulo da dimensão afetiva do homem com o território. 

2.1.4 Da dimensão dos valores culturais 

A discussão de valores de paisagem cultural especificamente encontra em 

Ferro (2004), em seu estudo elaborado junto ao Instituto Superior de Agronomia da 

Universidade Técnica de Lisboa, a noção patrimonial de paisagem e sua abordagem 

enquanto realidade percebida. Para ela, um primeiro aspecto conceitual que pode 

ser apontado é a dimensão de paisagem global, sendo que a paisagem tem por 

base uma filosofia inclusiva e a articulação de todos os fatores, ecológicos, sociais, 

culturais, políticos e econômicos, culminam para uma paisagem sustentável, a que 

oferece melhor qualidade de vida e maior satisfação na relação do homem com o 

meio e explica: 

Assim, poderia dizer-se que o equilíbrio e sustentabilidade da paisagem se 
refletem no próprio homem através de uma linguagem de valores e 
significados. Esta linguagem de valores e significados é representada pelos 
valores ambiental, cultural, cênicos e simbólicos como resultado da relação 
física e emocional entre o sujeito e o meio. (FERRO, 2004, p. 13). 

Conforme o indicado por Ferro (2004), o valor ambiental é o suporte da 

paisagem, quer urbana ou rural, quer histórica ou contemporânea, que integra as 

estruturas indispensáveis à sustentabilidade ecológica. O reconhecimento desse 

valor tende a assegurar a proteção dos dois grandes sistemas da morfologia do 

território, o sistema úmido e o sistema seco, responsáveis pelo funcionamento e a 

distribuição dos recursos naturais, entre eles a água, temperatura, e nutriente do 

solo, vegetação e a fauna a ela associada. 

Sobre o valor cultural, a classificação adotada neste estudo, depende da 

paisagem humanizada:  

[...] o valor cultural é um processo, não de destruição criadora enquanto 
processo de construção de identidade, mas como criação estratificada ou 
criação assimilada no sentido que resulta da acumulação e assimilação dos 
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aspectos positivos e negativos das várias civilizações ao longo do tempo. 
(FERRO, 2004, p. 15). 

Para a definição do valor cênico, com relação à paisagem, segundo Ferro 

(2004), representa o sentido cênico ali embutido e o relaciona às práticas de 

manifestações artísticas como a pintura, a arte que sempre demonstrou especial 

interesse pelo tema: 

O valor cênico da paisagem apresenta-se como algo que exalta o sentido 
visual de forma positiva ou negativa, devido às características inerentes dos 
elementos que compõem a paisagem. Este valor integra o sentido estético, 
emocional, e simbólico dentre os conceitos do próprio sujeito e da 
sociedade em que se insere. (FERRO, 2004, p. 15). 

Este valor resulta de dois componentes: a paisagem visual e a paisagem 

ecológica. A paisagem visual representa um espaço definido pela percepção dos 

observadores, em que intervêm todos os sentidos, fundamentalmente a visão. Neste 

sentido a paisagem é “[...] um produto entre o próprio território heterogêneo e as 

suas componentes, a paisagem ecológica e o observador com as suas 

características e estado emocional.” (FERRO, 2004, p. 18). 

O valor simbólico na paisagem ecológica, percebido desde o mundo 

clássico, está associado ao lugar, como uma combinação das necessidades do 

homem com o sítio natural determinado. Rossi (1998), apud Ferro (2004, p. 17), 

definiu locus como: “[...] um fato singular determinado pelo espaço e pelo tempo, 

pela sua dimensão topográfica e pela sua forma, por ser sede de vicissitudes antigas 

e novas, pela sua memória.” 

Em síntese, o sentido de paisagem cultural, e também patrimonial, fica 

sublinhado na contribuição de Meneses (2008) que discute de forma abrangente as 

questões relativas à tutela do patrimônio brasileiro e, em especial, à problemática da 

valoração cultural. 

A estrutura classificatória tripartida, por ele proposta, coloca em discussão a 

questão da escolha, da ação e do significado e busca a identificação desses 

elementos a favor da elucidação da noção de valor. Nessas condições afirma que o 

valor depende da escolha ou recusa, determina o comportamento axiológico e de 

hierarquização, “[...] valores são capazes de categorizar as coisas; dar preferência; 

como forma de comparar aspectos diversos, como base numa escolha feita por 

razões racionais, emocionais, cognitivistas ou utilitaristas.” (MENESES, 2008, p. 4). 
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Na análise da ação, indica que o valor remanesce do modo como as 

pessoas representam as ações, a partir da idéia de que todo o agir humano é 

orientado, aparecendo, ao final, o significado, que, por sua vez, enquanto 

inteligibilidade, é uma orientação para todos os parceiros.15  

Meneses (2008, p. 3) afirma que é possível estabelecer “[...] alguma lógica 

ou, uma falta de lógica”, onde o processo de valoração não é a somatória de coisas, 

pois obedece a sentidos que se colocam como oposição. E, em suas palavras, 

nesses processos aparecem significados tais que “[...] se diferentes, são 

simbolicamente significativos, têm sentido porque são importantes, e são 

importantes porque têm sentido: são ao mesmo tempo instituídos e instituintes.” 

Como domínio das diferenças e alternativas, a cultura a que se refere a 

problemática da valoração seria aquela que não é arbitrária, mas é subordinada à 

significação dos valores, a cultura que é indissociável do valor: define e vivencia 

hierarquias. Meneses (2008) aponta para uma noção de patrimônio enquanto 

significados que dão conta de diferenças, sendo aquela que parte do entendimento 

de que primeiro, há valores porque há cultura e vice-versa – produto e produtor –, 

segundo, que valorar é a capacidade de qualificar diferencialmente pela mediação 

preponderante do significado. 

O mesmo autor alerta ainda que, pode ser admitida uma classificação e 

sugere, como variantes importantes para a formulação de uma matriz, a análise a 

partir de atributos de diferentes ordens como: a cognição, os formais, os afetivos e 

os pragmáticos.  

Tomando como objeto de análise o edifício, Meneses (2008) propõe 

explicitar tais variáveis, a partir de aspectos relacionados aos atributos como segue:  

[...] de cognição, quando significar conhecimento, então, naquele momento, 
é cognitivo (o que são chamados de históricos, são cognitivos) e quando 
documento, aparecem como questões para obter respostas, como fruição 
intelectual; formais, quando correspondem à gratificação sensorial, então 
estéticos, (não como cânones) mas como percepção, onde a mediação 
sensorial é o fenômeno – ponte entre o mundo externo e a interioridade 
humana - apresentam a propriedade de aguçar aquilo que nos faz 
humanos, como processos que hierarquizam, ou seja, como determinados 
atributos que permitem tornar mais em consciência e, portanto, produzir um 
universo de sentidos; afetivos, quando relacionados à auto-imagem, 
identidade e memória, aparecem como vinculações subjetivas – associados 

                                                
15 Conforme Santos (1985, p. 51), “[...] os jogadores, ou agentes do desenvolvimento urbano são o 

governo, os grupos de capitais e os grupos de populações que interagem como parceiros em um 
jogo de cartas que é a cidade.” 
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à condição de pertença, sua aferição (não opinião) se dá no referencial 
social e imaginário; pragmáticos, quando associados a usos, são 
quantificadamente reconhecidos como valores, como um valor criado, 
aquele feito para não ser autônomo, ao contrário, dependente de uma lógica 
de finalidade. (MENESES, 2008, p. 45).  

A essência do processo de valoração que corresponde a uma compreensão 

dialógica se dá à luz de um campo de negociação16, pois consiste na matéria-prima 

da valoração, sendo que, neste contexto, a identidade e a memória agem como 

congeladoras da transformação e como possibilidade de estabilidade17 de um 

sistema. 

As diferentes escalas de bens patrimoniais são importantes porque permitem 

associar o bem a um parâmetro espacial, do local ao universal e são possibilidades 

de classificação para os âmbitos municipal, estadual e nacional, e ser estendidos ao 

planeta inteiro já que voltadas para as questões sociais e afetivas como matrizes de 

valores.  

A seguir é determinada a definição de paisagem sob o ponto de vista da 

dimensão dos valores culturais abrangendo o regional e o universal. 

2.1.4.1 Do regional e do universal  

O contexto sócio-cultural, em que ocorreram as manifestações do urbanismo 

e da arquitetura regionais, no início do século XX, sustentou uma produção que 

pode ser caracterizada pelo atributo da diversidade, como valor que estrutura um 

sistema de significação próprio. 

                                                
16 Para Araujo (2007, p. 8), baseado no dialogismo Brakhtiniano, a discussão de valor passa pela 

idéia de que: “[...] nos casos em que se faz necessária a consideração de um interlocutor, tal 
concepção, com freqüência assume a idéia de que esse pode ser tomado enquanto” “coletividade 
lingüística”, “personalidade coletiva”, expressa, por exemplo, pelo “espírito de um povo” (BAKHTIN, 
1992, p. 290). Para Bahktin (1992), conforme refere o autor, “[...] compreender um discurso é 
construir seu signo. Esta noção, para ele, em ruptura com as teorias referenciais e com a 
lingüística tradicional, deriva da concepção de que a linguagem diz do mundo (em qualquer de 
suas dimensões: material, ideológica e axiológica) instituindo, de modo necessariamente 
associado, designações e atributos que podem ser considerados como constituintes de um signo. 
O signo assim suposto constitui-se de quatro domínios imbricados e inseparáveis, conformando 
totalidade; o domínio dos objetos “apontados” no mundo; o dos significantes correspondente ao 
trópos que denotam os objetos e, ao mesmo tempo, os conotam como algo em si; o dos 
significados – que diz respeito aos tropos, que, por sua vez, conotam ou atribuem significação aos 
significantes em contexto discursivo fechado (campo intradiscursivo), o que corresponde à sobre-
conotação do objeto; e os sentidos o que concerne à conotação de significantes e seus respectivos 
significados, enquanto assentados no mundo (campo extra-discursivo), o que, portanto, 
corresponde a uma hiperconotação dos objetos. 

17 Para maior detalhamento ver: ALLEN, Peter M. Sistemas evolutivos complexos: a auto-organização 
de comunidades. Cranfield University, England, 1990.  
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Um bem imaterial como, por exemplo, a literatura, ou material como a 

paisagem, necessitam ser inicialmente delimitados. A descrição de um bem aponta 

para um procedimento inicial, a partir da relação com as suas ordens de significação, 

ou sistemas que lhe estão na vizinhança, para que constitua um objeto passível de 

descrição, classificação e tipificação.  

A noção proposta por Pozenato (1974, p. 13) indica a discussão da temática 

do regionalismo pela problematização do traço identitário na cultura gaúcha, a partir 

da caracterização das diferenças que permitem delimitar um sistema homogêneo de 

modo a constituir um objeto passível de descrição e afirma que:  

[...] toda descrição, para que seja científica, exige um objeto homogêneo, 
isto é, diferenciado dos outros objetos de descrição que estejam com ele em 
relação de proximidade. 

O conceito de regional proposto por Pozenato (1974) e o conceito de “raiz” é 

uma definição de significado e, portanto, de valor.  

Para conferir maior rigor à discussão das categorias regional e universal o 

autor argumenta ser necessário estabelecer as “[...] relações entre a literatura rio-

grandense e o contexto cultural regional, com o contexto cultural e literário brasileiro” 

e, mais do que isso, “[...] com base em critérios de demarcação, procurar-se uma 

tipologia da regionalidade gaúcha.” (POZENATO, 1974, p. 17). 

A delimitação da noção de regionalismo, por se tratar de um conceito de 

largo espectro significativo, não se dará pela discussão do termo, e sim do fenômeno 

que o termo pretende recobrir: “[...] sua significação se tornará, portanto, mais 

precisa pela caracterização do objeto que intenta descrever.” (POZENATO, 1974, p. 

15). 

O elemento local, ou situado, ou ainda datado, é entendido como: “[...] uma 

obra, reconhecida de caráter universal, é sempre situada com relação a um lugar, 

real ou imaginário, e datada com relação a um tempo, também real ou imaginário.” 

(POZENATO, 1974, p. 15). 

A noção proposta pelo mesmo autor no contraponto entre o universal e o 

particular, fica sublinhada na idéia de que toda a representação objetual é uma 

representação do particular, já que, por uma dialética interna à obra aquilo que no 

ponto de partida, é particular atinge um valor de universalidade, como nas obras de 

arte: “[...] o particular aparece como um produto de um processo metonímico, a parte 
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se apresenta como imagem do todo, do universo das significações humanas.” 

(POZENATO, 1974, p. 17). 

O regional como uma forma do particular poderia ser buscado, portanto, 

mediante o exame, por analogia, do particular individual, que é a forma do particular 

que tem sido objeto mais freqüente dos estudos literários. (POZENATO, 1974, p. 

17).  

Nessa definição podem ser identificados três elementos: um universo 

representado, uma perspectiva de representação e um sentido resultante.  

Da mesma forma, a regionalidade proposta por Pozenato (1974, p. 20) 

repousa sobre uma temática e um modus faciendi regional, entendido como: “[...] a 

utilização de uma técnica peculiar, mas como toda a maneira de se posicionar frente 

ao mundo, aquilo que se chama comumente estilo de vida.” 

A partir destes instrumentos, para Pozenato (1974, p. 20) tentar uma 

caracterização da regionalidade gaúcha poderia ser possível com dois objetivos: “[...] 

eliminar alguns problemas de um enfoque não muito preciso e situar o corpus 

literário rio-grandense com relação a outros conjuntos de fatos, regionais e 

nacionais, de forma a abrir caminho para sua inteligiblidade.” 

Na seqüência é descrita a definição de paisagem sob o ponto de vista da 

dimensão cultural considerando-se os valores identitários regionais. 

Sobre o valor ambiental regional C.M.P.J. Ribeiro (2002) aponta que o valor 

ecológico, no exame de algumas interações homem/ambiente e suas conseqüências 

sociais, poderão informar de forma relevante sobre os aspectos simbólicos das 

representações, desde aquelas com caráter de festividade até as que versam sobre 

as relações com a produção da paisagem local. 

No caso de comunidades imigrantes, como as da Região Nordeste do Rio 

Grande do Sul, C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 46) indica que a questão dos valores 

regionais pode ser do mais alto significado, já que essas comunidades necessitaram 

refazer o seu ambiente no novo espaço ocupado, “[...] numa relação de 

estranhamento e muitas vezes hostilidade cultural”, como segue: 

O exemplo da imigração italiana para a Encosta Superior do Nordeste do 
Rio Grande do Sul pode ser elucidativo sob este aspecto. Até o último 
quartel do século XIX, esse território era formado por terras devolutas, 
cobertas de araucárias e mata subtropical. [...] As formas de assentamento, 
o tipo de arquitetura, o desenvolvimento da agricultura, o aproveitamento do 
solo de encostas, para a implantação de parreiras, o plantio de árvores 
frutíferas ao longo dos limites divisórios das propriedades ou o cultivo de 
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vimeiras às margens de pequenos córregos e o aproveitamento dos 
recursos hídricos na instalação de moinhos são alguns aspectos que 
definem a interação desse grupo com um ambiente para ele desconhecido. 
(C.M.P.J. RIBEIRO, 2002, p. 46). 

Os estudos da cultura regional citados focalizam os aspectos das formas da 

agregação, do fortalecimento ou da criação de instituições socioculturais que, em 

seu entendimento, são decorrentes da interação com o meio e dos colonos entre si. 

Apresentam estruturas e sistemas de organização peculiares como a presença das 

cooperativas, patronatos, clubes sociais e esportivos, as Estações Experimentais de 

Agricultura estatais e, muito especialmente, as associações religiosas como: “[...] a 

criação das capelas que acumulam a dupla função de lugar do culto e como 

unidades sociais e focos da vida comunal.” (C.M.P.J. RIBEIRO, 2002, p. 47). 

Mais do que isto, a autora destaca que como organização social ainda, 

devido à relação agrícola do homem com a terra, há na região um tipo de 

organização que conta com a colaboração de toda a família e, dependendo da 

extensão da área cultivada, de vizinhos e até de vindimeiros contratados e explica: 

“[...] nessas ocasiões, o grupo familiar e de vizinhança reforçam sua unidade, 

cooperação e seus interesses comuns.” (C.M.P.J. RIBEIRO, 2002, p. 47). 

A autora destaca ainda que, essas associações estavam diretamente ligadas 

ao tempo da colheita e suas fases e que, por analogia, um tempo de abundância ou 

de carestia reforçam de maneira diversa os efeitos sociais e ideológicos da fome. 

Neste sentido, expõe que “[...] a abundância de alimentos reforça a sociedade: 

permite trocar, estreitar laços entre os homens e operar sacrifícios aos deuses”, e, 

ao contrário, a solidariedade diminui durante o período em que a fome impera o que 

ameaça a existência da própria comunidade. (VALERI, 1989 apud C.M.P.J. 

RIBEIRO, 2002, p. 47).  

Do ponto de vista histórico, o processo imigratório como um todo representa 

um valor para a cultura da comunidade local e os acontecimentos ligados a sua 

experiência, considerada traumática, estão basicamente ligados ao contato inicial 

com a natureza e à utopia da ‘terra das delícias’ ou ‘o paraíso’, em contraste com a 

real dificuldade de sobrevivência ali vivida. 

Outra relação de valor na dimensão espacial e geográfica está diretamente 

associada à condição de dispersão territorial, promovida pela forma e distribuição 

dos lotes rurais e das famílias proprietárias, naquele traçado colonial. E, ainda, a 

ausência de vias de comunicação que, promoveram o isolamento não só espacial, 
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mas social, tecnológico e econômico, e aparecem como aspectos diretamente 

ligados à memória coletiva dos imigrantes na região. 

No exame da trajetória das Festas da Uva e suas relações com o avanço 

promovido pela especialização da produção do vinho, C.M.P.J. Ribeiro (2002) afirma 

que esses eventos festivos acabam por despertar a atenção das políticas públicas 

para a região, com a criação de uma Estação Experimental incentivando a 

qualificação da produção.  

Em função do excepcional ciclo de desenvolvimento da região, o valor do 

trabalho passa a ser exaltado no período compreendido entre os anos de 1915 a 

1925. Inclusive levando à realização da primeira edição da Exposição do Trabalho 

dos Italianos e seus Descendentes no Rio Grande do Sul, que teve lugar na década 

seguinte e demarca um período de desenvolvimento, que se dilata até 1940, em 

que, como descreve C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 79): 

A evolução do ambiente original caracterizado como o de selva americana, 
havia dado lugar a vilas e pequenas cidades. A economia colonial já havia 
passado de uma economia de subsistência para o excedente monetarizável. 
Nas Linhas, travessões e nos núcleos urbanos, desenvolveu-se uma ativa 
produção artesanal que viria a dar origem ao diversificado parque industrial 
da Serra Gaúcha, na última década do século XX. 

É deste período a produção de farto material iconográfico, que dá conta da 

participação das comunidades locais em eventos comemorativos, exposições e 

inclusive colocando em destaque os aspectos e as características da arquitetura 

civil, residencial e de edifícios públicos, de vilas e cidades, registrados no Álbum 

Comemorativo do Cinqüentenário da Colonização, merecendo destaque as imagens 

ali apresentadas de “[...] interiores de fábricas, cantinas, lojas, moinhos e serrarias, 

os lugares de trabalho dos italianos e de seus descendentes [...]” conforme assinala 

C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 79), como registro de grande poder informativo sobre os 

modos de fazer e viver regionais. 

Na década de 1950, as sedes das antigas colônias agrícolas eram áreas de 

franca expansão industrial e, é desta década a comemoração do 75º aniversário da 

Colonização Italiana, com as edições de mais um Álbum e da Festa da Uva, que 

colocava em destaque as empresas locais, expondo suas instalações, perfis 

administrativos e desempenhos produtivos.  

Importa destacar que a história regional passa a ser objeto de estudo a partir 

da década de 1970 e muitos estudos tiveram e ainda tem nestes álbuns a base de 
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descrição das características identitárias locais. Esses acontecimentos históricos 

discutidos e teoricamente reflexionados trazem o trabalho, como valor muitas vezes 

aliado às noções de progresso e fartura como aspectos simbólicos sempre 

presentes. 

Na avaliação dos aspectos estéticos e o valor da beleza desperta a atenção 

no estudo consultado, o fato de como esta característica se encontra relacionada à 

noção de progresso, seja ele tecnológico, científico ou artístico e que, por sua vez, 

encontra reflexo na noção de qualidade na cultura regional, no “fazer bem feito”, 

como aponta C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 113). 

Sobre este valor na análise da produção artesanal da região ainda aparece 

no referencial consultado a observação de Pozenato (1995), apud C.M.P.J. Ribeiro 

(2002, p. 55): 

[...] se constata que há um princípio básico de valor desse produto cultural, 
que é expresso nas palavras de que é um produto bem feito. O ser bem 
feito [...] pode ser visto em pelo menos três aspectos diferentes: é o bem 
feito tecnicamente, é um bem feito que resulta esteticamente bonito, mas é 
bem feito também porque compreende uma dimensão ética, dentro da 
ordem de valores da comunidade, que se expressa concretamente pelo 
caráter de durabilidade. O bem feito é o que resiste ao uso por muito tempo, 
é durável. Se é tecnicamente bem elaborado, ele resulta esteticamente 
apreciável também na medida em que preenche essa racionalidade social 
da cultura que exige, para que ele seja belo, que seja durável. 

Na referência regional adotada, ao discutir o conceito de “lugares de 

memória”, aparece a afirmação de que a Região Colonial Italiana, a partir de 1975, 

passou a se interessar pelos objetos simbólicos da memória coletiva criando 

arquivos, museus, apoiando comemorações, celebrações festivas, monumentos, 

indicando que a preservação de lugares topográficos, ou mesmo a restauração de 

edificações, passam a ser tomadas como de valor histórico e revelaram um esforço 

sem precedentes na construção de lugares de memória”. (C.M.P.J. RIBEIRO, 2002, 

p. 204). 

E, aponta que o jogo entre a memória e a história é o que cria os lugares de 

memória, conforme Nora (1989), apud C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 205), e que são 

essas fortalezas nas quais são mantidas as identidades das pessoas, que resultam 

de um processo onde: 

[...] a memória é afetiva [...] Ancorada em vivências e emoções dos 
indivíduos e secundada pela ação do grupo a que pertence, é chamada a se 
atualizar, se dilatar e a fazer lembrança. Já a história elabora um 
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conhecimento sobre fatos (por meio de documentos e monumentos) que 
são afastados de nós no tempo. A história aparece, no entanto, depender 
da primeira [...]. 

Sobre este enfoque Pozenato (1995), apud C.M.P.J. Ribeiro (2002, p. 232) 

destaca que há dois aspectos que foram decisivos para a construção cultural e 

econômica da Região Colonial Italiana na Região Nordeste do Rio Grande do Sul: 

[...] o processo desse fazer ensejou a elaboração de uma cultura original 
feita de desafios, dose de grandezas de ânimo, com seus adicionais de fé, 
teimosia e obstinação. O acento de sua aguda percepção recai no 
significado culturalmente criativo do Fazer a América que assumiu para os 
caxienses a dimensão de sua identidade [...]. 

O simbolismo e o valor cênico aparecem associados, assim como discutidos 

no pensamento dos autores referenciados, e nem sempre espacialmente expressos 

nos elementos da cultura regional, muitas vezes e mais freqüentemente evocados 

nos fazeres do cotidiano. 

No próximo item é descrita a abordagem metodológica da paisagem 

considerando-se inicialmente a paisagem enquanto estrutura de origem e discute o 

limite externo de unidades de paisagem associados ao valor de identidade. 

2.2 DA ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PAISAGEM 

2.2.1 Da paisagem enquanto estrutura de origem/limite externo  

Os estudos tipo-morfológicos, desde sua interface com a formulação 

geográfica, apontam os conceitos de Caniggia e Maffei (1979), desenvolvidos nos 

estudos tipológicos da cidade numa noção compositiva, ou seja, do projeto 

arquitetônico, aproximando a teoria da arquitetura, ao mesmo tempo, a uma teoria 

da cidade e a de sua forma e evolução. 

A partir desses princípios, ficam reforçados os aspectos de constituição da 

paisagem urbana, ligada às formas dos seus componentes que são dados a partir 

de limites mínimos, os edifícios, como individuação histórica espacial e temporal, 

indicado em Valdivia (1994), conforme o que Caniggia e Maffei (1979) oferecem 

como os elementos de leitura de um ambiente territorial. 

Para a compreensão da formação de tecido, como sendo a disposição das 

vias e suas relações com as parcelas territoriais, aparece a entidade via como o 
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aspecto estruturador de outros elementos constituintes, como os nós e pólos, nas 

noções de ponto singular de um contínuo e de ponto de cruzamento de mais de dois 

contínuos. 

Caniggia e Maffei (1981) descrevem que uma via que seja anterior ao 

aparecimento dos edifícios é conhecida como percurso matriz, conceito que 

fundamenta a noção de eixo estruturador e de acessibilidade, a abordagem de 

análise territorial e, também, conceitual para o entendimento de paisagem cultural 

como constituição física e processo evolutivo. 

Na medida em que os edifícios vão cobrindo a frente das vias perto dos 

pólos ou nós, vão construindo-se zonas e outro sistema de vias, denominado de vias 

de implantação que, por sua vez, são transversais a essas e consideradas vias de 

enlace. O tecido assim conformado está associado à noção do conceito de quadra, 

como módulo de agregado urbano. 

Como se viu anteriormente, na seção 2.1.1 da dimensão geográfica, a teoria 

da morfologia urbana na abordagem de M.R.G. Conzen (1975) buscava explicar o 

caráter geográfico das cidades e indicava sua interface com os conceitos da 

arquitetura, o que o aproximava a Caniggia e Maffei (1979, [1995]), conforme 

comparações de diversos estudos.  

As duas diferentes áreas disciplinares apresentam similaridades dadas por 

suas abordagens da morfologia urbana, pelo modo de explorar conceitos de M.R.G. 

Conzen (1975) para região morfológica, ciclos de assentamento ou períodos 

morfológicos (burgage cycles) e faixas marginais (fringe belts) discutindo a formação 

e crescimento das cidades no sentido de expansão urbana.  

A paisagem urbana assim compreendida é uma combinação de planta da 

cidade, padrão de formas construídas e padrão de utilização do solo urbano e ainda, 

a planta da cidade, como um arranjo topográfico de uma área urbana construída em 

todas as suas características humanas.   

A planta da cidade é subdividida em três partes constituintes ou elementos: 
ruas e a sua disposição em um sistema de ruas; parcelas de terreno ou 
lotes e a sua agregação em blocos de rua e; os blocos de plantas de 
edifícios. (M.R.G. CONZEN, 1975, p. 5).  

As combinações do plano urbano, tecido construído, lotes e padrão de 

utilização do sítio, formam as regiões morfológicas conforme relata M.R.G. Conzen 

(1975). Um período morfológico para o autor representa uma fase no 
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desenvolvimento da cidade, que cria distintivas formas materiais na paisagem para 

atender de forma particular às necessidades sócio-econômicas de uma sociedade.  

Caniggia e Maffei (1995) da mesma forma, ao analisar a cidade propõem o 

edifício como elemento mínimo, sendo o tecido urbano uma estrutura de elementos 

e as suas formas de arranjo, regiões ou distritos, que por sua vez, em conjunto, 

formam o organismo de toda a cidade. 

A análise da inter-relação entre forma e mudanças do tempo é uma 

possibilidade de encontrar a explicação para a forma construída criada em uma 

época específica. Cada época produz um tipo diferente de habitação. A forma 

construída é modificada de acordo com a mudança das condições sociais e 

econômicas, formando o processo tipológico (CANIGGIA; MAFFEI, 1995)18. 

Para os autores existe um tipo básico de habitação em cada período de 

expansão, que representa a cultura, a religião, os fatores governamentais, a 

tecnologia e as condições econômicas do período. Esta é uma questão fundamental 

na transformação de áreas urbanas, pois apesar das habitações sofrerem 

modificações em função de transformações sócio-econômicas, em partes dela são 

encontrados traços que remanescem da primeira forma fundamental que irá afetar o 

resultado ao final do processo.  

A cidade pode ser dividida em zonas classificadas, segundo o tipo básico de 

habitação formada em cada período de expansão. Sendo que, cada zona terá 

caráter próprio, individual, dado por essa dimensão de relações entre o todo e as 

partes, que representa mudanças significativas na evolução da cidade, refletindo 

determinados períodos de desaceleração ou estagnação do crescimento de uma 

cidade, como resultante de um especial aprendizado.  

No próximo item é descrita a abordagem metodológica da paisagem 

                                                
18 Conforme Caniggia e Maffei (1995, p. 30-31): “[...] o tipo pode ter uma formulação crítica, deduzida 

mediante uma análise a posteriori: mas deve sua existência, indubitavelmente, a ser “síntesis a 
priori’, “conceito”. Quer dizer, existe na mente do construtor antes de realizar uma casa, e não é 
uma pré-figuração de um ou poucos aspectos que serão assumidos pelo produto construído senão 
de todos juntos: é um verdadeiro organismo, que consiste em si toda a realidade da casa 
antes que esta exista fisicamente. Se a posição do estudioso de tipologia da edificação é 
comparável com a de um lingüista, a posição do construtor é idêntica a de qualquer um que fala: 
ou seja, a de formular, mediante a língua, conceitos necessariamente anteriores ao momento de 
falar e necessariamente sintéticos de cada caráter estrutural que a lingüística poderá isolar e 
logo classificar. Através de nossa obra crítica, que nos leva a reconhecer um tipo de edificação 
em sua essência, voltamos a percorrer o caminho da formação do objeto até o momento em que 
este objeto, um instante antes de existir (existir como objeto físico construído), não existe senão 
como conceito, presente como programa na mente de quem se dispõe a fazê-lo, com toda sua 
historicidade, ou seja, sua pertinência a um momento temporal e a um lugar determinado.” 
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levando-se em consideração da paisagem enquanto estrutura aparente e discute o 

limite externo e interno de unidades de paisagem associados aos valores de 

continuidade e memória. 

2.2.2 Da paisagem enquanto estrutura aparente/limite externo e interno 

O método de trabalho de comparação entre as abordagens teórico-

metodológicas da sintaxe espacial de Hillier e Hanson (1984); Holanda (2002) e 

Rigatti (2002) e da imagem mental da percepção ambiental desenvolvidos por Lynch 

(1960) e Kohlsdorf (2001) busca relacionar os aspectos comuns utilizados para 

explicitar a contribuição dos estudos, da forma do espaço em seus diferentes modos 

de apropriação social. 

Na indicação de Holanda (2002) e Kohlsdorf (2005), o modelo das quatro 

funções proposto originalmente por Hillier e Lerman (1982), apud Holanda (2002), 

modificação climática, expressão simbólica, modificação de recursos e continente de 

atividades (ou, como mais recentemente indicado, comportamento), pode ser 

adotado numa versão alargada de modelo de análise. 

Nas questões relativas à abordagem morfológica do espaço, é proposta 

passar de um modelo cuja idéia-chave é a ‘função’ num modelo em que 

desdobramentos apontam categorias mais detalhadas, sendo que para Holanda 

(2002, p. 69) “[...] devemos expandir a noção de arquitetura para além das fronteiras 

do espaço artificial de maneira a incluir a paisagem natural, arquitetonicamente 

considerada.” 

Holanda (2002, p. 69) explica que isso não só é possível como necessário. 

O que qualifica por si só o modelo das quatro funções e coloca a possibilidade de 

expandir a noção de função do espaço artificial de duas maneiras: “[...] a) pela 

inclusão da função da própria produção do espaço e b) pelo desdobramento da 

função do desempenho espacial”, como as descrições específicas da forma, as 

quais serão relacionadas com tipos específicos de expectativas humanas 

Neste sentido, interessa explicitar, a abordagem que recai na condição de 

espaço, enquanto produto cultural e suas possíveis implicações com o que se 

verifica no objeto estudado, onde a função continente de atividades se amplia para a 

noção de comportamento, conforme Hillier (1976), apud Holanda (2002). 
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Isso permite que sejam avaliadas as congruências entre o desempenho 

arquitetônico e as expectativas sociais, e para além deles, a existência de um 

conjunto de valores que, em última instância, informa a avaliação tanto do 

desempenho como das expectativas humanas. 

Entender a cidade como arquitetura implica entendê-la como matéria, e a 

palavra arquitetura significando “[...] uma certa natureza abstrata” como prevê 

Holanda (2002, p. 70) da própria cidade, edifício ou paisagem como objetos 

materiais, uma certa estrutura profunda que não é percebida empiricamente, mas 

também pelos aspectos definidores das subáreas da arquitetura, em instâncias 

empíricas distintas dadas pelas diferentes formas de abordagem dos fenômenos. 

Tratar a paisagem, natural ou construída como arquitetura, portanto, significa 

segundo Holanda (2002), dar sentido a expressões como “arquitetura da paisagem 

natural” ou “projeto de paisagem”, sempre considerando essas estruturas profundas, 

e ainda, como o autor sugere, proceder à abordagem dos aspectos da produção do 

espaço.  

Para essa abordagem do espaço implica em subdivisões que lidam com os 

aspectos funcionais propriamente ditos e não com os da dimensão da co-presença, 

objeto específico da sintaxe espacial, que apesar de incluir “[...] o que as pessoas 

fazem (as atividades produtivas propriamente ditas)”, lida concentradamente com 

“[...] o como elas o fazem (sistemas de encontros pelos quais as atividades são 

levadas a efeito).” (HOLANDA, 2002, p. 75). 

Desta forma, conforme o autor ressalta, aparecem subcategorias, as quais 

têm sido aplicadas em estudos de diferentes grupos de pesquisa19, ao lidarem com o 

que as pessoas fazem, ou seja, com as exigências práticas que as atividades da 

arquitetura envolvem, quais sejam: as dimensões funcional, a bioclimática, a 

econômica e a simbólica. 

Cabe destacar como Holanda (2002) explora as implicações sociais da 

arquitetura, enquanto processo de produção do espaço artificial, indicando que tal 

produção implica em processos de trabalho e relações de produção exploradas por 

outras escolas de investigação. 

                                                
19 O autor aponta que tais subcategorias têm sido adotadas por pesquisadores da Universidade de 

Brasília, entre eles: Sérgio Ferro e Paulo Bica, Paulo Marcos de Oliveira e Márcio Villas Boas 
Gunther e Maria Elaine Kohlsdorf, entre outros, têm contribuído de forma relevante as relações de 
poder entre os agentes envolvidos nos canteiros de construção e o espaço enquanto forma 
particular de mercadoria. (HOLANDA, 2002). 
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A discussão dos aspectos emocionais e os aspectos simbólicos do 

desempenho espacial apontam uma abordagem necessária para talvez alcançar 

uma possível tipologia de identidade espacial, ou genius loci, acima já referido. 

Conforme Kohlsdorf (1998, p. 8), tais aspectos ficam em outra chave de análise, 

afeta à análise das relações entre os atributos espaciais e os estados de espírito, ou 

referir-se aos aspectos de significação individual ou coletiva relativos aos “[...] 

papéis, posições, hierarquias sociais, visões de mundo, etc.”  
O que interessa, entretanto, na abordagem que relaciona as quatro ou as 

sete categorias propostas por Holanda (2002), não é o número delas, mas os 

atributos mórficos do espaço arquitetônico – existente ou projetado – com as 

expectativas humanas, ou seja, “[...] um plano de valores que informa tais 

expectativas, o qual é constituído por três dimensões: a ecológica, a ética e a 

estética.” (HOLANDA, 2002, p. 78). 

No próximo item é demonstrada a abordagem metodológica da paisagem 

levando em conta a paisagem enquanto percepção da constituição plástica da 

estrutura interna das unidades de paisagem associada ao valor cênico. 

2.2.3 Da paisagem enquanto percepção da constituição plástica/valor cênico 

Nesta classificação da abordagem da imagem, a dimensão topoceptiva dos 

lugares, diz respeito aos aspectos do desempenho da forma percebida, explicada a 

partir de estímulos visuais, dependentes de equilíbrio, quanto ao nível de orientação 

e da clareza, portanto, a partir da sua capacidade de informar identidade, enquanto 

níveis informativos inerentes a esse desempenho. 

As características configurativas dos espaços incidentes na noção de 

localização dos indivíduos, em termos de orientação e identificação são definidas, a 

partir da percepção humana e referem-se ao atendimento de expectativas 

topoceptivas por meio da inserção e presença física do observador no espaço 

considerado, sendo a visão a principal envolvida na percepção da globalidade 

esperada.  

Para Kohlsdorf (1998, p. 8) essa globalidade é o que qualifica as 

informações visualmente captadas e sua decodificação, pois, em suas palavras, “[...] 

se percebem conjuntos com significados, e jamais aglomerados de elementos 

isolados”, sendo como expõe, as propriedades do sistema visual e cognitivo humano 
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caracterizam a percepção dos lugares por movimento, seleção e transformação de 

informações morfológicas sensivelmente captáveis. 

Ao nível da percepção do espaço, as principais categorias analíticas 

apontadas são apreendidas a partir do mecanismo perceptivo estabelecido por 

intermédio do movimento, seleção e transformação de informação e que constituem 

a técnica de análise seqüencial como método de descrição. 

Essa técnica objetiva tratar do desempenho topoceptivo das áreas 

consideradas a partir de eventos gerais das seqüências definidas por estações e 

intervalos; campos visuais, como cenas ou visadas nas possibilidades de direções 

frontal, lateral esquerda e lateral direita e; os efeitos visuais, observados enquanto 

efeitos topológicos e perspectivos e suas correspondências aos padrões 

morfológicos e considerando-se suas intensidades. 

Ao nível da imagem mental do espaço, as principais categorias analíticas 

sugeridas dizem respeito aos elementos de análise visual propostos por Lynch 

(1960) e costumam apresentar maiores vantagens para a orientação e identificação 

de lugares “[...] na medida em que utiliza informações pregressas e emprega 

atividades mentais ausentes na percepção”, sempre ao nível da informação visual, 

consistem: caminhos, considerados os vários trajetos registrados na imagem da área 

considerada; bairros, sendo partes ou porções da área considerada que, são 

expressas pela mesma temática configurativa; limites, como a demarcação de 

bordas ou fronteiras que podem ser definidas por barreiras ou costuras de diferentes 

tipos que demarcam a mudança de bairro; pontos focais, como conexões ou regiões 

que são atratores de pessoas e, funcionam, que segundo Lynch (1960) como 

“sínteses dos lugares” e; marcos visuais, como elementos que se destacam 

visualmente, na área considerada, tornando-se ‘balizas’ ou referências topoceptivas. 

Por fim, ao nível da representação projetual do espaço, aquele relativo à 

área de especialização profissional, conforme o mencionado anteriormente emprega 

representações espaciais geométricas e matemáticas convencionalmente adotadas, 

e importam as leis de organização de elementos compositivos como proximidade, 

nucleação, dispersão, semelhança, contraste e outras.  

Para este nível as principais categorias analíticas morfológicas indicadas por 

Kohlsdorf (1998) são: a categoria de cortes ou projeções ortogonais do espaço, a 

categoria de elementos compositivos e a categoria-síntese. 
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Na primeira categoria, nos planos horizontal e vertical, derivada da tradição 

arquitetônica de representação espacial, são geradas plantas baixas, onde são 

considerados os diferentes tipos de: malha, macroparcelas, microparcelas, 

proporções entre figura e fundo, enquanto espaços fechados, semi-abertos e 

abertos e cortes, fachadas, perfis e silhuetas ou skylines. Estes últimos aparecem 

como de fundamental importância para a análise topoceptiva e são compostos de 

linhas de coroamento e sistema de pontuação, dados pelas diferentes relações entre 

alturas, grau de incidência e distâncias dos vetores formados por estes picos de 

pontuação, importando também intensidades e freqüências.  

Na categoria de elementos compositivos, considerados de forma isolada, 

são avaliados os elementos do sítio físico, como presença ou ausência de relevo do 

solo, vegetação, sistemas hídricos e elementos edilícios, estes últimos considerados 

a partir de relações intravolumétricas como grau de continuidade ou intersticialidade, 

de relações entre edifícios e espaço público a partir das relações de caráter de 

transição entre espaços públicos abertos em afastamentos frontais e laterais, portas 

de edifícios, além das volumetrias, fachadas, relações entre os temas base e temas 

destaque, e, por fim, elementos complementares, de sinalização, veículos de 

informação, pequenas construções, mobiliário urbano e elementos de engenharia.  

Na categoria-síntese é realizada uma síntese das categorias anteriores em 

uma abordagem da área considerada como conjunto, a partir da estrutura interna do 

espaço em sua estrutura configurativa intervolumétrica por meio de unidades 

morfológicas, partes do todo e conexões visuais. 

Sob a perspectiva e o olhar da arquitetura, conforme a análise do espaço 

urbano e segundo esta perspectiva, busca respostas para certas expectativas dos 

indivíduos, estabelecendo as relações entre estas e certas características espaciais, 

aparecendo como um discurso que é estruturado por “[...] características 

configurativas incidentes em expectativas sociais e, ao mesmo tempo colocando em 

destaque que atributos de sua forma física incidem diretamente na resposta às 

expectativas sociais variadas. (KOHLSDORF 2003, p. 1). 

Como fenômeno real, a cidade é um espaço arquitetônico de tamanho 

generoso, tecido em várias dimensões físicas e o papel da forma física nesse 

espaço é fundamental, porque é por meio dela que se concretiza o desempenho do 

espaço quanto às expectativas colocadas pelos que o freqüentam e sua apreensão 

se dá “[...] a partir de sua forma física, conforme diversas abordagens arquitetônicas 
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e geográficas da cidade, e também nos estudos centrados nos mecanismos 

cognitivos.” (KOHLSDORF 1996, p. 20). 

Sua configuração deve ser observada como totalidade formada por partes 

que se articulam de maneira biunívoca. Partes da natureza pertencem como partes 

ao todo funcional, descobrir suas respectivas posições nesse todo, seu grau de 

relativa independência e de articulação do todo maior. 

Tal noção apontada por Kohlsdorf (1996) relaciona as leis de orientabilidade 

(equilíbrio harmônico) e as leis de identificabilidade (clareza) com a noção de 

conexão, espaço que provoca um efeito de descontinuidade nas paredes laterais 

das cenas do espaço realizada por outros canais que o interceptam, em geral 

ortogonalmente. Dessa forma tem-se um recinto não mais inteiramente contido, mas 

com intersticialidade nos planos verticais que o delimitam. 

Nesse sentido, os parâmetros de beleza poderiam ser percebidos, a partir de 

relações topológicas, isto é, de localização do corpo no espaço. Isso significa 

estabelecer uma série de vínculos, de proximidade ou afastamento, entre o corpo e 

os limites físicos perceptíveis dos lugares onde se encontram as pessoas. A 

abordagem perspectiva é a produzida exclusivamente pelo tipo de imagem colhida 

pela retina humana. 

É indispensável notar como Kohlsdorf (1996, p. 102) refere os efeitos visuais 

topológicos e perspectivos com sendo as características fundamentais pelas quais o 

espaço se apresenta à percepção, e que são captados necessariamente por um 

observador em movimento e ainda que “[...] essa natureza cinética da apreensão 

dos lugares é inerente aos processos cognitivos, mas exponencializadas em 

situações urbanas, por causa das dimensões que se abrem a nossa locomoção.” 

Kohlsdorf (1996, p. 102) oferece também a explicitação da abordagem 

metodológica das paisagens, segundo grupos de parâmetros de avaliação 

topoceptiva dos lugares: 

1º grupo Qualidades Semânticas: esse conjunto se origina da abordagem 
da forma dos lugares como um sistema de signos, onde as diversas 
composições plásticas possíveis constroem qualidades que representam a 
relação triádica entre objeto, seu signo e o sujeito que o observa, chamado 
por Pierce de relação correlata-relata.  

São qualidades semânticas, por exemplo, a legibilidade de certo lugar e sua 

originalidade, porque ambas qualificam um determinado fenômeno (o espaço) a 
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partir de seus sinais (o efeito de sua composição plástica) captados por um 

interpretante (o observador).  

Apesar de significarem o vínculo entre os três elementos básicos da teoria 

dos signos, as qualidades semânticas das configurações espaciais (como 

legibilidade e pregnância), ora do atributo morfológico (como clareza e originalidade). 

Na sua perspectiva formam uma espécie de cadeia, onde algumas são construídas 

pelas outras.  

Por exemplo, a legibilidade forma-se pela pregnância, individualidade e 

continuidade; a pregnância, pelo contraste; a continuidade pela associatividade.  

A principal qualidade semântica, espécie de vetor que direciona a 

capacidade de orientação dos lugares, é a legibilidade, ou seja, a facilidade maior ou 

menor, com que se mostra “[...] sua estrutura morfológica (partes, elementos e 

relações organizadas em uma pauta coerente), possibilitando que se a decodifique 

de maneira mais ou menos rápida.”, conforme revela Kohlsdorf (1996, p. 210-215): 

2º grupo Fenômenos de Configuração: como produtos de tensões entre 
pólos extremos de possibilidades, os quais geram uma espécie de 
movimento, onde ora um extremo exerce maior influência que o outro, ora 
vêem-se equilibrados. Há quatro pares cuja síntese gera os fenômenos de 
configuração: unidade x diversidade grau de semelhança, monotonia ou 
caos; comum x especial grau de contraste, dominância e realce, lei de 
complementariedade; tipo x metamorfose permanência e transformação; 
continuidade x mudança velocidade de mudança. 

Referem-se ao movimento criado nas formas físicas, onde maior 

redundância significa mais estaticidade e maior complexidade significa maior 

dinamismo. O equilíbrio entre os pólos significa maior orientabilidade e identidade. 

Finalmente a autora oferece a definição de um último grupo de parâmetros de 

avaliação: 

3º grupo Leis de Composição Plástica: são leis de organização das formas 
que examinam a natureza e as relações entre seus componentes, a partir 
do princípio de que toda a configuração é uma totalidade produzida pela 
articulação de elementos morfológicos entre si. (KOHLSDORF, 1996, p. 
215). 

Para Kohlsdorf (1996), as partes possuem qualidades próprias se forem 

observadas isoladamente, mas adquirem outros atributos quando participam de uma 

composição, os quais provêm da natureza desta última. Por isso, o todo é mais do 
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que as partes, na medida em que regras de organização comandam as próprias leis 

de composição das partes.  

A percepção guarda estreita relação com a imagem mental dos lugares, ou 

seja, com sua evocação, mas são aproximações distintas para o reconhecimento 

dos fenômenos em geral e observa a imagem dos lugares, Kohlsdorf (2001, p. 13) 

ensina que esta: “[...] dá-se com maior facilidade ao nível da imagem do que no da 

percepção, privilegiando os indivíduos com vínculos mais constantes com 

determinado lugar, e desfavorecendo os forasteiros.” 

Assim, a coleta de informações pelos sistemas sensoriais que a identifica, 

necessita de presença física e em movimento do sujeito no espaço percebido, já que 

o movimento condiciona e permite a coleta visual de porções de espaço em cenas 

imediatamente associadas na mente do observador. 

Neste sentido, os lugares são percebidos como visões seriais ou 

seqüências de campos visuais e estes significam seleções de informações 

disponibilizadas em trajetos realizados pelos indivíduos salientando que a 

preferência por certos campos para alimentarem percepções depende da 

intensidade do estímulo visual, de condições pessoais e ambientais (dos 

observadores) e explica Kohlsdorf (2009, p. 4). 

 [...] eles registram apenas os campos visuais onde o nível de estímulo é 
adequado à percepção, constituindo as estações das seqüências do seu 
deslocamento nos lugares, tais como podem estar voltados para várias 
direções [...] dada uma conduta ocasional e desinteressada do observador 
em relação a lugares de vivência diária.  

O Quadro 2 apresenta a estruturação de valores como atributos visuais 

percebidos conforme Kohlsdorf (2009) a partir de contrastes. 
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Quadro 2 – Estruturação de valores como atributos visuais percebidos como estímulos 
VALOR 

CÊNCIO 

IMAGEM 

Atributo dado/criado 
aparência 

pregnância1 

ATRIBUTO B 

TOPOLÓGICOS 

ATRIBUTO C 

PERSPECTIVOS 

ATRIBUTO D 

SEMÂNTICOS 

FRACO 

MÉDIO 

FORTE 

Campo visual 
aberto/fechado 

ALARGAMENTO 

ESTREITAMENTO 

ENVOLVIMENTO 

AMPLIDÃO 

  

FRACO 

MÉDIO 

FORTE 

Campo visual 
aberto/fechado 

 IMPEDIMENTO 

EMOLDURAMENTO 

DIRECIONAMENTO 

MIRANTE 

REALCE 

 

FRACO 

MÉDIO 

FORTE 

Campo visual 

aberto/fechado 

  CLAREZA 

DOMINÂNCIA 

ORIGINALIDADE 

SIMPLICIDADE 

COMPLEXIDADE 

CONTINUIDADE 

ASSOCIATIVIDADE 

Fonte: Kohlsdorf  (1996, p. 210-228) 
Nota: 1. Pregnância dada por contraste, individualidade e continuidade dadas por clareza 

 

O Quadro 2 sugere como podem ser entendidas as relações de orientação, 

identidade e estímulo visual das estruturas visuais que induzem ao movimento; 

estabelece o vínculo entre os elementos da imagem mental indicados por Lynch 

(1960) e os efeitos perceptivos que afetam o usuário do espaço. 

Conforme Kohlsdorf (2001), os efeitos topológicos dizem respeito ao 

relacionamento imediato dos indivíduos com os lugares e dá-se por meio do 

posicionamento de seu corpo no espaço físico. A noção topológica existe em função 

dos deslocamentos do ser humano no espaço e funciona no sentido de considerá-lo 

como extensão do próprio corpo; são relações espaciais qualitativas, como por 

exemplo, a proximidade, o afastamento, a vizinhança.  

Os efeitos perspectivos, por outro lado, se referem ao espaço onde os 

corpos se ocultam uns dos outros, as distâncias e as dimensões são alteradas e 

onde, não raro, registram-se as ilusões de ótica. Contornos, ângulos, superfícies e 

linhas, deformadas em suas verdadeiras características, reúnem-se em relações que 
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são, também, formadoras do espaço percebido. Os elementos estruturantes dessas 

cenas se organizam, segundo relações próprias às perspectivas cônicas: alteração 

de tamanhos, deformação de contornos e ocultação de uma figura sobre as outras.  

Assim, tais elementos podem reforçar ou enfraquecer uns aos outros, e a 

metodologia de análise evidencia o conceito de cena ou paisagem em que os 

caminhos não apenas adquirem identidade e ritmo através de sua própria forma ou 

de seus pontos de conexão, mas também como dos bairros pelos quais passam, os 

limites que percorrem e os marcos visuais colocados ao longo de seu trajeto, o que 

vale dizer, coloca os caminhos em uso como protagonistas das cenas apreendidas 

na forma das cidades. 

A síntese se dá pela vinculação dos elementos da estrutura visual propostos 

por Lynch (1960) aos efeitos e sensações humanas por eles provocadas, nas cenas 

seqüenciadas dos percursos em suas tipologias de composições formais.  

No próximo item é demonstrada a abordagem metodológica da paisagem 

considerada enquanto constituição morfológica das unidades associada ao valor de 

visibilidade e proeminência. 

2.2.4 Da paisagem enquanto constituição morfológica das unidades 

A percepção visual conforme abordada anteriormente, e o potencial de 

visibilidade que certos lugares apresentam são fatores de importância na avaliação 

estética dos espaços. Ambos são fundamentais na apropriação do ambiente urbano 

e podem ser fatores determinantes na identidade dos espaços em relação aos 

comportamentos e usos espaciais entre barreiras e possibilidades de movimentos.  

Benedikt (1979) apud Turner (2001) explora a possibilidade de representar 

espaço na maneira como ele é experimentado pelo observador e ainda quantificar o 

ambiente espacial, por meio de um conjunto de  medições, onde o conceito de 

isovista é introduzido.   

 O método sugere que a forma como um indivíduo experimenta e utiliza o 

espaço envolve movimento e que a experiência do espaço é relacionada com um 

jogo de isovistas, sendo que mais de uma isovista é necessária para quantificar o 

real espaço percebido vivenciado pelo indivíduo. O autor também desenvolveu um 

software denominado Depthmap capaz de realizar Visibility Graph Analysis (VGA), 

ou seja, Análise por Gráfico de Visibilidade.  
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Conforme o indicado em Bada e Guney (2008), Meira, et al, (2008) e 

também em Campos (1999), o ponto de sobreposição de isovistas tem sido utilizado 

como uma ferramenta para a compreensão da localização preferencial de pessoas 

estáticas em espaços públicos.  

Campos (1999), em seu estudo realizado em doze praças da cidade de 

Londres utilizou esta técnica e constatou que a ocupação estática de um espaço 

público é uma função de sua configuração espacial e sua conectividade inter-local 

no tecido urbano, onde estão inseridas.  

Como mencionado em Bada e Guney (2008, p. 1) em seu trabalho que 

estuda sobreposição de isovistas afirmam que os “[...] estudos anteriores falharam 

em relacionar o comportamento das pessoas e propriedades espaciais para 

utilização dos espaços, como as propriedades de sua morfologia e visibilidade.”   

Na abordagem da sintaxe espacial, Campos (1999) indica que ali está 

sugerido, um caminho para entender os melhores locais para uso estático não 

programado associados às linhas mais integradas dos sistemas de vias.  

Conforme já discutido anteriormente, com relação à percepção do espaço, a 

escolha por pontos de parada de deslocamento em percursos define-se os locais 

considerados estações de observação privilegiadas do ponto de vista de sua maior 

agradabilidade, capacidade de informação e cognição de identidade. Esses 

aspectos metodológicos são relevantes, para o resultado da investigação dos 

atributos estéticos a serem caracterizados no interior dos percursos.  

Os campos visuais gerados pela disposição dos edifícios e os componentes 

urbanos no espaço experimentado envolve movimento, e numa dinâmica que 

envolve também paradas em pontos de maior visibilidade e potencialidade de 

visualização em localizações de maior número de cenas enquanto ponto estático; é 

uma sucessão de subespaços envolvendo mudança de campos visuais e esta 

experiência certamente impacta a apreciação estética das pessoas, bem como seu 

comportamento em espaços urbanos ao serem considerados aspectos de maior 

integração e conectividade, campo adequado para a aplicação de isovistas e suas 

sobreposições como sucessão de sub-espaços seqüenciados.  

A desvantagem no método de Benedikt (1979) pode ser, conforme indica 

Bada e Guney (2008, p. 1) que essa ferramenta “[...] considera apenas as 

propriedades locais do espaço, omitindo a relação visual entre a posição atual e todo 

o ambiente espacial.”  
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A análise do conjunto de linhas resultante do estudo de axialidade proposto 

pela sintaxe espacial (o qual é denominado mapa axial) é possível computar a 

relativa proximidade ou acessibilidade dessas linhas. Essas podem então formar a 

base, para categorizar a relativa importância das subdivisões espaciais encontradas 

e associá-las com medidas de intensidade, densidade, ou fluxo de tráfego urbano.  

Conforme o indicado por Batty e Carvalho (2003), vagaroso progresso tem 

sido feito para gerar essas linhas automaticamente. Falta de consenso sobre sua 

definição têm inibido explorações mais constantes, sobre sua utilização e só muito 

recentemente tem havido alguma tentativa que envolve métodos para a geração 

automática de tais linhas, permitindo que fossem alcançados avanços no sentido de 

explorar aspectos que envolvam o potencial de visibilidade dos espaços: 

Uma isovista é o espaço definido ao redor de um ponto (ou centróide) do 
qual um objeto pode mover-se em qualquer direção antes que o objeto 
encontre algum obstáculo. Na sintaxe espacial, este espaço é muitas vezes 
considerado como uma medida de quão longe um objeto pode mover ou ver 
e é o máximo de linha de visão através do ponto na qual é definida a 
isovista. (BADA; GUNEY, 2008, p. 3). 

O estudo de isovistas tem alcançado grande contribuição para a 

investigação dos efeitos da visibilidade no comportamento do movimento de 

usuários em espaços arquitetônicos e urbanos, aqui entendido como preferência 

locacional e resposta às expectativas humanas, com relação ao espaço urbano 

público pelas suas propriedades de visualização. 

Conforme o apontado por Turner (2002, p. 17), e demonstrado na figura 8: 

Uma isovista é a parte visível de um polígono a partir de uma localização 
num plano de um ambiente urbano ou construído, como mostrado na figura 
8. Benedikt introduziu o conceito para a arquitetura, a fim de tentar 
quantificar a experiência perceptiva de um lugar. Em particular, reconheceu 
que o modo como as pessoas se movimentam num espaço poderia estar 
relacionada à forma da isovista, não apenas pelos objetos dentro dela. Ele 
supôs que as pessoas seriam guiadas pelas propriedades das isovistas, 
seguindo a sugestão de Gibson de que as pessoas podem ser guiadas pela 
percepção direta (ou ativa), ou seja, simplesmente respondem diretamente 
aos estímulos oferecidos pelo ambiente bem mais do que qualquer maior 
função cognitiva.  

Os estudos citados por Turner (2002) têm apresentado muito interesse por 

evoluírem na direção de serem capazes de produzir avaliações computacionais que 

exploram tais relações, assim como os desenvolvidos recentemente por Penn e 
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Turner (2002), que introduziram agentes de simulação guiados pelas propriedades 

de isovista simples da área visível no sentido do movimento em seus modelos. 

O modelo discutido20 foi construído por um conjunto de isovistas cobrindo 

uma densa malha, colocada desde fora do ambiente modulada a cada 0,75 m, já 

que esta é uma aproximação da dimensão do passo humano. Foi gerada em cada 

isovista uma série de 32 fatias angulares, e registradas as radiais de oclusão em 

cada uma delas. Isso fornece uma base de dados de conexões visuais dentro do 

sistema, que é externo a quaisquer agentes de simulação no sistema, ou seja, 

exosomático (fora do corpo) e explica: “[...] seguindo o modelo, cada agente tem 

como um campo de visão de 15 dos 32 campos desenhados, (cerca de 170º, o que 

se aproxima do campo de visão humano).” (TURNER, 2002, p. 19). 

A figura 8 mostra uma isovista de uma localização, com radiais de oclusão 

marcadas, desenvolvida por Turner (2002). 

 

 
Figura 8: Isovista de uma localização, com radiais de oclusão marcadas 
Fonte: Turner (2002, p.18). 

 

O trabalho de Turner (2002, p. 20) discute como os agentes podem ser 

programados para utilizar radiais de oclusão para guiar seu movimento. Nele fica 

demonstrado que “[...] em áreas abertas, os caminhos gerados por esses agentes 

correspondem mais proximamente a movimento de pedestre observado do que 

agentes dirigidos pela percepção direta.” 

O estudo aponta que, na construção do mapa axial, algumas linhas a partir 

do esqueleto da rede de linhas não revelam bem o jogo subjacente do padrão de 

                                                
20 O programa Depthmap® foi escrito pelo autor e está disponível para uso acadêmico em: 

<http://www.vr.ucl.ac.uk/depthmap/.>. (TURNER, 2002). 



 

 

89

movimento, e vice-versa, mas a semelhança implica que um mapa que liga a 

estrutura topológica e os padrões de movimento pode muito bem ser possível, como 

mostra a figura 9.  

 

 
Figura 9: Trilhas cumulativas de agentes dirigidos por oclusão (pontos) em mapa axial 
                (linhas escuras) em parte da Tate Britain Gallery 
Fonte: Turner (2002, p. 20). 

 

O apelo do conceito é que isovista, conforme o autor é uma maneira 

intuitivamente atraente de pensar sobre um ambiente espacial, porque oferece uma 

descrição do espaço desde o interior, a partir do ponto de vista dos indivíduos. A 

forma como eles o percebem, interagem e se movem por intermédio dele, faz das 

isovistas um elemento de avaliação de importância para a análise arquitetônica. 

Benedikt (1979) introduziu uma série de medições analíticas de propriedades 

(vínculos) de isovistas a ser aplicada para atingir descrições quantitativas de 

ambientes espaciais.  

Segundo Turner (2002), Benedikt (1979) começa por considerar o volume 

visível de uma localização e então simplifica esta representação tomando uma fatia 

horizontal por meio do poliedro de isovista. Os resultados isovistas são sempre 

polígonos simples sem buracos, como mostrado na figura 10.  
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Figura 10: Polígono de isovista, incorporando a área visível de uma localização geradora  
                  (ou localização de convergência de um raio ótico) 
Fonte: Turner (2001, p. 104) 

 

O autor observa que, a fim de quantificar toda uma configuração, mais de 

uma única isovista é necessária e ele sugere que a maneira como são vivenciados 

os espaços, e a forma como são utilizados, está relacionada à cooperação de 

isovistas. Isto o leva a formular um domínio de isovista de suas medições.  

Os campos de isovistas gravam uma única propriedade para todos os locais 

em uma configuração utilizando contornos para traçar o caminho por intermédio do 

espaço. A moldagem dos contornos mostra quão rapidamente as propriedades das 

isovistas está mudando e como essas características variam, assim, Benedikt (1979) 

sugere referenciá-las à concepção da percepção visual ecológica de Gibson (1979) 

como à classificação dos tipos arquitetônicos. 

No entanto, embora a relevância da metodologia de isovista de Benedikt 

(1979), e sua estreita relação com as teorias de percepção visual e descrição 

espacial, conforme explica Turner (2001, p. 105), as aplicações de isovista em 

análise arquitetônica têm sido limitadas a um pequeno número de estudos.  

Parece haver duas principais razões para isso. A primeira razão refere-se à 

formulação geométrica das medidas de isovista que indicam propriedades 

puramente locais do espaço, e a relação visual entre a localização corrente e o todo 

do ambiente espacial que são omitidos, incluindo o fato de que as relações visuais 

internas entre as localizações nas isovistas são ignoradas.  

Em outras palavras, há pouco no caminho de um referencial teórico para 

permitir dizer como isovistas se relacionam ou dizem respeito às questões sociais ou 

estéticas. Para superar estas limitações foi introduzida uma metodologia mais ampla, 
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que infere como características visuais locais estão relacionadas e umas as outras 

que tem um potencial de interpretação ‘social’. 

O estudo foi baseado em teorias sociais de redes, principalmente as da 

teoria da sintaxe espacial de Hillier e Hanson (1984) e a análise dos pequenos 

mundos de Watts e Strogatz (1998), para conseguir um gráfico de visibilidade do 

ambiente e um gráfico das localizações mutuamente visíveis em uma estrutura 

espacial.  

Por intermédio dessa representação podem-se obter inúmeras medidas de 

ambas as propriedades espaciais locais e globais, que parecem estar provavelmente 

relacionadas a percepção das pessoas do ambiente construído. Olhando para essas 

propriedades locais e globais, considerando o seu significado em termos da 

descrição espacial, e comparando-as com atual uso – através do movimento e 

ocupação do ambiente que o gráfico representa – a metodologia, conforme explica 

Turner (2001), espera esclarecer os efeitos da estrutura espacial na função social 

em espaços arquitetônicos. 

O autor ainda comenta que vários pesquisadores têm utilizado as 

formulações de Benedikt (1979), em estudos de caso arquitetônico. Por exemplo, 

Hillier e Hanson (1984) utilizam isovistas, entre outros métodos, a fim de investigar 

várias casas de arquitetos muito conhecidos.  

No próximo item é demonstrada a abordagem metodológica da paisagem 

associada ao valor de permanência. Tal investigação é realizada em função do 

núcleo central, e sua integração no sistema de acessibilidade na dimensão da 

estrutura subjacente local e global.  

2.2.5 Do núcleo central na dimensão da estrutura subjacente 

Na presente abordagem aparecem destacadamente, as relações com as 

quais são estabelecidas as condições de inteligibilidade e legibilidade dos espaços 

públicos. Essas características aparecem como um contínuo de relações formais 

entre as partes, de tal modo arranjado que, restrições e noções de conjunto 

interagem na configuração de uma totalidade coerente, característica de uma 

manifestação única, passível de apropriação e valoração. 

Nas análises da paisagem, sua identificação e descrição, implicaram em 

considerar inicialmente os dois paradoxos discutidos por Hillier (1996), em seus 
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estudos de sintaxe espacial, quais sejam: o da centralidade ao operar a variável 

unidade, e o da visibilidade, ao operar as variáveis dadas pelos diferentes pontos de 

vista gerados pelos usuários em movimento neste espaço. Neste caso, as noções de 

unidade e continuidade na noção de paisagem aparecem como fatores de 

ordenação espacial e qualidade ambiental, entendidos como valores fundamentais 

para a categoria cultural.  

Conforme refere Holanda (2002), a expressão sintaxe espacial apareceu 

pela primeira vez em textos anteriormente publicados por Hillier e Hanson (1984), 

mas foi no livro The Social Logic of Space editado em 1984, onde os conceitos e as 

propriedades desta teoria foram explicitados e as categorias de análises básicas 

discutidas, todos reunidos com a demonstração das pesquisas empíricas realizadas 

para a obtenção das suas principais descobertas. 

Os autores exploram, de forma nova, as relações entre a sociedade e a 

forma do espaço, estabelecendo um método de análise de padrões espaciais que 

enfatiza a relação entre as “[...] relações mórficas locais e padrões globais, as 

aplicações tanto da teoria como do método a assentamentos e interiores de 

edifícios; e a extensão dos mesmos argumentos morfológicos ao domínio das 

relações sociais.” (HILLIER; HANSON, 1984, p. 85). 

Os conceitos básicos abordados por essa teoria são desenvolvidos na visão 

espacial, de como e porque as diferentes formas de reprodução social requerem e 

se materializam em diferentes tipos de ordem espacial. 

No capítulo nove da obra Space is the machine, publicada por Hillier (1996) 

coloca que as relações entre os seres humanos e o espaço são regidas por dois 

tipos de leis espaciais: as leis de emergência espacial e as leis de função genérica.  

As leis de emergência espacial são entendidas como aquelas leis de 

configuração, as quais desempenham um papel definido na evolução espacial e que 

a influenciam ao nível do que todas as cidades individuais e tipos de cidades têm em 

comum, aquilo que “espacialmente faz de uma cidade uma cidade”, como 

propriedades de padrões de ordenamento, associados ao comportamento social, 

nas palavras do autor, “quase invariantes” (HILLIER, 1996, p. 263). E, incidentes em 

cidades bem diferentes como Londres e Shiraz: 

À menor escala, encontramos que os edifícios são colocados próximos e ao 
lado oposto uns aos outros para formar espaços que estendem a 
linearidade mais do que, por exemplo, recintos. Em segundo lugar, em um 
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menor nível local, as linhas de visão e acesso, através dos espaços 
formados pelos edifícios tendem a tornar-se alargados para outros espaços 
em um nível que não é provável que tenham ocorrido por acaso. Em terceiro 
lugar, encontramos que alguns, mas apenas alguns, dos espaços lineares 
são priorizados para formar maior escala de continuidades lineares nas 
redes urbanas, criando um potencial movimento global. Estas propriedades 
estão presentes nos dois casos, em graus diferentes, mas são, no entanto, 
presentes em ambos os casos. Eles serão encontrados e estarão presentes 
em algum grau na maioria dos assentamentos. (HILLIER, 1996, p. 263). 

Por sua vez, as leis de função genérica são então entendidas, como aquelas 

anteriores a qualquer uma destas e surgem a partir do que as culturas espaciais têm 

em comum, a aspectos de ocupação humana do espaço “ocupar espaço” é estar 

consciente das relações de um espaço para com os outros e deslocar-se neles 

depende de “ser capaz de manter uma imagem inteligível do complexo.” (HILLIER, 

1996, p. 263).  

As propriedades formais-chave, criadoras da estrutura profunda das redes 

urbanas de complexos espaciais são a inteligibilidade e a funcionalidade. Hillier 

(1996) descreve que as leis de emergência da forma ali explicitadas funcionam como 

dois “paradoxos” que serão resolvidos pelo processo de crescimento das cidades: o 

da centralidade e o da visibilidade, mencionados anteriormente. 

O paradoxo da centralidade diz respeito ao funcionamento da forma mais 

compacta que os agregados urbanos tendem a adquirir e que apresentam a 

propriedade de maior integração no centro e menor nas bordas, como uma 

característica das relações que ocorrem no seu interior. 

Neste sentido, pode-se compreender que a resolução do paradoxo da 

centralidade está associada à capacidade de superação que os sistemas 

apresentam de enfrentar as tensões, entre a integração interna e a externa, ao 

evoluírem, como a tendência de aumentar o comprimento de linhas de ponta ao 

centro proporcionalmente. 

O segundo paradoxo, o da visibilidade, por essa mesma razão, diz respeito 

ao fato de que, ao aumentar essas linhas e maximizar as profundidades métricas 

que os elementos podem ter uns com os outros em qualquer arranjo contíguo, 

significa que quanto mais elementos estiverem arranjados, maior a profundidade e a 

piora da eficiência métrica da viagem da forma de movimento estará sendo de todos 

os pontos a todos os outros. 
O autor resume a questão indicando que, quando considerados como 

elementos de um campo de visibilidade, “[...] os elementos primitivos representativos 



 

 

94

locais têm sob a forma o comportamento de integração contrário para os mesmos 

elementos considerados como um sistema de distâncias métricas.” (HILLIER, 1996, 

p. 267). 

Neste estudo o autor afirma que a distribuição de núcleos de integração e 

formas de extensão de áreas são propriedades funcionais fundamentais nos 

sistemas urbanos na medida em que “[...] elas refletem o processo de construção de 

uma estrutura diferenciada no sistema.” (HILLIER, 1996, p. 268). 

Fica assim indicado que os dois paradoxos, centralidade e visibilidade, 

definem a rede estruturada de um sistema e são respondidos pela resolução da 

forma urbana com suas características quase invariantes. 

A estrutura subjacente ao sistema, conforme o proposto implica na 

diferenciação criada por linhas e áreas as quais são prioritárias para a integração e a 

inteligibilidade em diferentes graus, a fim de criar um sistema de diferenciação, e é 

por isto que núcleos de integração e extensões de área são propriedades funcionais 

tão fundamentais nos sistemas urbanos.  

A distribuição de integração em um sistema urbano, juntamente com a sua 

forma construída associada aos padrões de utilização da terra, não é uma imagem 

estática do corrente estado do sistema, elas estariam funcionando nos sistemas, 

como uma espécie de registro estrutural da evolução histórica do sistema e 

representariam, nas palavras de Hillier (1996, p. 269), “estruturas evoluídas” 

responsáveis pela imposição de certa “inércia estrutural” ou o principal 

constrangimento sobre a evolução futura do sistema. 

Isto coloca em evidência como os padrões de emergência da forma da 

malha estrutural urbana estão relacionadas com as propriedades mais elementares 

do espaço, decorrentes da disposição dos edifícios o que o autor considera outro 

campo teórico que é o do conceito de que espaço não é um vazio desestruturado. 

(HILLIER, 1996). 

Neste sentido, é de relevância avaliar como as leis de evolução da forma 

estão propostas nesta teoria e entender que os dois princípios de integração e 

inteligibilidade influenciam diferentemente o crescimento e, portanto na mudança de 

estado dos sistemas, sendo que, simplificadamente, “linearidade integra o campo da 

visibilidade, assim como compacidade integra o campo do movimento.” (HILLIER, 

1996, p. 281). 
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Por outro lado, na sugestão do autor, deve-se compreender como e porque 

essas mudanças, quando ocorrem, nem sempre se dão de forma facilitada, já que 

muitos assentamentos, que inicialmente apresentam a capacidade em potencial da 

mudança, ainda conservam essas características, pois mesmo que as leis de 

globalização possam ser buscadas certas propriedades-chave, como a profundidade 

axial a partir do exterior para o centro da localidade, tendem a permanecer bastante 

constante e serem verificadas novamente em sua forma aumentada:  

[...] o efeito destas normas foi manter tanto a inteligibilidade e a 
funcionalidade do assentamento, e manter uma forte relação entre as 
diferentes partes do assentamento e entre o assentamento e o mundo 
exterior. (HILLIER, 1996, p. 281). 

No sentido da avaliação das tensões de permanência e transformação que 

objetiva-se explorar neste estudo, a abordagem da resolução de crescimento 

proposta aparece como de fundamental importância. 

Analisar essas formas sob o ponto de vista dos "quatro princípios" 

enunciados por Hillier (1996, p. 282) significa como ele propõe “[...] reinterpretá-los 

para o processo agregativo no qual formas construídas progressivamente 

construíram padrões de espaço aberto” e como sugere que isso deva ser 

considerado o fator-chave na resolução do crescimento. 

Os quatro princípios enunciados por Hillier (1996) foram: a centralidade que 

consiste na noção de que blocos colocados mais centralmente sobre uma linha 

criam um maior ganho de profundidade, ou seja, reduzem integração, se 

comparados aos blocos colocados perifericamente, e vice-versa para a criação de 

espaço aberto por afastamento de bloco.  

O segundo refere-se à extensão, que relaciona quanto maior a linha em que 

for definida a centralidade, maior é o ganho de profundidade do bloco, e vice-versa 

para o espaço. O terceiro princípio é contigüidade em que blocos contíguos criam 

mais ganhos de profundidade do que blocos não contíguos, e vice-versa para o 

espaço. E o princípio de linearidade, cujos blocos contíguos arranjados linearmente, 

criam mais ganhos de profundidade do que arranjos sinuosos ou parcialmente 

sinuosos. 

Mais especificamente é interessante notar, como Hillier (1996) coloca uma 

possível transcrição destes princípios, numa forma mais simples, a fim de obter o 

entendimento de que em estruturas de linha criadas por processos de agregação, 
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que é o caso do processo evolutivo territorial aqui estudado, e ainda a especial 

relação com as linhas de conexão longas e sua condição de máxima integração. 

Fica sugerido que os princípios de centralidade e o de extensão podem ser 

expressos em um único princípio e os de contigüidade e linearidade em outro, como 

segue: 

[...] O princípio da centralidade e princípio da extensão podem ser 
expressos em um único princípio: maximizar o comprimento da maior linha 
disponível. Se há uma escolha sobre como colocar um bloco de construção 
numa maior ou menor linha, bloquear a linha mais curta. Isto não funciona 
muito em um vazio, uma vez que muitas linhas são infinitas, mas seria 
progressivamente mais e mais possível fazer tais discriminações como um 
agregado torna-se mais complexo. O efeito desta regra seria sempre de 
conservar as linhas existentes mais longas do agregado em crescimento e, 
gradualmente evoluir estas linhas em linhas ainda mais longas. Uma 
simplificação similar é possível para os princípios de contigüidade e 
linearidade quando consideradas do ponto de vista da criação de linha. 
Ambas implicam na minimização dos desvios da linearidade. Colocar 
objetos de forma contígua irá aumentar claramente a deflexão, e então a 
colocação linear de objetos, em vez de em uma forma ' sinuosa'. (HILLIER, 
1996, p. 281).  

Conforme o exposto anteriormente, a criação de ordem está diretamente 

ligada ao papel das relações entre a ordem local e a global, e ao modo como, de 

forma mais elementar possível, se dá a agregação de edifícios, entendendo que, a 

integração tem características diferentes, a partir da forma específica de cada objeto 

e suas posições, em relações umas às outras. 

Para Hillier (1996), o papel da integração, a partir da agregação de 

elementos construídos é o de estabilização de tal condição, já que cada objeto é 

adjacente a um conjunto de linhas de integração e, portanto, potencialmente 

permeável na direção de outro objeto, sendo que: 

Há então três formas em que a indeterminação de padrões locais de 
integração pode ser superada em pequenos agregados celulares. Um deles 
é o alinhamento das células. O segundo é o alinhamento das entradas. O 
terceiro são os alinhamentos paralelos. O que encontramos nos 
assentamentos reais é que todos os três são usados para reforçar-se 
mutuamente. Parece uma inferência inevitável que, a este nível localizado, 
assentamentos prosseguem a integração na estrutura emergente, usando 
todas as três formas de realizá-los para reforçar cada outro. Em outras 
palavras, mesmo com o maior nível localizado os assentamentos exploram 
leis de emergência espacial. Podemos, então, ser muito precisos quanto 
aos respectivos papéis do agenciamento humano e às leis objetivas. O 
agenciamento humano está na física concepção, localização e orientação 
das formas construídas. As leis são no espaço emergente efeitos 
conseqüentes sobre as decisões físicas. Formas construídas, podemos 
dizer, são moldadas, localizadas e orientadas pelo organismo humano, mas 
à luz das leis que controlam os seus efeitos. (HILLIER, 1996, p, 280).  



 

 

97

Holanda (2002, p. 69) também coloca como questão inicial a necessidade de 

expandir o termo arquitetura para além do espaço artificial, incluindo a paisagem 

natural “arquitetonicamente considerada.” Na discussão proposta pelo autor fica 

evidenciado, que essa categorização sugere que há não apenas uma, mas quatro 

estruturas profundas nos objetos e que elas podem corresponder a diferentes áreas 

de reflexão arquitetônica.  

Da proposição acima, pode-se intuir que ao serem relacionados esses 

estados dos sistemas a maiores ou menores tensões de resistência à transformação 

e crescimento de suas configurações, a partir de suas propriedades de maior 

interesse, a integração e a inteligibilidade da grelha estrutural de um sistema, assim 

como o modo como os edifícios estão ali arranjados, poderão ser revelados padrões 

de algum tipo, passível de ser associado a atributos de uma paisagem. 

 Neste ponto, fica explicitado que qualquer espaço aberto é um espaço em 

que as possibilidades não foram ainda eliminadas, e a idéia de que cada espaço 

aberto é continuamente estruturado e reestruturado pela atividade humana que 

ocorre nele. Este conceito nos leva a admitir a existência de infinitas possibilidades 

de estruturação de espaços nos interstícios das formas físicas e que elas limitam 

infinita estruturabilidade.  

A afirmação de Holanda (2002), de que o estudo da distribuição de 

integração no espaço, que, em sua evolução, nos permite colocar no foco do 

problema “algumas linhas e determinados lugares” que são diferenciações locais, 

pode levar à noção de que as linhas que são prioritárias no sistema, (no caso as 

coincidentes com as que se entendem como percursos matrizes), são 

provavelmente aquelas que as conectam com seu exterior e sua análise permitirá a 

definição de objetos delimitados ou células morfológicas para a abordagem das 

paisagens. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DAS APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS PROPOSTAS 

A discussão de paisagem proposta no estudo passa pela identificação e 

descrição dos elementos de sua constituição estrutural como “partes” ou unidades 

internas de um sistema mais amplo e de um “todo”, entendido enquanto paisagem 

cultural que interessa caracterizar, passível de ser descrito em suas condições de 

unidade, continuidade e limites.   

Como o “todo” são tomadas as unidades territoriais que tenham sido 

identificadas como regiões evolutivamente configuradas do entorno mais amplo de 

tais células, em sua condição de referencial paisagístico.  

Enquanto partes, aparecem em primeiro plano, os edifícios, considerados 

individualmente, e seus entornos, como células ou entidades morfológicas que, 

relacionadas em diferentes graus de associações configurativas21, de produção e 

reprodução espacial, exercem um papel estruturador de um todo complexo, 

conforme mostra o Quadro 3.  

 
Quadro 3 – Abordagem teórica 

TODO                       X                   PARTES 
PARADOXO DA CENTRALIDADE E DA VISIBILIDADE  

UNIDADE + CENTRALIDADE VISIBILIDADE 

FORMA IMAGEM MENTAL E VISUAL 

MORFOLOGIA URBANA 
Sintaxe Espacial 

APREENSÃO DA FORMA  
5 elementos de Lynch 

PLANO URBANO X FORMAS CONSTRUÍDAS  
X USO DA TERRA 

ESTRUTURA EXTERNA 
                                PERCURSO  

CÉLULAS DE PAISAGEM URBANA 
UNIDADES MORFOLÓGICAS  

Conexões viárias e visuais 

ESTRUTURA INTERNA 
TRECHOS DE PERCURSO  

ESTUDO EVOLUTIVO UNIDADES MORFOLÓGICAS 
HISTÓRICAS 

Fonte: A autora  

                                                
21 De acordo com Hillier (1996, p. 81): “Os aspectos configuracionais da forma e do espaço, pelos 

quais os edifícios se transformam em objetos culturais e sociais, são tratados não como regras 
inconscientes a serem seguidas, mas são elevados ao nível do pensamento conseqüente, 
comparativo, tornando-se dessa maneira objeto de atenção criativa.” 
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Das condições de acesso, uso e qualidade estética das formas físicas de 

referência com carga simbólica definidas nestes sistemas dependem sua 

capacidade de permanência.  

Os instrumentos de análise disponíveis para a verificação de tais 

propriedades são explorados na busca de modos cada vez mais precisos de 

verificação de atributos da forma urbana e são aplicados neste estudo com o 

objetivo de responder à necessidade da substituição de avaliações subjetivas e 

imprecisas por outras mais objetivas na identificação e descrição dos elementos de 

constituição e valoração da paisagem. 

Acredita-se que o modo de sua descrição é o que permitirá definir os tipos 

de áreas livres, públicas e privadas, em determinado espaço, segundo leis de 

formação, configuração e composição que podem indicar padrões historicamente 

definidos e socialmente apropriados. 

Cabe, portanto, entender a lógica social do espaço público aberto, suas 

articulações no nível local e global, explicitar quais atributos morfológicos, 

configurativos e estéticos contribuem para determinados usos e como definem 

valores preserváveis. 

O estudo de caso aqui proposto, o percurso da linha férrea do Bairro 

Forqueta, como tecido que integra seu núcleo central e as unidades produtivas 

rurais do seu entorno enquanto células de referencial paisagístico adotam 

inicialmente o instrumental metodológico da morfologia urbana propostos pela 

Geografia Conzeniana e a tipo-morfologia proposta por Caniggia (1979) para o 

estudo dos processos de formação primitiva do núcleo.  

Associar e aproximar os conceitos tipo-morfológicos, de natureza simbólica, 

daqueles sintáticos, de natureza comportamental e urbanística propriamente dita, 

poderá apontar um sistema descritivo suficiente para a indicação de 

correspondência destes elementos com valores culturais de natureza ecológica, 

ética e estética, historicamente determinados.22 

                                                
22 Conforme explica Holanda (2002, p. 83): “A investigação da dimensão comportamental na Teoria 

da Sintaxe Espacial concentra esforços nos aspectos denominados da co-presença para buscar 
entender como o “invólucro que cinge as pessoas” interfere na maneira como elas se movem, 
param, encontram outras pessoas, enfim, como o espaço se “conceitua como criador e regulador 
de comportamentos”, idéia que traz ao primeiro plano as implicações éticas do espaço: a questão é 
que essa “interferência” pode ser estudada de diferentes maneiras.” Sendo que, nas palavras do 
autor: “[...] para Edvaldo Coutinho, implica em uma ‘visão de mundo’, para Hillier ela implica 
“formas de solidariedade social”, o que a liga mais à dimensão ética do que à estética.” 
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Avança para os aspectos formais que propiciam maior acessibilidade e que 

são fundamentais para a análise da integração enquanto capacidade, de áreas ou 

eixos, de concentrarem movimentos mais ou menos intensos, e evolui para 

percepção da imagem dos lugares, a partir das partes de maior visualização que tais 

aspectos diferenciam, conforme mostra o Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Abordagem metodológica 

AB
O

R
D

AG
EM

 M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

A 
D

A 
P

AI
SA

G
EM

  

Estrutura  
de Origem 

Estrutura  
Subjacente 

Estrutura Aparente 
Identidade 
Memória 

Percepção 
Cognição 

 
Conzen / 
Caniggia 

 
Sintaxe Espacial 

Hillier 
 

 
 

Lynch 
 

 
 

Kohlsdorf 

Parâmetros Propriedades 

 
 

Fringe Belts 

 
Uso Social 
Integração 
Núcleo de 
Integração 
Agregação 
Distribuição 

 
Centralidade 
Axialidade 

Conectividade 
Inteligibilidade 
Profundidade 

 
 

 
Limites 

Conexões 
Marcos  

 
 
 
 
 
 
 

Vias 
 
 
 
 

Bairros 

 
As partes 
 do todo, 
Relações  

com o entorno, 
Conexões 
Externas 

 
 
 

Corredores 
Visuais 

Percursos  
Legibilidade 

 
 
 

Unidades 
Morfológicas 

 
 

Percurso  
Matriz 

 
 

Malha 

 
 

Acessibilidade 
Continuidade 

 
Burgage Cycles 

Recorte 
Máxima 

Integração 

Historicidade  
Autenticidade 

Identidade 
Unidade 

 
Evolução 
Relações  

Retrospectivas 

Global  Todo   
Mudanças 

Relações Prospectivas 
Local Parte 

Permanências 
Relações de Atualização 

Fonte: A autora 
 

A análise de mapeamento das mudanças físicas que ocorreram no local, em 

diferentes períodos históricos, possibilitou explorar configurações como possíveis 

padrões que correspondem a uma espacialização específica de práticas sociais 

diversas identificadas como transmissora da continuidade da forma urbana, das 
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tipologias construtivas e de uso da terra, consideradas neste estudo como 

apropriações e transformações ao logo do tempo.  

As unidades territoriais identificadas como regiões evolutivamente 

configuradas desde o interior das células até o entorno mais amplo, foram 

abordadas a partir de um “percurso matriz”, entendido como elemento estruturador 

do sistema espacial como linha de maior integração que se apresentam a partir  do 

eixo viário considerado como linha axial de maior potencial de acessibilidade relativa 

no sistema23, e, ao mesmo tempo no caso, adotado como eixo de deslocamento no 

espaço para a percepção de atributos formais de cenas de percursos visualmente 

apreendidas.  

Essa proposta de abordagem permitiu aproximar a caracterização dos 

atributos topológicos24 daqueles geométricos, percebidos na realidade empírica, 

avaliados e valorados em sua identidade visual e relações simbólicas destacadas a 

partir dos dados do referencial bibliográfico histórico investigado.  

Considera-se, assim, o pressuposto teórico de que a organização espacial 

humana, seja na forma de assentamentos ou na forma de edifícios, é o 

estabelecimento de padrões de relações, conforme afirma Holanda (2002, p. 96) “[...] 

compostos essencialmente de barreiras e permeabilidades de diversos tipos que 

funcionam como sanções físicas a um sistema de encontros e de restrições que 

constituem a sociedade”.  

Esses elementos e suas características sintáticas foram abordados, a partir 

dos atributos topológicos que consideraram as propriedades de proximidade, 

circunscrição, continuidade, descontinuidade, contigüidade, separação, integração e 

segregação do sistema de acessibilidade da configuração estudada (HOLANDA, 

2002).  

 As categorias analíticas propostas nesta teoria, os padrões espaciais, a vida 

espacial e a vida social, permitem a realização dos objetivos centrais do estudo ao 

buscar estabelecer relações entre espaço e sociedade, explorando aspectos de 

                                                
23 A citação se refere ao conceito de Hillier (1989), apud Holanda (2002, p.110) de “comunidade 

virtual” na noção de que a forma espacial “[...] cria o campo potencial de co-presença e encontros 
prováveis [...] ainda que nem todos realizáveis”, e é estruturada pelas possíveis relações de co-
presença frente à acessibilidade relativa da configuração dos lugares. 

24 De acordo com Rigatti (2002, p. 6): “A natureza topológica dessa instância abstrata do ponto de 
vista da sintaxe espacial é aquela não geométrica, ou seja, a [...] obtida em razão de quantas 
linhas axiais, abstraídas do sistema de espaços abertos, tem-se minimamente que percorrer para ir 
de uma dada posição a outra na cidade, e não em virtude dos metros lineares de percurso que 
separam diferentes posições”.  
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como a comunidade do antigo distrito localizado na área difusa ou periférica da 

cidade, tem desenvolvido sua relação com o espaço, consideradas a intensidade, as 

diferentes etapas de ocupação do território e as relações de seu desenvolvimento.  

Dos padrões espaciais, adotam-se as medidas de integração dos sistemas 

que aparecem como de especial relevância por possibilitarem a discussão da 

formação de um núcleo integrador, a partir de suas relações com objetos e 

estruturas de espaços abertos e, especialmente, entre espaços que se encontram 

no núcleo urbano do sistema e o modo como estão integrados aos situados na 

periferia rural.  

Conforme o já exposto, a descrição da integração indica o menor ou o maior 

nível de relação entre as várias partes de um sistema e pode referir-se tanto a uma 

determinada porção de uma cidade, como a uma determinada linha axial específica, 

e conforme descreve Rigatti (2002, p. 102) diz respeito à “[...] distância relativa de 

uma linha (ou de um conjunto de linhas, tomada a média das medidas das linhas) 

em face das demais do sistema”. 

O estudo de Rigatti (2002, p. 6) demonstra como a medida de integração ou 

a Relativa Assimetria (RA) do sistema axial está ligada, aos aspectos de 

profundidade dos sistemas. Sendo esta a propriedade dada pelo número de 

“passos” que intermedeiam a passagem de um espaço para outro e “[...] é medida 

pelo número mínimo de linhas que devem ser cruzadas para, partindo de uma 

determinada linha, atingir outra qualquer do sistema”. Interessa explicitar, portanto, 

de que modo essas características estão relacionadas a outras na determinação de 

um núcleo de integração, e como a força desse núcleo e sua possível transformação 

no tempo estão associadas à interferência dessas forças no uso dos espaços.  

Nesse estudo, o autor alerta para as diferentes possibilidades de exame da 

integração. E indica que, além da integração global, pode-se identificar como se 

comporta a integração mais local, ou seja, ao invés de considerar a relação entre os 

espaços, identifica-se a posição relativa de cada espaço com todos os demais, mas 

até uma profundidade25 limitada. O estudo desta condição permite segundo indica 

Rigatti (2002, p. 8), que seja observada a estruturação mais local do sistema, e, 

                                                
25 Conforme Rigatti (2002, p. 7): “[...] os sistemas mais rasos, ou de maior integração, são aqueles em 

que todos os espaços se ligam diretamente a um ponto de origem, exterior ao assentamento. Os 
sistemas mais profundos, ou mais segregados, têm seus espaços organizados de forma seqüencial 
a partir de um ponto de origem, cada espaço adicionando ao sistema mais um nível de 
profundidade.” 
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neste particular, pode-se observar a estruturação do centro dos bairros, “[...] por 

intermédio da identificação dos espaços que são localmente importantes.”  

A abordagem metodológica da paisagem na dimensão de sua estrutura de 

origem, subjacente e aparente, portanto, permitirá a análise de propriedades 

invariantes dos processos de crescimento das cidades, que venham a confirmar ou 

negar a permanência de peculiaridades, mais ou menos resistentes aos processos 

evolutivos e definir as condições de sua eliminação.  

Neste sentido, os atributos morfológicos de central interesse para a 

discussão, aqui proposta, são a formação de rótulos, a distributividade e a não 

distributividade relacionadas à noção de continuidade e, por outro lado, a visibilidade 

enquanto agregação/desagregação associada à noção de limite na percepção de 

atributos de unidade, complexidade e intensidade de sua configuração.  

Essas são, em resumo, as variáveis que dizem respeito aos padrões 

espaciais, sendo que, neste estudo, estão especialmente referidas as propriedades 

sintáticas básicas que exploram as condições das unidades axiais que poderiam 

“constituir” os eixos de deslocamento, capazes de atribuírem aos percursos reais da 

amostra características de paisagens culturais, enquanto percursos matrizes ou 

caminhos como rotas de deslocamento espacialmente diferenciados. 

Além disso, o estudo da distribuição de integração no espaço, em sua 

evolução, permite colocar no foco do problema “algumas linhas e determinados 

lugares” como estruturas que são diferenciações locais e, além disso, destacam as 

linhas que são prioritárias no sistema, no caso, as coincidentes com as que se 

entendem como percursos matrizes, que são provavelmente aquelas que as 

“conectam” com seu exterior, o que permite a provável definição de unidades 

morfológicas diferenciadas, para a abordagem da paisagem cultural da área em 

estudo. 

O estudo de convexidade, decomposição do espaço em unidades de duas 

dimensões, implicou no estabelecimento de barreiras e permeabilidades “[...] 

entendidas como sanções físicas a um sistema de encontros e restrições que 

constituem a sociedade” (HOLANDA, 2002), sendo também o sistema que permitiu 

definir os campos visuais possíveis, desde o plano bidimensional no 

seqüenciamento de cones visuais até o posterior processamento de isovistas, 

discutidas no capítulo quatro.  
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Para estudar os aspectos nesta dimensão, foi adotada a análise da 

convexidade, propriedade que se relaciona ao entendimento intuitivo da cidade, que 

é discutida em Holanda (2002, p. 98), na qual “[...] uma forte característica de 

identidade urbana é a maneira pela qual trechos de ruas ou praças formam 

seqüências ordenadas ao longo de linhas retas [...]”, sendo essas últimas os  eixos 

de deslocamento  que “[...] organizam muitas unidades de espaço convexo em 

unidades morfológicas de ordem superior.”, quais sejam as denominadas “[...] 

paisagem de objetos e paisagem de lugares.” (HOLANDA, 2002, p. 100). 

Com isso, o autor explica que, na “paisagem de objetos” a parte 

efetivamente ocupada é pequena e assim considera que em tais áreas os edifícios e 

os quarteirões são claramente visíveis em sua tridimensionalidade, enquanto o 

espaço aberto é constituído por um sistema de unidades espaciais, convexas ou 

axiais, difíceis de identificar empiricamente. Na paisagem de lugares, os edifícios 

são vistos mais bidimensionalmente, já que funcionam como paredes para as vias e 

assim, “[...] percebemos mais claramente a passagem de uma unidade espacial para 

outra.” (HOLANDA, 2002, p, 101).  

Para avaliar a vida espacial e vida social como categorias abrangentes, tais 

configurações são abordadas pelas suas características de favorecimento ou não a 

sistemas de encontros, a inteligibilidade do sistema no seu uso cotidiano, 

correlacionando integração e segregação conectividade e, portanto, presença como 

possibilidade de interação social, fatores que contribuem para o estabelecimento 

uma maior urbanidade26 como reflexo de vitalidade do espaço público. 

Cabe evidenciar a classificação de Hillier (1989), apud Holanda (2002, p. 

123) para os tipos mórficos em que aparece uma clara lógica social, onde o tipo 

descrito como instrumental tem características que correspondem à produção da 

vida cotidiana e funciona como “[...] um instrumento para intensa, mas variada co-

presença” diferente daquele descrito como simbólico mais relacionado com a “[...] 

reprodução formal de estruturas sociais” e se expressam por meio de uma “[...] 

paisagem ideológica simbolicamente ordenada expressiva das formas de poder 

numa sociedade.”, classificação essa apoiada nos atributos topológicos da forma da 
                                                
26 Conforme Holanda (2002), apud Fernandes (2009, p. 5), “[...] são duas as tipologias de sistemas 

socioespaciais que apresentam desempenhos diferentes em relação a modos de convívio e grau 
de presença de pessoas no espaço público: de maior urbanidade, aquele que implica em espaços 
abertos pequenos e ricamente alimentados por entradas, uma relação mais direta entre espaço 
público e privado, e o de maior formalidade, aquele que corresponde a enormes abertos, inúmeros 
espaços cegos ou residuais e o forte isolamento entre espaço público e espaço privado.” 
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cidade que estão associados aos paradigmas discutidos de urbanidade e 

formalidade. 

Ao lado disso interessam explicitar as associações possíveis das “visões de 

mundo” e “afetos” que as caracterizam como aspectos topoceptivos, emocionais e 

simbólicos como aspectos que pertencem ao campo da constituição de imagens e 

representações, conforme indicado em Holanda (2002, p. 82).  

Neste ponto, aparecem as condições metodológicas que permitem 

relacionar tais análises, a partir da noção de que espaços convexos indicam as 

prováveis relações dessas estruturas com as questões de domínio e controle visual 

dados pelos mapas de visibilidade. Estes foram construídos a partir dos espaços 

convexos e levados ao estudo das isovistas e, por outro lado, relacionados aos 

cones visuais obtidos na percepção direta da área estudada que buscam aproximar 

os aspectos topológicos dos geométricos, conforme o aqui proposto. 

Assim, foram desenvolvidos estudos que permitem também abordar as 

condições geométricas propriamente ditas na amostra empírica, buscando explicitar 

atributos relacionados à dimensão estética de trechos e também simbólica para a 

área estudada, ao lidar com outra forma de decomposição de espaços que aborda a 

caracterização da ordem espacial como visualmente percebida. 

Tomada em outra direção, a análise do espaço é dada pelo desempenho de 

estímulos visuais e efeitos sensoriais no espaço associados aos conceitos de 

orientabilidade e identidade consideradas as características de unidade, 

complexidade e intensidade dos atributos formais das composições de elementos 

arranjados nas cenas de percursos distintos. 

A análise de visuais concentra-se na paisagem, ao invés de questões 

urbanas e arquitetônicas, conseqüentemente, a área coberta pela visualização não é 

necessariamente contínua no território. 

O “valor de proeminência” gerado por esse processo perceptivo está 

relacionado com a distribuição de diferentes tipos de monumentos e sua inserção 

territorial. Os trabalhos mais recentes parecem destinados a alargar esta análise 

consideravelmente, utilizando medidas diferenciais dos campos de visualizações, 

para medir mais conceitos abstratos como o de “recinto”. 

No caso estudado, foram considerados os pontos de maior possibilidade de 

apreensão os locais de parada em percursos de deslocamento definidos como 

estações de observação na seleção de cenários específicos nos percursos, 
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coincidentes com as conexões dos acessos de maior integração apontadas pelo 

mapa axial, como locais estratégicos na paisagem como pontos a obtenção das 

isovistas, mapeamento da sobreposição de cenas que estruturam o espaço. 

Esta escolha de direção de investigação segue, ainda assim, a orientação 

apontada por Holanda (2002, p. 75-79) de que avaliar o desempenho do espaço do 

ponto de vista da arquitetura pressupõe relacionar os “[...] aspectos funcionais 

(organizam atividade), co-presenciais (qualificam os encontros interpessoais), 

topoceptivos (estruturam a visibilidade)”, relacionados ainda a um “plano de valores” 

que informa as expectativas humanas, diante destes espaços como modo de 

descrição da paisagem que permitirá definir tipos de áreas livres em determinado 

espaço, que indicam possíveis padrões historicamente definidos e socialmente 

apropriados. 

Neste caso, percebidas como potencialidade e propriedade do espaço a 

serem conservadas integralmente, mantidas as características de qualidades 

intrínsecas, paisagens e tipologias únicas em sua significação simbólica foram 

mapeadas enquanto visualidades em percursos viários como atributos ou valores 

culturais a serem preservados.  

3.2 DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

A necessidade de aproximação da morfologia urbana aos conceitos de 

percepção sublinha a importância da definição proposta por Aymonino (1971), apud 

Krafta (1996) de que sempre haverá dois aspectos a serem avaliados em estudos 

desta natureza, ou seja, a forma física e o contexto cultural que não podem ser 

separados: eles são dois aspectos do mesmo fenômeno e são relacionados 

diretamente. Isto é, entende-se que o contexto sócio-cultural não seria considerado 

como a causa para as mudanças físicas, as quais seriam tomadas como efeitos, 

mas o estudo das mudanças a nível físico facilitarão e talvez até promoverão certos 

processos sociais. 

Para seu entendimento mais descritivo no estudo da morfologia aqui 

proposto, inicialmente concentra o olhar à forma física, entretanto, em seguida 

estará mais próximo ao contexto social: por um lado a análise enfoca os elementos 

que formam a paisagem, suas relações e estrutura e por outro, as propriedades da 
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cidade como expressão de valores, como dois aspectos que são de qualquer modo 

sempre parte um do outro. 

Os elementos que formam a paisagem cultural são os espaços públicos 

abertos, ruas, praças e áreas verdes, e o espaço privado, lotes e quadras, onde a 

forma construída age como mediador entre o espaço público e o privado 

(GEBAUER, 1981 apud KRAFTA, 1996). 

As relações investigadas se referem ao modo como esses elementos 

coexistem na formação de tecidos, onde o conjunto particular de elementos 

expressa clara identidade, limites e características homogêneas. Os recortes de 

tecido aqui denominados de conexões no sentido proposto por Lynch (1960), como 

condição de síntese do lugar, expressam a condição da possibilidade de resposta às 

expectativas de reflexão coletiva do espaço.  

Tais tecidos também expressam não só numa organização lógica de 

elementos componentes, como também um processo dinâmico de transformação e 

mudança, como propriedade particular dos lugares, que muitas vezes correspondem 

aos planos e projetos historicamente definidos e também aos diferentes modos de 

fazer cidades27, como expressão de valores de um determinado momento evolutivo. 

A estrutura física, portanto, é analisada inicialmente conforme o proposto por 

Conzen (1968), apud Krafta (1996, p. 4), a partir de suas referências de origens, 

relações físicas e significância histórica: “[...] a estrutura física da cidade tem 

características e qualidades próprias que condicionam suas origens, relações físicas 

e significância histórica. Não apenas no presente, mas no tempo histórico” e para 

quem a paisagem é a articulação de planos de cidades com formas de padrões de 

construções e de utilização do solo.  

Tal estrutura implica no entendimento das relações que caracterizam uma 

unidade homogênea e, portanto, uma estrutura física que depende da repetição de 

certos atributos de forma ou de um padrão claro de elementos e relações implicando 

também numa noção de limite, dada pelas diferenças entre uma área e suas 

redondezas. Esta noção de tipo é também encontrada em estudos que avaliam os 

processos de transformação espacial a partir das formas construídas e sua 

participação na gênese do espaço aberto, como expressões das necessidades e 

valores da sociedade a que pertencem. 

                                                
27 GEBAUER , M. A., SAMUELS, I. Morfologia Urbana. In. KRAFTA, Rômulo. Curso Especialização 

em Intervenção, Pesquisa e Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Caxias do Sul: UCS, mimio, 1996. 
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Há, contudo, nesta abordagem metodológica uma segunda análise que 

permite aproximar os elementos configuracionais do espaço à expressão de valores 

e isso se dá a partir da análise da sua estrutura funcional, mais especificamente 

aquela dada pelas atividades humanas. Tais atividades, segundo Gebauer (1981), 

apud Krafta (1996) poderão ser igualmente temáticas e não-temáticas e se referem 

ao uso da terra, privado ou público, que também mudam através do tempo. 

A avaliação dos processos que geraram tais formas físicas e suas funções 

vale dizer, como se dão as interações sociais, econômicas e políticas, a partir da 

análise no tempo da distribuição das utilidades públicas e serviços, da subdivisão da 

terra, estrutura de ocupação, divisão, uso e controle da terra, e da forma construída, 

enquanto tipos, também como expressões das necessidades e valores da sociedade 

à qual pertencem. 

Finalmente, uma terceira análise permite que sejam avaliadas as 

propriedades das paisagens como expressão de valores. Tais valores podem estar 

expressos em propriedades como acessibilidade, autonomia, identidade, segurança, 

complexidade, diversidade, concentração, articulação, integração, domínio, 

contrastes, definição, hierarquia e suas combinações levam ao conceito de 

qualidade.  

Entretanto algumas dessas propriedades serão mais determinantes que 

outras sendo que a complexidade, conforme Gebauer (1981), apud Krafta (1996, p. 

6) é a combinação que melhor poderia revelar tais valores e implica na definição das 

seguintes propriedades: 

HIERARQUIA: Esta é uma propriedade da cidade que implica justaposição 
de níveis e multiplicidade de elementos. Também se relaciona com o 
domínio ou importância de alguns elementos dentro da estrutura. Pode ser 
concebido em termos espaciais e em relação com os usos. IDENTIDADE: 
Este é o valor relacionado com a imaginabilidade da cidade. É a 
possibilidade de integração da cidade como um todo. Implica 
interdependência e relações adequadas entre diferentes partes, reunidas 
por significado e significância em cada parte por seus cidadãos. 
PERMEABILIDADE: É a disponibilidade de acessos para a distribuição de 
valores, serviços, segurança, mobilidade. É a característica que mais 
completamente permite aos cidadãos apropriarem seu meio-ambiente. 
DIVERSIDADE: variedade de usos, estilos, tipologia de edificações, 
atividades. 

O presente estudo procura compreender tais relações por intermédio de dois 

tipos de análises propostos pelos referenciais consultados. O primeiro refere-se aos 
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elementos que formam a cidade, suas relações e estrutura e o segundo das 

propriedades28 da cidade, como expressão de valores expressos em sua forma e 

configuração morfológica, além da imagem reconhecida pelo usuário do espaço em 

suas condições de orientação e identificação.  

Esta noção pressupõe a adoção de técnica de descrição da sintaxe espacial 

que trata dos atributos topológicos do espaço, ou seja, aqueles que possibilitam a 

explicitação de como as transformações morfológicas implicam em apropriações 

sociais e como as articulações integram as dimensões locais e globais do espaço, 

caracterizando as correlações entre animação urbana e acessibilidade.  

A aplicação desta metodologia buscou avaliar a estrutura do Bairro estudado 

em termos de integração e segregação sócio-espacial, procurando evidenciar no 

sistema o conjunto de espaços mais acessíveis pelo estranho, representado pelas 

linhas mais integradas, os espaços de domínio global, e aqueles menos acessíveis, 

que tendem a desestimular o fluxo de passagem, representado pelas linhas mais 

segregadas, os espaços de domínio local, em suas medidas de conectividade, 

profundidade, controle e distributividade (HILLIER; HANSON (1984), RIGATTI (2002) 

e HOLANDA (2002)). 

O estudo conclui discutindo a questão de como certos valores poderiam ser 

considerados como insubstituíveis e, portanto, patrimoniais, na associação de uma 

quantificação de incidências de tais propriedades em cenários de singular desfrute 

estético que contemplam com melhor clareza tais atributos. 

3.3. DOS LIMITES DA AMOSTRA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.3.1 Limites da amostra 

A pesquisa sobre as características paisagísticas que envolvem as Gares 

das Estações Férreas no Trecho Ferroviário entre Caxias do Sul e Farroupilha 

possibilitou verificar muitos problemas com relação à valorização destes espaços, 

tanto pelos usuários quanto pelo poder público. 

                                                
28 Do ponto de vista de sua estrutura funcional a cidade pode ser identificada desde a análise de 

atividades recorrentes ou homogêneas (temáticas) e as excepcionais (não temáticas) 
consideradas aquelas que revelam os valores da sociedade. As propriedades relacionadas a estas 
atividades e valores são a acessibilidade, autonomia, identidade, segurança, complexidade 
diversidade e hierarquia e suas combinações levam ao conceito de qualidade. (KRAFTA, 1996, p. 
6). 
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Dado o exacerbado crescimento e expansão da cidade, foi necessário 

realizar uma pesquisa mais abrangente sobre a gênese, transformação e situação 

atual daquelas estruturas urbanas no contexto de uma possível reapropriação, a 

partir de sua condição de áreas abandonadas, como potencial de ações de 

revitalização, ou como inserção em dinâmicas urbanas compatíveis aos atuais 

processos de produção do espaço.  

Os recintos ferroviários abandonados na região foram considerados 

permanências que caracterizam espaços acessíveis às possíveis qualidades 

estético-funcionais como atrativos e motivação para a realização de percursos ou 

rotas urbanas de reconhecido valor ambiental e turístico-econômico, entendidos 

como fenômenos capazes de transformar e reorganizar o espaço geográfico e 

urbano. 

A região considerada é conhecida como o Vale Trentino que compreende a 

grande região de produção vitivinícola da cidade de Caxias do Sul, abrigando 

grandes superfícies cultivadas em parreirais assentados sobre o relevo acidentado e 

é reconhecida como local ocupado por descendentes de imigrantes italianos 

provenientes da região de Trento, na Itália. 

No núcleo do Bairro, nas dependências da Cooperativa Vinícola 

Forquetense, encontra-se o Museu do Vinho da cidade, equipamento urbano já 

instalado e que representa o reconhecimento do valor cultural da base econômica 

das primitivas colônias na região, apesar de estarem localizadas no limite do 

perímetro urbano de Caxias do Sul e faz divisa já com outros municípios, como é o 

caso do município de Farroupilha, configurando o extremo liminar norte da cidade. 

As abordagens do “todo e suas partes” nas análises permitem examinar nas 

dimensões possíveis de naturezas distintas de sua estrutura propostas, como de 

origem e aparente a partir de sua estrutura subjacente, aquela que relaciona as 

dimensões globais e locais advindas dos usos e possibilidades de encontros sociais 

em diferentes períodos evolutivos.  
Como estrutura principal de abordagem espacial da paisagem estudada 

foram destacados e explorados os sistemas de acessibilidade definidos pela 

identificação dos percursos matrizes, como eixos de desenvolvimento e ocupação 

territorial e apropriação da estrutura do espaço. 

Além disso, estão explorados os diferentes percursos de deslocamento 

sobre esses eixos, como possíveis pontos de inserção do usuário em percursos 
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distintos sobre o objeto empírico: o percurso interno do entorno do Edifício da 

Estação Férrea de Forqueta, interno ao núcleo central e um percurso externo, sobre 

as antigas vias de acesso e circulação ligadas ao início da ocupação do território no 

local, considerados eixos primitivos ou percursos matrizes que cruzam o núcleo 

central do Bairro.  

 Metodologicamente as questões de desempenho espacial foram entendidas 

como as capacidades em expressar os atributos topológicos, a propriedade de 

integração como possibilidade de encontros sociais, de maior potencial de 

acessibilidade e movimento, confrontados com os aspectos geométricos avaliados 

em composições cênicas de sua estrutura aparente. 

3.3.2 Dos procedimentos metodológicos  

A fim de atingir os objetivos propostos, o trabalho foi desenvolvido por 

intermédio da metodologia de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo, sendo que a pesquisa bibliográfica está desenvolvida com 

enfoque nas abordagens conceitual e metodológica.  

Para a construção do primeiro segmento da pesquisa, foram abordadas sua 

estrutura de origem como resgate historiográfico da paisagem e descritas a gênese, 

a transformação e a situação atual, enquanto áreas abandonadas ou em uso. 

A pesquisa bibliográfica e a documental permitiram localizar historicamente a 

gênese destas estruturas urbana. A pesquisa de campo permitiu caracterizar 

paisagisticamente a Gare da Estação Férrea em Forqueta, no trecho entre Caxias do 

Sul e Farroupilha e avaliar seu papel ou condição de inserção em dinâmicas urbanas 

compatíveis aos atuais processos de produção do espaço. 

Neste sentido, a pesquisa de campo foi desenvolvida em dois momentos. No 

primeiro momento, foi realizado o levantamento fotográfico e o mapeamento das 

conexões visuais externas e internas de maior relevância, para a verificação e a 

classificação dos atributos de ordem geométrica do espaço pela categoria síntese 

indicada. No segundo momento, foi realizada a verificação das permanências 

arquitetônicas, atividades e usos relevantes nas áreas consideradas como cinturões 

de expansão, a partir do centro do núcleo estudado. 

Cabe destacar que a pesquisa documental foi desenvolvida por intermédio 

de dois procedimentos distintos na busca do registro e tratamento dos dados 
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inventariados e produzidos em gabinete. No primeiro procedimento foi efetuada a 

identificação de base cartográfica do objeto de estudo em acervos particulares e 

institucionais e em Projetos de Pesquisa de outras áreas de conhecimento como a 

“Antropologia (ECIRS)” e a “História na UCS”, Arquivo Histórico Municipal e 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.  

O enfoque remete às iconografias e aos mapeamentos existentes, apoiados 

nas discussões da historiografia regional, especialmente na produção da 

pesquisadora Loraine Slomp Siron considerando-se os períodos entre os anos de 

2002 e 2008 e das discussões de caráter antropológico desenvolvidas pelos 

pesquisadores do Projeto ECIRS/UCS, publicadas sob coordenação de Cleodes 

Piazza Julio Ribeiro em 2002 e 2004, e do conceito de região, desenvolvido por José 

Clemente Pozenato em 1974 e 2003. 

O segundo procedimento adotado foi a produção do mapeamento da 

periodização cronológica que relaciona os ciclos evolutivos, os mapas axiais e de 

integração nos diferentes períodos de transformação do núcleo estudado, bem como 

a produção de isovistas sobre o estudo das conexões visuais identificadas nos 

percursos estudados. 

A análise dos dados obtidos envolveu os aspectos de sistematização, por 

intermédio de revisão do mapeamento básico prévio e pela sobreposição de novos, 

complementares. Dados quantitativos foram comparados em tabelas que relacionam 

graus de incidência e o comentário de verificações alcançadas, na análise da sintaxe 

espacial do núcleo e do estudo de percepção do percurso, encaminhando à 

discussão conclusiva. 

3.3.2.1 Da origem e formação do núcleo 

A abordagem temporal do espaço foi compreendida entre o final do século 

XIX e início do XX, ou seja, entre os anos de 1875 a 1930, a qual avalia o processo 

de ocupação territorial imigratório, até o estabelecimento do processo econômico da 

região, a partir da implantação da via férrea e, mais tarde, da Cooperativa Vitivinícola 

Forquetense, em meio ao processo de urbanização e modernização implantado até 

o período de apogeu e declínio, deste processo evolutivo, considerando-se o 

período compreendido entre os anos de 1955 a 1964, comparados aos mais 

recentes da década de 1970 até os dias atuais. 
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3.3.2.2 Da caracterização da paisagem 

Na aplicação técnica de análise da sintaxe espacial são descritos e 

avaliados os subsistemas da configuração espacial da rede de ruas avaliando sua 

posição e integração no sistema e como a posição de uma rua em relação a ela 

pode ser atraente na localização de cada espaço de conexão na rede mais ampla, 

ou seja, na periferia e centro da cidade. 

Para a avaliação dos aspectos estéticos, pretendeu-se considerar aqueles 

extraídos da percepção, valoração e identificação dos espaços, a partir da ótica de 

possíveis usuários. Entende-se que os espaços estudados são estruturas 

configuracionais e visuais, que dão suporte a valoração destas unidades, quer pelos 

usos, quer pelos aspectos estéticos percebidos e passíveis de serem incentivados 

em ações de potencialização e preservação urbana. 

Para esta avaliação, recorre-se a discussões e estratégias metodológicas 

estabelecidas em estudos semelhantes de desempenho dos espaços públicos, tais 

como: Campos (1999); Meira et al. (2008) e Bada e Guney (2008).  

O estudo de Campos (1999) indica que a escolha por locais de parada ou 

espaços preferenciais está condicionada por aspectos morfológicos, construídos e 

naturais, mais precisamente, pela acessibilidade, usos e qualidade estética, e mais 

ainda, que a localização estática preferível das pessoas em espaços públicos não 

depende só de uma boa ligação visual entre esses espaços, mas, principalmente 

das propriedades espaciais advindas da configuração do tecido urbano.  

A pesquisa buscou avaliar cada um dos percursos anteriormente descritos – 

interno e externo, por intermédio das paradas e do movimento. Esse registro 

obedece aos seguintes procedimentos: 

a) elaboração de mapa de integração, usando software Mind Walk®: neste 

mapa são identificados os pontos de conexão, que, supostamente são os 

pontos de maior potencialidade de trocas sociais e de encontro;  

b) em cada um dos pontos identificados no mapa, foram colhidas imagens 

fotográficas, montadas para a formação de cenas panorâmicas a 180 ou 

360 graus; 
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c) esses mesmos pontos são avaliados a partir do programa Dephmap®, 

gerando uma sobreposição de cones visuais, ou isovistas. As isovistas29 

foram utilizadas na produção dos denominados mapas de visibilidade por 

trechos dos percursos registrados; 

d) a sobreposição dos cones visuais identificados é analisada e sintetizada 

no denominado mapa de visibilidade. Este mapa define um gradiente de 

integração, definido pelas possibilidades de acesso e de visibilidade.  

Este método permitiu caracterizar o denominado método em que tais 

localizações são definidas como o ponto de intersecção de duas ou mais linhas 

axiais, isto é, consideradas as alterações topológicas, e que define “[...] o ponto de 

vantagem, a partir da qual qualquer segmento do espaço público poderia ser visto, 

até que todas as possibilidades foram cobertas.” (CAMPOS, 1999, p. 3). 

Para representar o espaço como experimentado pelo observador e 

quantificar o ambiente espacial por intermédio de um conjunto de medições de 

acessibilidade e integração, o conceito de isovista, que foi introduzido por Benedikt 

(1979), é aplicado para verificar como se dão as relações de conectividade e 

possibilidade de movimento com as  conexões visuais entre a posição atual e o todo 

do ambiente espacial. 

No caso em estudo, as situações de sobreposições propostas pelas 

possibilidades de movimento, conforme o sugerido por Turner (2001) foram 

consideradas necessárias para discutir a forma como o indivíduo experimenta e 

utiliza o espaço, e para  envolver a noção de movimento, foram sobrepostas mais de 

uma isovista obtidas a partir de diferentes conexões dos percursos considerados. 

Os diferentes graus de exposição, que foram estatisticamente analisados e 

classificados em conformidade ao número e forma de isovistas sobrepostas, foram 

obtidas de pontos de conexão e de pessoas estáticas em cada área.  

Os resultados permitiram apontar quais espaços convexos seriam as áreas 

que não têm necessariamente o maior ou o menor campo de isovista, mas são os 

relativos a espaços mais expostos e vistos pelo maior número de pessoas a partir de 

locais diferentes. 

Nesta perspectiva, como pontos preferenciais de parada e observação, 

estão relacionados a cenas percebidas desde o espaço vivenciado pelo indivíduo, 

                                                
29 Conforme Benedikt (1979) e Turner (2001). 
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alguns lugares que revelam-se como forma de escolha dos campos visuais para a 

elaboração das isovistas 

Tais lugares, além de quantificar a experiência real do espaço, estào 

relacionados às estruturas configuracionais e aos componentes morfológicos 

relevantes.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DO PERCURSO FORQUETA DA LINHA DE TREM ENTRE  
   CAXIAS DO SUL E FARROUPILHA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

4.1.1 O lugar 

A região de inserção do Município de Caxias do Sul é a da microrregião do 

Estado do Rio Grande do Sul que congrega os Municípios de Bento Gonçalves, 

Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova 

Pádua, Flores da Cunha e São Marcos, onde Caxias do Sul é considerado 

município-pólo da região da Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, 

neste estudo, denominada Região Colonial da Serra Gaúcha. 

Tais microrregiões se referem a áreas de características homogêneas, tanto 

do ponto de vista geográfico como cultural, cabendo ressaltar que tal critério de 

classificação se encontra relacionado à Região Metropolitana de Porto Alegre, 

agregando a potencialidade de desenvolvimento regional proposto pelos Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento (COREDE´s), na Região da Serra Gaúcha, em suas 

Regiões Funcionais de Planejamento. 

Esta regionalização admite redes urbanas, cada uma delas polarizada por 

um centro regional, numa delimitação físico-territorial, mas principalmente sócio-

econômica. O município de Caxias do Sul apresenta uma das economias mais 

diversificadas do Rio Grande do Sul, apesar da evidente predominância do pólo 

metal-mecânico.  

Na atualidade, Caxias do Sul é o maior produtor de hortifrutigranjeiros do 

Estado, sendo responsável pelo abastecimento de 45% da Central de 

Abastecimento (CEASA) de Porto Alegre, e compõe com os demais municípios, a 

denominada Aglomeração Urbana do Nordeste (AUNe)30. 

                                                
30 Conforme PDU Caxias do Sul, O Conhecimento do Município (À Realidade Urbana e Rural 

Diagnósticos e Diretrizes e Propostas, Anexo VI (2007, p. 12): ”O município de Caxias do Sul 
integra a Aglomeração Urbana do Nordeste (AUNe) instrumento de gestão pública regional. Tem 
os objetivos de definir as funções públicas de interesse comum da região; definir, coordenar e 
controlar o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum; compatibilizar a 
aplicação dos recursos destinados à região nos orçamentos dos municípios que a integram; e 
encaminhar as prioridades determinadas em nível regional para os níveis decisórios do Estado e 
da União. 
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Caxias do Sul apresenta área territorial de 1.638,34 km2 deste total 1.487,34 

Km2 pertence à área rural e está localizada na Encosta Superior do Nordeste. Sua 

altitude varia de 650 a 850 metros acima do nível do mar e 760 metros na sede.  

Em linha reta, Caxias do Sul dista 96 km de Porto Alegre, ou 127 km por via 

rodoviária. Tem como limites, ao norte, os municípios de Flores da Cunha, São 

Marcos, Campestre da Serra e Monte Alegre dos Campos. Ao sul, Gramado, Nova 

Petrópolis e Vale Real; a leste, São Francisco de Paula e Canela e a oeste, 

Farroupilha.  

Como município–pólo, também apresenta a maior concentração 

populacional, segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2007, de aproximadamente 400.187 habitantes, numa região 

de 650.000 habitantes, o que representa a grande concentração populacional 

registrada no município nos últimos trinta anos, distribuída em 92,5% urbana e 7,5% 

rural. Esta densidade demográfica corresponde a uma das mais elevadas do estado, 

compatível com as características de pólo econômico, conforme indicado no mapa 

de taxa de crescimento e de tendência de movimentação populacional migratória, 

mostrado na figura 11. 

 

             
Figura 11: Densidade demográfica por Município em 2007, com destaque à Aglomeração  
                  Urbana do Nordeste (AUNe) 
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e SEPLAG31/DEPLAN 02/2008 

                                                
31 SEPLAG: Secretaria do Planejamento e Gestão. 
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O município é caracterizado por uma área de elevado crescimento urbano, 

e, conforme os dados estatísticos do IBGE, este crescimento populacional aponta 

para uma concentrada polarização populacional em Caxias do Sul.  

Elevada à categoria de cidade em 1910, Caxias do Sul teve seu crescimento 

acelerado nas décadas de 1970 e 1980, impulsionado pela expansão industrial. Em 

1970, o município tinha aproximadamente 145 mil habitantes, em 10 anos teve um 

crescimento superior a 50%, tendo em 1980, 220 mil habitantes, crescimento apenas 

desacelerado na década de 1990, seguindo a média nacional. 

No Brasil, na década de 1980, as cidades com mais de 100 mil habitantes, 

foram as que mais cresceram, sendo que o município representa 3,72% da 

população do Estado e, nesse contexto, se destaca por apresentar uma taxa média 

de crescimento anual de 1,84% nos últimos 20 anos, enquanto a média do estado é 

de 0,97%. 

A região da Encosta Superior do Nordeste abarca também uma extensa 

área serrana ligada ao município de São Francisco de Paula, que por sua vez estava 

conectada ao resto do país pelo antigo caminho de tropeiros. Este caminho ligava a 

borda leste da serra ao litoral norte, ligação esta de grande importância na formação 

do próprio Estado pelo transporte do charque, ciclo econômico implantado e 

sustentado nos séculos XVIII e XIX no Rio Grande do Sul, até a implantação da 

República Positivista no Brasil e a chegada dos imigrantes europeus. 32  
Esta região possui clima do tipo subtropical úmido. No que diz respeito à 

temperatura, observa-se que a média anual é de 13ºC, onde há uma mínima anual 

de – 2ºC e uma máxima anual de 36ºC. A umidade relativa do ar é de 84% e a 

região apresenta um índice de precipitação pluviométrica de 2.174 mm/ano. 

Com relação à vegetação a região colonial em estudo está situada na Zona 

de Transição da denominada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, conforme o 

indicado na figura 12, detalhada para a região da AUNe. A cobertura vegetal de 

                                                
32 De acordo com Pesavento (2002, p.14-15 e 63-65) “Esta fase do tropeiro foi marcada pela abertura 

de vias de comunicação do Rio Grande do Sul com o restante do país (estrada do litoral 1703; 
estrada da serra, 1727) ao longo das viagens dos tropeiros. [...] Ao redor da terceira década do 
século teve início o processo de distribuição de sesmarias, definindo-se a posse da terra e do gado. 
[...]”. Sobre a inserção dos imigrantes no processo amadurecido no final do século XIX, a autora 
comenta: “O país já se achava conectado, por laços comerciais, a um mercado capitalista desde a 
fase colonial, mas se tratava, agora, da penetração do capitalismo na estrutura interna brasileira. 
[...] Apesar do setor agrícola colonial (zona de imigração alemã e italiana) apresentar-se como o 
mais dinâmico, com mais capacidade de capitalização, proporcionando o surgimento de grande 
comércio e indústrias, era o setor pecuarista o predominante no estado [...]”. 
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mata nativa está relacionada com os núcleos centrais das cidades componentes e 

ainda, com as áreas de expansão das mesmas, onde se inclui o núcleo do Bairro de 

Forqueta em destaque. 

 

 
 

Figura 12: Reserva da biosfera da Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul, com  
                  destaque para a região da Aglomeração Urbana do Nordeste (AUNe), onde se insere  
                  o núcleo do Bairro de Forqueta  
Fonte: Adaptado pela autora de mapeamento AUNe, SEMA/FEPAM33 2004 e SCP/DEPLAN 04/2005 
 

O espaço físico do município de Caxias do Sul, pelo seu revestimento 

florestal enquadra-se na classificação das formações florestais denominadas 

Florestas Subcaducifólia Subtropical, com Araucária angustifólia (pinheiro brasileiro) 

São sistemas vegetacionais presentes nas partes mais altas da região da serra, 

configurando “ilhas” de formato geralmente circular e de tamanho variado em meio à 

formação campestre, conforme indicam os estudos de elaboração do PDU de Caxias 

do Sul de 2007, em seu Anexo IV.  

Como pode ser observado no mapa, mostrado na figura 12, a pequena 

mancha escura da denominada Zona Núcleo, trata-se de uma floresta densa cuja 

exuberância declina conforme se localizam os centros dos núcleos urbanos, 

coincidindo com os limites externos das linhas perimetrais dos centros maiores, o 

                                                
33 SEMA: Secretaria do Meio Ambiente. FEPAM: Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
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que poderia ser explicado pelo intenso sistema de extração predatória implantado na 

área estudada no século XIX. 

O período colonizatório foi caracterizado pelo desmatamento para a extração 

de madeira e abertura de vias, terraplenagens e implantação de loteamentos. As 

encostas, bastante acidentadas, de grande declividade, formam vales estreitos e 

profundos, cobertos por densa floresta.  

Conforme Siebert (1996), a floresta atlântica, que é caracterizada pela 

diversidade de espécies arbóreas de grande altura, convive com espécies menores 

de extratos inferiores como arvoretas e arbustos, e grande densidade de epífitas e 

lianas.  

Atualmente apresenta pequena relevância, tendo sido substituída por 

vegetação nativa secundária, principalmente nas cristas dos morros, numa evidente 

perda de espaço para as áreas agricultadas ou urbanizadas, o mesmo ocorrendo 

com a mata ciliar, na maior parte das vezes desrespeitada em função da ocupação 

do leito secundário dos cursos d’água.  

É relevante destacar a presença extremamente dispersa da mata de 

araucária que remanesce de forma esparsa nas regiões mais planas e em altitude 

normalmente superior a 500m, apenas presentes de forma concentrada nas áreas 

de campo, no limite nordeste da região. (BACKES; IRGANG, 2002). 

A área específica de inserção da cidade de Caxias do Sul está localizada na 

Região Hidrográfica do Guaíba e corresponde, dentro desta bacia, à denominada 

Bacia do Rio Taquari-Antas, numa área fartamente irrigada por uma rede de rios, 

arroios e afluentes que configura a hidrografia local, na presença dos rios Caí, 

Taquari e Antas.  

A evidente linha de divisor de águas do eixo leste-oeste contribui para as 

duas bacias a partir da cota mais elevada e é coincidente com a implantação dos 

primeiros desenhos de rede viária e ferroviária ao longo dos topos dos morros, ou 

seja, junto às nascentes.  

No eixo norte/sul, eixo primitivo de ocupação territorial onde a topografia é 

mais acidentada, tal procedimento também se verifica com a clara intenção de evitar 

a ocupação dos vales, o que implicaria na inevitável construção de pontes e outras 

obras de engenharia que demandassem investimentos governamentais em infra-

estrutura, dificilmente acessados nos primórdios da implantação do sistema colonial 

na região, conforme ilustram as figuras 13 e 14. 
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Figura 13: Hidrografia e relevo da região colonial      Figura 14: Relevo da região colonial da  
                  da serra gaúcha com destaque à área                          serra gaúcha 
                  de inserção do Bairro em estudo 
Fonte: Mapeamento AUNe 

 
Os elementos de hidrografia, relevo e altitude, são avaliados como partes do 

todo regional analisado, como características estruturais de uma forma que contribui 

para a significação do lugar como valor de distinção. 

Deste modo pode-se afirmar que surge do aspecto estrutural primário34 da 

condição deste relevo, o processo de ocupação territorial na região, quer pela 

aproximação do desenho do Plano de Colonização, quer pelo modo de apropriação 

territorial efetivado pela sociedade local, nos modos de ocupação ali determinados. 

Esta estrutura dominante seria a responsável por uma função prevalente e uma 

forma significante. 

No sentido indicado por Santos (1988), cada lugar atribui a cada elemento 

constituinte do espaço um valor particular, e este meio acidentado específico do 

espaço concreto possibilitou na região a formação de um contexto relacional capaz 

de definir sua identidade. 

4.1.2 Acessibilidade 

As características do relevo foram fundamentais para a formação e 

ocupação dos núcleos urbanos na região em estudo, onde a implantação e a 

estruturação das redes urbanas, a partir da implantação de um único eixo viário 

                                                
34 Segundo Santos (1988, p. 52), a forma, função, estrutura e processo “[...] são quatro termos 

disjuntivos, mas associados [...], que, tomados individualmente representam apenas realidades 
parciais, limitadas, [...] mas que tomados em conjunto e relacionados entre si permitem que seja 
definida“ uma forma significante, uma estrutura dominante, ou uma função prevalente, deixando ao 
processo o papel de revelar, enquanto história, numa rede de interações, o fator primário de uma 
dada situação de organização espacial. 
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principal, denominado primitivamente Caminho Inter Colonial, (posteriormente 

Estrada Geral e atualmente RS435), ocupam a mesma cota de altitude.  

Todos estes caminhos apresentam eixos de distribuição coincidentes, 

ligando definitivamente a área colonial à antiga estrada Conselheiro Dantas, 

conexão viária aos denominados Campos de Cima da Serra, pela rota da 5ª Légua, 

antigo caminho dos tropeiros que ligava a colônia às cidades de São Marcos e 

Vacaria e aos demais estados do país, na atual BR116, na direção nordeste e à 

Região metropolitana na sul, conforme ilustra a figura 15. 

 

                 
Figura 15: Principais eixos rodoviários e malha ferroviária do Estado com relação à região  
                  colonial da serra gaúcha  
Fonte: Mapeamento AUNe 

 

Cabe ressaltar a importância das redes de acessibilidade regional ao ser 

considerada a micro-morfologia da área objeto de estudo, com o núcleo urbano de 

Forqueta (localizado na figura 15) como ponto estratégico e articulador entre tais 

pólos da atual configuração da rede de cidades na região, mesmo considerando que 

desde 1872 a região já possuísse habitantes provenientes da Alemanha – Boêmia –, 

que teriam se localizado primeiramente em Nova Petrópolis e, após, em Forqueta, 

constituindo uma imigração secundária. (UEZ, 2005).  

Conforme historiografia regional, em 1874, os colonos alemães35 já estavam 

radicados nos arredores da Colônia Caxias, oficialmente assentados no Estado, a 

                                                
35 UEZ, Pablo Cesar. Núcleo urbano receptivo para o turista em Criúva. Monografia apresentada para 

fins de avaliação da disciplina de Laboratório de Arquitetura e Urbanismo do Curso de Graduação 
da Universidade de Caxias do Sul. 2005. 
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partir de 1824, na cidade de São Leopoldo, e os italianos na subida da serra, em 

1875. 

Com relação às redes de conexão viária a região é caracterizada pela 

permanente interface entre o Vale e a Serra, e destas com os Campos de Cima da 

Serra. Verifica-se a presença freqüente de edificações de tipologias de matrizes 

marcadamente germânica ou campeira, nos limites iniciais da implantação desse 

sistema de conexão viária estruturante da macro-região e que aparecem desde o rio 

Caí, no extremo sul, até o Rio São Marcos, a nordeste, conforme ilustra a figura 16. 

     

 

 

                   
                                      
Figura 16: Mapa de expansão urbana 1975-2005 e áreas urbanas dos Planos Diretores de  
                  Caxias do Sul, relacionados aos principais eixos rodoviários e malha ferroviária na  
                  AUNe, marcada no mapa em  branco e, em destaque, o núcleo de Forqueta 
Fonte: Adaptado pela autora de mapeamento AUNe  
 

O sistema viário principal, demonstrado na figura 16, está relacionado com a 

malha ferroviária, com destaque para o núcleo de Forqueta, importante Estação da 

via férrea implantada em 1908 e anterior a do centro da cidade de Caxias do Sul, de 

1910. Tal sistema se apresentou como o suporte de um segundo ciclo de 

desenvolvimento regional associado ao período de consolidação da comercialização 
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da extração de madeira e da produção vitivinícola, diferente da produção de 

subsistência do ciclo primitivo. 

O território consolidado do perímetro urbano36 corresponde às antigas 3ª, 5ª, 

6ª, 7ª e parte da 8ª, 9ª e 11ª Léguas, além da área territorial dos antigos Distritos 

agregados ao núcleo inicial, o de Galópolis (4ª Légua), em 1925; Ana Rech (13ª e 

parte da 8ª Légua), em 1927; e, Forqueta (2ª e parte da 17ª Léguas), em 1952.  

Dados historiográficos indicam que entre 1912 e 1916, o município ficou 

organizado em quatro distritos: Vila de Caxias, Nova Trento, Nova Pádua e Nova 

Vicenza. Para Giron (1977) apud Projeto ECIRS/Taliesem/UCS, (2007, p. 13) na 

consolidação administrativa, ocorreram várias transformações territoriais, 

destacando-se dentre elas:  

[...] o acréscimo do núcleo colonial de São Marcos, que pertencia a São 
Francisco de Paula, em 1921; a perda dos distritos de Nova Trento, Nova 
Pádua e Marcolino Moura, envolvendo a 10ª, 12ª, 15ª, 16ª e parte da 11ª 
Léguas, que passaram a constituir o município de Flores da Cunha, em 
1924; o desmembramento dos distritos de Nova Vicenza e Nova Milano, 
envolvendo a 1ª e parte da 9ª e 17ª Léguas, para formar o Município de 
Farroupilha, em 1934; o recebimento da região de Vila Seca, pertencente a 
São Francisco de Paula, em 1939; o acréscimo de Santa Lúcia do Piaí, 
parte integrante de São Sebastião do Caí, em 1944; o acréscimo de 
Fazenda Souza, pertencente a São Francisco de Paula, em 1952; a 
incorporação de Criúva e Vila Oliva, também pertencentes a São Francisco 
de Paula, em 1955; e, finalmente a perda do distrito de São Marcos, que se 
tornou município autônomo em 1963.  

O mapa mostrado na figura 17 indica a abordagem fundamental do sistema 

de acessibilidade para a caracterização da área de estudo, demonstrando as 

relações dos eixos viários primitivos de ocupação territorial, tomados como 

percursos identitários, sobrepostos ao primitivo traçado do plano de parcelamento 

governamental de implantação das colônias. Tal relação indica o território atual 

consolidado do município, a área do centro da cidade de Caxias do Sul e suas áreas 

de expansão e limites. 

Os mapas das figuras 17 e 18 demonstram a relação desta ocupação com 

as possibilidades dadas pelo relevo, configurando uma ocupação marcadamente 

relacionada aos eixos primitivos de acessibilidade regional.  

                                                
36 Conforme Universidade de Caxias do Sul, Projeto ECIRS/IMHC/Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo/Taliesem/Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Inventário do 
Patrimônio Histórico Rural do Município de Caxias do Sul. Relatório Final, Julho 2007. 
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Figura 17: Mapa da malha do Plano Colonial implantado em 1875 sobre a malha viária,  
                  perímetro urbano, sedes urbanas e distritos, conforme Plano Diretor Urbano (2007)     
                  com a subdivisão do território em 14 Léguas primitivas, e em destaque o núcleo de    
                  Forqueta 
Fonte: Mapa de eixos evolutivos e Percursos do Diagnóstico de Paisagem Cultural,  
            PMCS37/SEPLAM, 2007, adaptado pela autora em 2008 

                                                
37 PMCS: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 
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Figura 18: Mapa da malha do Plano Colonial implantado em 1875 sobre malha viária, sedes  
                  urbanas de Caxias do Sul e Farroupilha com o traçado da linha férrea 
                  paralela ao eixo da antiga Estrada Geral e da atual RS 122 
Fonte: Adaptado pela autora em 2008 de Mapeamento da base cadastral Prefeitura Municipal de  
           Caxias do Sul, sobre imageamento aéreo Google maps (2009) 

 

Conforme dados mapeados pode-se afirmar que a subdivisão do território 

em Linhas e Travessões do loteamento rural primitivo está intimamente ligada ao 

relevo da área, como demonstra a implantação de um sistema de vias que 

considerou as possibilidades topográficas irregulares no parcelamento em grelha do 

traçado do Plano Colonial. Essa condição é especialmente destacada no processo 

de consolidação do núcleo de Forqueta, conforme ilustra a figura 19.  
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Figura 19: Mapa geral da região, núcleos urbanos dos municípios e eixos evolutivos  
Fonte: Adaptado pela autora do Adaptado pela autora em 2008 de Mapeamento da base cadastral  
           Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, em destaque o antigo Distrito, atual Bairro de Forqueta  
 

Nota-se que as ocupações das encostas, mesmo as mais íngremes, são 

ocupadas não só por loteamentos e áreas edificadas regulares da periferia mais 

adensada, mas também pelas que conformam áreas sub-normais38 da periferia.  

Essas áreas íngremes são freqüentemente coincidentes com as áreas cultivadas ou 

as de pequenas pastagens para a pecuária de leite ou corte. A atual ocupação 

irregular das encostas tende a caracterizar as áreas de instabilidade, ocasionadas 

por erosão e deslizamentos, contribuindo para a gradativa degeneração do sistema 

ambiental regional.  

A leitura buscada pela pesquisa identifica no mapa, mostrado na figura 19, 

uma possível sub-regionalização cultural advinda da percepção dos diferentes 

modos de apropriação territorial. Essa apropriação é realizada por intermédio de 

eixos de acessibilidade e atividades econômicas e culturais ainda desenvolvidas na 

área, desde o período de implantação primitivo, e é aqui mostrada com os dados 

                                                
38 De acordo com Araújo (2006, p. 21): “[...] O IBGE utiliza o termo Aglomerações Sub-Normais para 

designar as favelas – núcleos urbanos originados de ocupação desordenada.”  
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atuais sobrepostos ao primitivo traçado das colônias, com destaque para a área 

objeto de estudo.  

Foram as estradas, entretanto, que estruturaram a ocupação do território 

possibilitando o atual sistema de acessibilidade que ainda suportam as conexões e 

as trocas regionais, quer pelos caminhos que os tropeiros utilizavam ao longo dos 

quais foram sendo implantados pequenos povoados, quer pelas picadas, que 

conduziam os imigrantes às sedes das colônias permanecendo como o indutor de 

crescimento de maior significado na área, ou ainda, pelos caminhos ao longo dos 

quais foram tomando lugar pousos, ou estabelecimentos comerciais, que apoiavam 

a articulação do sistema local de trocas, além das Capelas, como pontos 

articuladores sociais do contexto rural ali estabelecido. (UEZ, 2005). 

Esta característica físico-territorial, (e humana), favoreceu e mesmo originou 

a formação de uma estrutura de minifúndios, originalmente colonial (ver figura 20), 

onde a exploração da mata nativa e a policultura de subsistência foram as 

alternativas econômicas empreendidas pelos ocupantes primitivos. Essa forma de 

uso da terra ainda marcou, de forma superior a região, mesmo mediante a 

hegemonia das extensas áreas cobertas de videiras, a tradicional resposta agrícola 

à vocação e aptidão39 de seu solo rochoso e temperatura amena. 

4.2 DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO NÚCLEO DE FORQUETA 

A cidade de Caxias do Sul, como principal núcleo urbano da região da Serra 

Gaúcha, demonstra ter, não apenas um centro histórico como aquele que consagra 

o entorno da praça central, o território primeiro de implantação da antiga Vila Caxias 

e cenário de todas as relações sociais que ali ocorreram. O atual Bairro de Forqueta, 

antiga área urbana do Distrito de mesmo nome, bem como os Bairros de Galópolis e 

Ana Rech, podem ser considerados outros centros de Caxias do Sul, por 

apresentarem características particulares de evolução e modos de ocupação, 

detendo ainda as marcas ou relevantes sinais de processos culturais de criação e 

transformação distintas.  

                                                
39 Conforme Siebert (1996, p. 60) “A vocação e aptidão dos solos dizem respeito a suas 

características de formação, fertilidade e capacidade de drenagem que caracterizam 
diferentemente solos de áreas planas e montanhosas, determinando limitações de utilização e 
tipos de cultivo.” 
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No último quartel do século XIX, o governo imperial empreendeu para esta 

região constituída por terras ainda não habitadas, um processo de colonização 

baseado em plano de ocupação territorial traduzido em projeto de parcelamento do 

solo e de assentamento de imigrantes europeus, notadamente italianos. Tal projeto 

compreendia a instalação de várias colônias, entre elas a Colônia Dona Isabel, a 

Colônia Conde D’Eu e a Colônia Caxias. 

O território da Colônia foi dividido em Léguas40 identificadas em planta por 

numeração ordinal. Cada Colônia possuía sua sede41, local de pequena área 

destinada à administração geral. A concepção estrutural do empreendimento, 

explícita no plano, mesmo enquanto desenho, pressupunha um escalonamento de 

frações territoriais, fundamental ao estabelecimento de controles e administração de 

todo o processo de ocupação fundiário.  

É deste processo o surgimento de cenários urbanos que originaram as 

cidades da região das colônias referidas, respectivamente: Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Caxias do Sul, desta última, foram desmembrados posteriormente, Flores 

da Cunha, parte de Farroupilha e parte de São Marcos. A dimensão territorial deste 

empreendimento pode ser observada no mapeamento da área de colonização da 

região do Serra Gaúcha (figura 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 O termo légua, junto ao plano e planta dessa Colônia, não é de ser interpretado literalmente 

enquanto grandeza, eis que diferem entre si, tanto em área como em dimensões. 
41 Conforme Bertussi (1983, p. 124) “[...] Nas sedes das colônias foram construídos barracões de 

tábuas de pinho lascadas onde os imigrantes eram abrigados precariamente até definirem-se na 
escolha de seu lote rural.” 
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As Léguas, na Colônia Caxias em número de dezesseis, eram divididas, por 

sua vez, em Travessões, com denominações próprias, e estes divididos em lotes 

rurais, sempre numerados. Eram os lotes rurais, também conhecidos por lotes 

coloniais, que constituíam as unidades imobiliárias, objeto de transmissão dominial 

por parte do governo imperial. A sede da Colônia Caxias foi instalada inicialmente na 

localidade de Nova Milano, antes denominada Barracão42, na 1ª Légua.  

O mapa da figura 21 identifica o projetado sub parcelamento, e, em detalhe, 

o implantado na 2ª. Légua, local onde foi estabelecido o loteamento rural de 

Forqueta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa da Colônia Caxias com a marcação da área de implantação da localidade de  
                  Forqueta, em parte da colônia Sertorina, antiga sesmaria de Feijó, parte da 2ª Légua,  
                  além da 17ª Légua, Forqueta Baixa, junto ao vale do Rio Caí. Em destaque a malha  
                  de integração viária regional 
Fonte: Mapoteca da SEPLAM/PMCS e Boletim Ocorrências. Caxias do Sul: Museu e Arquivo  
           Histórico Municipal de Caxias do Sul, nº. 8, 1990, não paginado.  

 

Na Segunda Légua, cuja área estava fracionada em lotes rurais que 

vizinhavam com as terras não loteadas de Feijó, mais tarde foi instalado o núcleo 

central de Forqueta. Esta légua era formada pelo travessão São João e o meio 

travessão São Virgílio, ambos fazendo divisa a norte com o Travessão Alfabeto.  

O Travessão, uma subdivisão da Légua, compunha um conjunto de lotes 

dispostos ordenadamente de modo a entestar com uma linha em geral disposta 
                                                
42 O termo se refere ao local que abriga as instalações de recepção e abrigo provisório dos colonos. 
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segundo os eixos Norte/Sul ou Leste/Oeste. Esta linha, com papel de suportar os 

referenciais da demarcação dos lotes, (também denominada picada), já que 

geralmente exigia abertura na mata, constituía referência à implantação das 

estradas de modo a garantir acesso.  

O Travessão poderia abrigar uma ou duas séries de lotes, como é 

observável, respectivamente, no Travessão São Virgílio da 2ª Légua e no Travessão 

Milanez da 1ª Légua.  Abrigando uma única série de lotes, como o primeiro, era 

também denominado meio travessão.  

A bibliografia, em geral, refere-se aos Travessões ou Linhas enquanto 

mesmo ente morfológico, tanto geográfico como jurídico. Entretanto, nas Léguas que 

compunham a Colônia Caxias, Travessão é o termo referido em todos os 

assentamentos oficias, sendo ainda adotado nos dias atuais, inclusive enquanto 

inscrição administrativa e na identificação de imóveis junto ao sistema cartorial.  

Uma visão sintética da disposição espacial das três colônias, antes referida, 

registra como propriedades particulares uma porção de terras situadas entre elas. 

Esta porção, também identificável na planta geral das colônias e mapa da Colônia 

Caxias, distingue-se como propriedade de Luis Antonio Feijó Junior.  

Esta área, provinda de doação de terras por parte do Império Brasileiro, não 

integra o projetado parcelamento oficial, conformava uma sesmaria que, na 

abrangência da Colônia Caxias, confronta ao norte com a 9ª Légua; ao sul com a 1ª 

e a 2ª Léguas e ao leste com a 5ª Légua, conforme ilustrado na figura 31. 43 

De acordo com Giron (2001, p. 243), foi na Segunda Légua, em 1875, que 

inicialmente se instalaram os primeiros imigrantes, em uma área de 

aproximadamente 32 km2, no sentido do Norte para o Sul e de Leste para Oeste.  

É datado de 09 de fevereiro de 1870, o aviso inicial do governo imperial 

cedendo à Província as terras devolutas situadas nas regiões das matas: “[...] a 

partir deste aviso iniciou a demarcação das terras situadas na Encosta Superior do 

Planalto Meridional. É a região colonial que surge.”  

Numa visão com ênfase nas relações de características geográficas do sítio 

físico, contraposto aos detalhes do desenho do plano do parcelamento, fica 

evidente, considerando a morfologia e hidrografia daquela propriedade e de seus 

                                                
43 GIRON apud GROSSELLI (2001, p. 258) “[...] Feijó era dono da fazenda Estaleiro situada em Bom 

Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Durante alguns anos deixou abandonada sua sesmaria, 
entre a 5º Légua da Colônia Caxias e a Colônia Dona Isabel (Bento Gonçalves).” 
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entornos (ou seja, das Léguas), a revelação de uma situação paradoxal: enquanto a 

maior parte da área particular ocupa um espaço territorial praticamente desprovido 

de acidentes geográficos significativos, (mas com muitas nascentes de água), os 

espaços correspondentes às Léguas apresentam relevo bem mais acidentado, com 

topografia que registra declividades acentuadas, não raro caracterizando encostas 

íngremes e com recursos hídricos mais dispersos, embora com maior volume de 

água, conforme ilustra a figura 22. 

 

 
 
Figura 22: Parte do levantamento aerofotogramétrico elaborado pelo Serviço Geográfico do  
                  Departamento de Engenharia e Construções 
Fonte: Ministério do Exército 1979 
Nota: Cobertura por vôo em 1975, apoio de campo em 1976 e edição em 1979. 
 
 

Na análise dos mapas, mostrados nas figuras 22 e 23, verifica-se o 

compromisso do desenho do parcelamento, proposto com o relevo e a hidrografia do 

local enquanto forças do lugar, configurando uma malha de traçado particular na 

distribuição dos eixos de acessibilidade e no especial parcelamento da terra. 

Consta da historiografia de Caxias que Luiz Antônio Feijó Júnior. sugeriu ao 

governo a transferência da sede da Colônia, de Nova Milano para o denominado 

“Campo dos Bugres”, um sítio descampado localizado ao norte da 5ª Légua, por ser 

mais central ao conjunto de léguas desta Colônia, o que foi levado a efeito.  
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Assim, dois anos após o início da colonização, em 1878, a sede da Colônia 

Caxias é transferida para o local indicado, nas proximidades da área que atualmente 

é o centro da cidade, ou melhor, a praça central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Detalhe do mapa rodoviário de Caxias do Sul, extraído do levantamento  
                   aerofotogramétrico realizado em 1955, mostrando a Sede da Colônia Caxias, no  
                   limite leste das terras de Luiz Antônio Feijó Júnior e a marcação em cores da  
                   Estrada Geral e da ferrovia. Detalhe de Mapa Viário em 1955 sobre o Plano de  
                   Colonização de 1875 
Fonte: SEPLAM//PMCS 

 

Enquanto propriedade particular, com relevo e recursos naturais favoráveis à 

ocupação, especial do ponto de vista da logística, por iniciativa e regras próprias de 

seu proprietário, a sesmaria também foi objeto de parcelamento. A resultante deste 

parcelamento não identifica as figuras denominadas léguas e travessões. A 

sesmaria foi desmembrada em glebas denominadas de Linhas e estas subdivididas 

em lotes. No espaço anteriormente configurado com a confrontação das Léguas da 

Colônia Caxias, a sesmaria gerou a Linha Feijó, Linha Luciana, Linha Benevides e 

Linha Rondelli.  

Cumpre registrar que, embora toponimicamente distinto do plano 

governamental, inclusive quanto à transmissão do título e respectiva posse da 

propriedade ou lotes, de resto, o processo de parcelamento da sesmaria, em 

especial quanto desenho ou projeto, assume forte semelhança com aquele traçado 

do mapa da figura 23. 
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Figura 24: Gares das Estações da Via Férrea Forqueta, Desvio Rizzo e Caxias do Sul, sobre  
                  traçado das colônias e área não loteada, sem data de Feijó Júnior. Mapa  
                  hidrográfico e viário sobre demarcação do parcelamento dos lotes coloniais. Via em  
                  negrito, antigo caminho norte do país, nos dias atuais BR116 
Fonte: Adaptado pela autora de SEPLAM/PMCS, sem data 

 

A planta ilustrada na figura 25 apresenta em detalhe as denominações 

correspondentes aos Travessões constituintes das Léguas e também identifica as 

Linhas constituintes do parcelamento da sesmaria de Feijó Júnior, denominada 

Colônia Sertorina, à semelhança da Colônia governamental. 

 

 
Figura 25: Mapa da divisão distrital do Município de Caxias do Sul no início do século XX, com  
                  a localização da sede  primitiva, Barracão, depois denominada Nova Milano. Indica  
                  também as léguas, travessões e as linhas originárias da propriedade de Feijó Júnior  
Fonte: Reconstituição gráfica de Tiago Dalegrave, Ucs/2005, acadêmico de Arquitetura e Urbanismo,  
           sobre originais de arquivo  SEPLAM/PMCS  
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As relações territoriais já anunciadas previam uma conexão de âmbito 

regional como núcleo inicial de Caxias do Sul que permitia, também, a inserção, no 

sentido leste do território, num antigo eixo de integração e ligação à região dos 

Campos de Cima da Serra, o Travessão Cremona. Esse antigo distrito é o atual 

Bairro de Ana Rech, no limite da X Légua marcada em amarelo no mapa da figura 

25. 

É no contexto deste empreendimento particular que surge a localidade de 

Forqueta. É possível afirmar que, em sua origem, Caxias do Sul foi uma colônia 

imperial. Já, o atual Bairro Forqueta teve sua origem em uma colônia particular. 

No século XIX, como esclarece Pesavento (1983), apud Machado (2001, p. 

55): ”Do ponto de vista interno, a possibilidade de núcleo de pequenos proprietários 

agrícolas visava neutralizar, pelo seu peso, a oligarquia regional”. O processo de 

colonização por povoamento empreendido no Rio Grande do Sul, então Província de 

São Pedro, contrapunha-se ao latifúndio introduzido por ocasião da posse oficial da 

terra por parte de Portugal em 173744.  

Esse procedimento foi baseado em plano de ocupação territorial que 

correspondia a um projeto de assentamento em escala regional, representando uma 

estratégia político-administrativa sem precedentes no sentido de delimitação de 

fronteiras e ocupação de terras devolutas ainda desocupadas. 

A localidade de Forqueta surgiu posteriormente ao processo colonizatório 

instaurado na Colônia Caxias, quando o proprietário das terras, Luis Antonio Feijó 

Júnior, por volta de 1881, investiu na área fundando serrarias e na posterior venda 

de parte destas terras aos imigrantes italianos, sendo datados de 1883, os últimos 

registros de assentamento dos mesmos na área do núcleo em estudo. 

Em 1881, voltou para Caxias para explorar sua colônia particular, colocando 
os lotes rurais e urbanos a venda. Organizou serrarias, olarias, trouxe 
sócios para auxiliá-lo na venda de terras. Conseguiu com as autoridades da 
Província que a estrada a ser aberta entre Caxias e Bento passasse por 
suas terras. Em 1883, 30 famílias de imigrantes viviam em suas terras, 
muitas eram da Segunda Légua. (GIRON, 2001, p. 258). 

Ainda conforme a autora, o processo ali iniciado lidava com um sistema de 

demarcação das áreas gradativamente transmitidas aos imigrantes, segundo a 

                                                
44 De acordo com Machado (2001, p. 55) “A política de implantação de núcleos coloniais com base na 

pequena propriedade vinha sendo empregada no país desde o início do século XIX. Foi adotada 
pelo governo imperial com base numa proposta de mudança da política de ocupação do solo [...].” 
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disponibilização de lotes dada pelo dono da sesmaria. Segundo a mesma fonte, o 

dirigente da Entrada de caráter oficial, era beneficiário direto do governo imperial. 

No período compreendido entre 1881 e 1930, toda a floresta de araucária, 

em Sertorina, na região de Nova Vicenza, atual município de Farroupilha, já havia 

sido derrubada. As terras, depois de desmatadas, eram vendidas em lotes e logo a 

região foi povoada, o que foi facilitado pela abertura da Estrada Geral, que ligava as 

sedes das antigas Colônias Caxias e Dona Isabel, na atualidade Caxias do Sul e 

Bento Gonçalves (GIRON, 2001), conforme indica a figura 26.  

 

 
 
Figura 26: Vista parcial de uma das colônias: Conde D'Eu, Dona Isabel, Alfredo Chaves, 
                  Antonio Prado ou Colônia Caxias. Entre [1875 e 1900] Fotógrafo: não identificado. 
                  Coleção Família Darsiê 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. DAR 001 AL-06-67 (Caxias do Sul) 

 

Existem várias versões sobre o nome da localidade de Forqueta. O primeiro 

nome foi Linha Feijó. O nome de Forqueta foi dado por Giusepe Slomp, que adquiriu 

terras para os seus filhos plantarem ao longo da Linha Feijó.  

Giusepe Slomp abriu uma casa comercial que se situava no entroncamento 

da Estrada Geral, de Nova Vicenza ao Campo dos Bugres, (atual município de 

Farroupilha a Caxias do Sul), com a estrada que levava à localidade da Capela dos 

Santos Anjos, também denominada estrada da 1ª Légua (Vale Trentino), e a estrada 

que levava à localidade Capela de Nossa Senhora do Loreto, também conhecida 

como estrada da 2ª Légua.  
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O entroncamento tinha a forma de um garfo ou forca, conhecido instrumento 

agrícola de manuseio do feno (forchetta), derivando-se daí o nome da localidade. 

Esta conexão desempenhava o papel da entrada, entendida como espaço de 

controle de acessibilidade às léguas, conforme ilustra a figura 27. 

 

 
Figura 27: Mapa da Paróquia de Forqueta com a marcação das Sedes das Capelas. Em  
                  destaque o desenho em forma de garfo das principais vias de acesso que  
                  configuravam o entroncamento de instalação do núcleo de Forqueta  
Fonte: Mapa cedido pela pesquisadora Loraine Slomp Giron45. 

 

                                                
45 Loraine Slomp Giron. Nascida em Caxias do Sul. Estudos de História em Curitiba e de Filosofia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Primeira Diretora do Arquivo Histórico 
Municipal de Caxias do Sul. 



 

 

139

No tocante à conectividade, interessa destacar a planta das Léguas, o 

sentido de sistema viário secundário que eventualmente se formava em função 

deste parcelamento. Como nas demais, na planta da 2º Légua, o plano identifica os 

nomes dos Travessões e os lotes rurais, que, numerados em ordem crescente de 1 

a 74, estão dispostos de modo a entestar em seu menor lado, o eixo ou linha dos 

referidos Travessões. Estas linhas, em geral simplesmente denominadas de 

travessões tinham como função, grosso modo, servir de acesso aos lotes.  

A planta também registra os nomes dos primitivos proprietários dos lotes 

rurais, simplesmente denominados lotes coloniais ou colônias. Esta por sua vez, 

apresenta um diferencial em relação aos demais. Junto à extremidade norte, 

portanto na confrontação com terras de Feijó Júnior, uma série de lotes dispostos de 

modo distinto do conjunto: “As picadas abertas para a demarcação dos limites do 

Travessão ou do “meio travessão” deram início às primeiras estradas da colônia.” 

(BERTUSSI, 1983, p. 124). 

Importante também registrar, enquanto ilustração simbólica, que as atuais 

propriedades rurais, na sua grande maioria, ainda permanecem sob domínio das 

famílias descendentes daquelas originalmente instaladas, demonstrando, 

possivelmente, a forte influência do apego à propriedade como um bem que foi 

capaz de garantir a sobrevivência por intermédio de processos produtivos e de 

agremiação social que lhe são próprios. 

A Entrada46, dirigida por Luis Antonio Feijó Júnior, proprietário da Colônia 

Sertorina, permitiu a instalação da Colônia Caxias. Ainda conforme a Giron (2001, p. 

257), a Colônia Sertorina onde foi instalada a sede de Forqueta tinha três léguas em 

quadro, e estava situada entre a primeira colônia citada e a Dona Isabel. Esta 

estratégia de localização pretendia separar os imigrantes territorialmente, o que a 

autora relaciona a “motivos de segurança nacional.”  

                                                
46 De acordo com a Enciclopédia Wikipédia livre: “A expressão Entradas e Bandeiras é utilizada para 

designar, genericamente, os diversos tipos de expedições empreendidas à época do Brasil 
Colônia, com fins tão diversos como os de simples exploração do território, busca de riquezas 
minerais, captura ou extermínio de escravos indígenas ou mesmo africanos. Ainda de maneira 
geral, considera-se que: as chamadas Entradas tinham a finalidade de expandir o território, eram 
financiadas pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial em nome da Coroa de 
Portugal, ou seja, eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. As Bandeiras eram 
iniciativas de particulares, associados ou não, que com recursos próprios buscavam obtenção de 
lucros. Ou seja, eram expedições organizadas por bandeirantes. Disponível em: 
<http://www.wikipedia.org>. Acesso em: 11 nov. 2009. 



 

 

140

O quase isolamento imposto às famílias imigrantes passou a ser suplantado 

com a edificação de capelas de uso comum aos grupos familiares. A capela 

congregava, assumindo a condição de centralidade, não somente às atividades 

religiosas, mas enquanto organização e desenvolvimento de atividades sociais. É 

junto à capela que se dá a edificação do salão, então denominado bodega, e da 

escola, constituindo uma nucleação e, portanto, um espaço de agremiação47, 

plenamente ausente no plano de parcelamento e povoamento. 

Na colônia recém iniciada em 1875 foram instalados os 109 imigrantes 

recém chegados. Giron (2001, p. 250) relata que “[...] a região permaneceu 

essencialmente rural e as povoações tardaram a surgir. O habitat era disperso, entre 

as casas havia uma distância de mais de 500m.” Já em relação aos núcleos de 

capelas em suas configurações iniciais, a autora desperta atenção para o fato de 

que ali costumavam agrupar-se um número de “[...] três ou quatro casas, onde mais 

tarde foram construídos os salões e os cemitérios comunitários”, conforme apresenta 

a figura 28. 

 

 
Figura 28: Vista da Capela de Santo Antônio, em Forqueta, construída por seis moradores do  
                  local, entre eles Giuseppe Della Giustina. A casa à direita era de propriedade de  
                  João Onzi. Forqueta, Caxias do Sul, [ca. 1910]. Fotógrafo: Não identificado. Coleção  
                  Nabílio Postali Radaelli e Genoveva Ignês Trentin Radaelli 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. RLL 090. (Caxias do Sul). 

 

                                                
47 De acordo com Iotti (2005, p. 2): “De uma maneira geral, o imigrante italiano era católico e religioso. 

As igrejas, escolas, seminários, capelas e jornais clericais foram as principais instituições culturais 
e políticas, sobretudo no mundo rural. A capela congregava. Cada uma delas era consagrada a um 
santo padroeiro. Uma vez por ano, os moradores da região reuniam-se para homenageá-lo. Eram 
as sagras. São Roque, São Valentim, São Pedro, São Marcos, Santa Justina, Santa Corona e 
tantos outros. Os colonos organizavam-se em comunidades em torno das capelas e elegiam 
diretorias, os “fabriqueiros” que coordenavam as atividades religiosas e sociais das linhas.” 
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Estes núcleos assumem a condição de lugar ou localidade à revelia de 

procedimentos administrativos oficiais, eis que fortes enquanto identificação de 

espaço de uso comum, adquirindo caráter oficial enquanto toponímia, de sorte que 

passam a constituir, inclusive, elemento de identificação postal, ainda em vigor na 

atualidade.  

Importante salientar que a abrangência de cada Capela, agora enquanto 

localidade, não é representada como um espaço territorial definido ou demarcado, já 

que resultante de atividades desenvolvidas por grupos de famílias. A Capela é um 

conjunto de famílias. Esta representação vigora até os dias atuais.  

Giron (2001) relaciona o aparecimento desta primeira forma de agregação 

colonial à instalação da capela de São Virgílio na 2ª Légua, em Caxias do Sul, 

construída em 1880, tendo como padroeiro o bispo de Trento.  

Sobre a Capela dos Santos Anjos, desperta a atenção o fato de que esta 

capela, construída em madeira inicialmente e situada no lote de Vitório Cervelin, 

muda mais tarde para as terras de Olivo Cappelletti, acrescentando campanário 

lateral em pedra, e, em 1949, reconstruída em alvenaria, em outro terreno então 

cedido por José Perini, como flagrante sinal da disputa de poder, anteriormente 

mencionada.  

Algumas das capelas são tão próximas umas das outras, como a de Santos 

Anjos e a da Salete; apenas um quilômetro e meio as separam, lembrando uma 

relação da construção das capelas com o sistema de poder discutido pela autora 

que faz do colono uma espécie de “sócio de Deus” o que significava o poder de gerir 

a receita das festas do padroeiro da capela, sendo que os associados ainda podiam 

manter ou vender os terrenos do cemitério. 

O sistema de agregação física e social verificado nesse processo de 

ocupação territorial está ligado a esse elemento estruturador e representante do 

poder na região rural. É na capela e suas imediações que, ainda nos dias atuais, se 

desenvolvem as atividades religiosas e sociais, constituindo sobremaneira, um 

espaço que estava relacionado à representação dos donos de terra, e segundo 

Giron (2001, p. 255) “[...] em nenhum outro lugar há mais capelas do que na 

Segunda Légua. Cada capela construída é prova de poder de uma família.”, 

conforme mostra a figura 29. 
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Figura 29: Mapa Rodoviário com a localização das Capelas da 1ª e da 2ª Léguas. Extraído do  
                  Anexo 7 PDM e do levantamento aerofotogramétrico do Serviço Geográfico do  
                  Departamento de Engenharia e Construções 
Fonte: Ministério do Exército 1979 e Google maps (2009) 
Nota: Cobertura por vôo em 1975, apoio de campo em 1976 e edição em 1979 
 

A Capela Nossa Senhora da Salete, também parte deste sistema 

estruturador de ocupação territorial, conforme indica Giron (2001, p. 256), pois 

apresenta-se cercada por algumas casas e uma agência do correio pertence 

atualmente ao município de Farroupilha, e, reformada em 1985, possui, como as 

demais, “[...] amplos salões de festa da comunidade e bela praça.”  

A figura 30 demonstra momentos de cerimônia religiosa, a construção da 

igreja de São João e evento festivo junto a Igreja Nossa Senhora do Loreto. 

 

 
 
Figura 30: Grupo de pessoas em frente à Igreja na construção da Igreja de São João,  
                   Forqueta, Caxias do Sul, 1923 e Igreja de Nossa Senhora de Loreto, Loreto, Caxias  
                   do Sul, [década de 1940]. Fotógrafo: não identificado. Coleção Nabílio Postali  
                   Radaelli e Genoveva Ignês Trentin Radaelli 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. RLL 046 e RLL 242 (Caxias do Sul)  
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Os eventos que reuniam a comunidade junto às Capelas envolviam não só o 

acompanhamento das diferentes etapas da construção dos edifícios das Igrejas 

como as cerimônias religiosas, sociais e políticas, sempre muito prestigiadas como 

oportunidade de congregação, mas também de arrecadação de fundos para as 

demandas das sociedades organizadas localmente. 

É interessante notar que a figura ligada à exploração comercial dos eventos 

festivos nas comunidades institui a figura do “fabriqueiro” como o grande beneficiário 

do sistema sendo ele quem aluga o campo de futebol, a cancha de bocha e “[...] 

administra a copa do salão comunitário, onde os homens se reúnem, nos fins de 

semana, para jogar cartas e beber. O dono da bodega da capela é o dono da sua 

receita.” (GIRON, 2001, p. 256). 

Morfologicamente, tal sistema segue representado atualmente no entorno 

imediato da capela pela presença “de grandes pavilhões” ou “salões” com 

dimensões compatíveis com a necessidade de abrigar a comunidade e seus 

visitantes, onde podem ser servidas “mais de mil e quinhentas refeições”, 

apresentando uma estrutura de trabalho que organiza a comunidade por tarefas 

específicas em torno das características gastronômicas regionais. 

 

 
Figura 31: Vista da localidade de São Virgílio       Figura 32: Vista da sede da localidade de 

da 2ª Légua. Caxias do Sul, 1940.                           Forqueta da 2ª Légua de Caxias do                               
Fotógrafo: não identificado.                                    Sul, sem data 

Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. RLL 241 e RLL 247 (Caxias do Sul) 
Nota: Coleção Nabílio Postali Radaelli e Genoveva Ignês Trentin Radaelli 

 

Data de 1913 a inauguração da Igreja de Santo Antônio de Pádua, situada 

no centro do núcleo de Forqueta. Cabe salientar aqui, que esta edificação nunca 

recebeu o nome de Capela. Construída depois da instalação da Estação da Linha 
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Férrea, ostentava desde o início o título de Paróquia48, ou Igreja Paroquial, o que, na 

hierarquia eclesiástica, significava maior prestígio e poder junto à Mitra Diocesana, já 

como reflexo da importância de centro regional dado à pequena vila desde sua 

fundação.  

As figuras 31 e 32 demonstram as atividades sociais junto à Capela de São 

Virgílio, considerada a primeira do conjunto de sedes de núcleos rurais implantados 

na área, que ligava o sistema Paroquial ao núcleo central, com a Igreja Santo 

Antônio, a partir da qual foram sendo implantadas as demais Capelas sobre o eixo 

viário que leva à Loreto e ao Vale Real, junto ao Rio Caí.                 

Ao analisar a formação do núcleo urbano de Forqueta Giron (2001, p. 257) 

afirma que, entretanto, não foi das capelas que surgiu a urbanização (noção de 

formação dos núcleos centrais primitivos das Colônias) e considera terem sido dois 

os fatores que permitiram o surgimento do núcleo na região de Forqueta: “[...] a 

passagem da Estrada Geral de rodagem e a Estrada de Ferro.” 

 

 
Figura 33: Carregamento de dormentes na  Estação Férrea de Caxias do Sul para a construção  
                  de trilhos, Caxias do Sul, 1910. Fotógrafo: Domingos Mancuso. Coleção Francisco   
                  Fortuna e grupo de vindimeiros. São João da Forqueta, Caxias do Sul [ca. 1950].  
                  Fotógrafo não identificado. Coleção Nabílio Postali Radaelli e Genoveva Ignês                            
                  Trentin Radaelli 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. MAN 008 e RLL 235 (Caxias do Sul)  

 

O processo de desenvolvimento e ocupação territorial do núcleo de Forqueta 

apresenta dois momentos de fixação territorial. Um primeiro momento ligado à 

chegada de madeireiros e à implantação de serrarias, de localização transitória em 

função de seu caráter exploratório. E um segundo, marcado pela implantação da 

linha férrea (ilustrado na figura 33), criando um novo eixo de acessibilidade regional, 

                                                
48 O entendimento do termo Paróquia é aquele que, na estrutura organizacional da Igreja, 

corresponde ao responsável pela gestão e administração de capelas. Os limites territoriais da 
Paróquia não seguem os limites político-administrativos de sorte que, não raro, congrega capelas 
de Municípios diferentes. 
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coincidente com a estrada geral que ligava a sede da Colônia Caxias às Colônias 

Cond’Eu e Dona Isabel, viabilizando as trocas da produção vitivinícola a partir de 

1910. 

Sobretudo, a forma de territorialização resultante do sistema de poder 

vigente nos primórdios da ocupação aparece como responsável pelo “genius loci”49,  

identidade espacializada e ainda perceptível do lugar, o que pode ser percebido nas 

imagens das paisagens da  figura 34, que demonstram a execução de obras de 

melhorias e grandes instalações industriais e agrícolas do período de consolidação 

da primeira fase de ocupação e apropriação territorial na área. 

 

 
Figura 34: Cenas fotográficas do cotidiano da comunidade Conceição da Linha Feijó. Década  
                  de 1940. Fotógrafo: Valério Zattera. Coleção: Valério Zattera 
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. (Caxias do Sul) 

 
                                                
49 Conforme Kohlsdorf (2007, p. 3): “Na antiga Grécia, o lugar (locus) tinha um espírito (genius loci), 

uma divindade local que apoiava todas as manifestações humanas. Alguns lugares falam com 
fluência e revelam-se facilmente: basta um primeiro olhar para detectar certa fisionomia ou maneira 
inconfundível de ser de ruas, praças, edifícios ou monumentos. Isto significava possuírem uma 
identidade forte, que os antigos acreditavam ser o espírito dos lugares: o genius loci que os 
habitava e se manifestava em organizações únicas do espaço, entidade respeitada como guardiã 
da memória citadina, pronta a evocá-la nos percursos cotidianos [...] Um espírito fiel e flexível, visto 
que atual: ao longo de séculos que carregam mudanças muitas vezes radicais, esse espírito da 
identidade garante a permanência de traços fisionômicos responsáveis pela possibilidade de 
reconhecer-se determinado lugar e não confundi-lo com outros.” 
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Os colonos instalados na área rural de Forqueta, mantendo os costumes do 

Tirol, região de procedência da maioria dos imigrantes ali instalados, dedicaram-se 

ao cultivo das videiras como produção principal, à policultura de subsistência e à 

criação de animais domésticos como atividade complementar.  

O mapa ilustrado, na figura 35, apresenta a região de abrangência do Bairro 

Forqueta, delimitada em relação ao centro da cidade de Caxias do Sul e às 

conexões viárias.  

Destaca as atividades e usos existentes e em vias de implantação dentro do 

perímetro urbano da cidade em expansão, em especial nas áreas limítrofes de seu 

território, os antigos distritos, como áreas potenciais de desenvolvimento, tendo 

como base o eixo ferroviário no Trecho Caxias do Sul – Farroupilha.  

ESTAÇÕES DA LINHA FÉRREA

PÓLO COMERCIAL

PÓLO CULTURAL

PÓLO TURÍSTICO

FERROVIA

RS 122

Roteiro Turístico
ESTRADA DO 
IMIGRANTE

ROTA DO SOL

Roteiro Turístico
CAMINHO DAS 

COLÔNIAS

Roteiro Turístico
VALE TRENTINO

ESTAÇÃO FORQUETA
ESTAÇÃO RIZZO

ESTAÇÃO CAXIAS

 
Figura 35: Mapa da região de abrangência do Percurso 3 do Diagnóstico de Paisagem PMCS,    
                  ao longo da antiga ferrovia 
Fonte: Adaptado pela autora da Base Cartográfica do PDU /PMCS, 2007. 
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A acessibilidade viária aparece como propriedade do sistema que possibilita 

a apropriação, seleção e valoração das configurações materiais que dão suporte 

físico e limites à paisagem cultural. 

Tal premissa permite colocar em destaque o conceito de percursos e rotas, 

marcadamente verificados em suas relações com ambientes liminares50, de 

transição ou periféricos da cidade, avaliados em sua dinâmica evolutiva e espacial. 

Outras atividades reconhecidas como mais urbanas também eram desenvolvidas em 

fábricas artesanais que produziam móveis, algumas máquinas agrícolas e 

instrumentos musicais entre outros, ainda ligados ao fluxo de trocas e conectividade 

regional, como ferrarias e pequenos armazéns.  

Segundo Giron (2001, p. 257) poucos eram os que se dedicavam a essas 

atividades sediadas nos centros dos núcleos ou sedes das colônias. Na segunda 

légua apenas duas casas comerciais foram registradas, “[...] a de Caetano 

Costamilan, na Capela de Loreto, próximo à igreja, em 1892, no lote 41 do 

Travessão São Virgílio, e a de Joaquim Slomp em Forqueta, em 1908, em frente à 

Cooperativa.” 

A figura 36 apresenta o registro das atividades que envolviam a produção 

agrícola principal da área rural, cuja grande escala abrangia a comunidade em 

diferentes atividades produtivas de apoio, como a tanoaria e a ferramentaria 

agrícola, nem sempre localizadas no núcleo central próximas às áreas de cultivo.   

 

 
Figura 36: Cenas fotográficas do cotidiano da comunidade Conceição da Linha Feijó. Década  
                  de 1940. Fotógrafo: Valério Zattera. Coleção: Valério Zattera.  
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. (Caxias do Sul) 

                                                
50 O termo, apropriado da antropologia, define uma condição de mudança de estado, ou forma de 

passagem de uma condição inicial para outra, no caso, as características rurais e urbanas em 
permanente contraposição e integração nos processos e dinâmicas de transformação espacial em 
áreas periféricas. 
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De acordo com Giron (2001), a estação férrea de Forqueta foi inaugurada 

em 1908 pela inicialmente Compagnie. Auxiliaire dês Chemins de Fer au Brésil51, 

denominada Companie Imperiele Des Chemines de Fer Du Rio Grande do Sul, dois 

anos antes do que na sede municipal de Caxias do Sul.  

Neste período, a madeira extraída era levada para São Leopoldo, de trem, 

onde servia para a fabricação de fósforos e lenha. A chegada do trem contribuiu 

também para o aumento da produção vitivinícola, proporcionando a criação da 

Cooperativa Vitivinícola Forqueta, fundada em 1929.  

Na primeira década do século XX Forqueta progredia. Em 1908 chegou a 
estrada de Ferro. Aos poucos as terras são vendidas e outros moradores 
começam a chegar. Em 1910, quando foi inaugurada a estrada de ferro, a 
estação recebeu o nome já consagrado pelo uso: Forqueta. (GIRON, 2001, 
p. 258).  

O sentido de conexão de acessibilidade local e regional confere ao espaço 

do núcleo uma notável característica de espaço de transição territorial, onde a 

dinâmica de centralidade adquire papel de configuração e distribuição de 

movimento, compatível com o caráter de ponto estratégico do sistema viário 

estruturador de fluxos e distribuição de recursos, o que possibilitou um processo de 

fortalecimento econômico e de co-existência espacial de grande apelo e valorização, 

no processo de ordenamento territorial. (GIRON, 2001).  

Conforme a fonte consultada, atualmente a região da antiga Segunda Légua, 

em suas áreas tanto pertencentes ao município de Caxias do Sul, como de 

Farroupilha, representa a maior região vinícola da antiga Colônia Caxias.  

Giron (2001) aponta ainda que a primeira fase do Cooperativismo na região 

ocorreu no período temporal que vai de 1911 a 1915, denominado período heróico e, 

uma segunda fase, que vai de 1929 a 1964.  

A razão desta periodização está ligada às fases de maior ou menor 

ampliação da produção e mesmo dos meios de fabricação, que passa de uma 

característica artesanal, (até 1930), para outra, onde se encontram as cooperativas 

surgidas na década de 1930 e classificadas de grandes, apoiadas pelas medidas 

protetoras advindas do Estado Novo, com sua produção exportada para a região 

sudeste, conforme ilustram as figuras 37 e 38. 

                                                
51 Conforme dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE), Patrimônio 

Ferroviário no Rio Grande do Sul (2002, p. 20- 21). 
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Figura 37: Grupo fundador da Cooperativa           Figura 38: Cooperativa Vinícola Forquetense 
                  Vitivinícola em 1929, Forqueta                                 e o sistema de transporte da                                                                    
                                                                                                       Produção 
Fonte: Museu do Vinho: Caxias do Sul/Forqueta 

 

O Cooperativismo Vinícola, mostrado nas figuras 37 e 38, aparece como 

forma de possível solução para a mencionada crise, sendo que foi organizado neste 

período o Movimento Cooperativista regional que sofria permanente, que segundo 

Giron (2001, p. 259) “[...] boicote promovido pelos produtores de vinho da região 

urbana.”, já que o vinho da colônia produzido de forma rudimentar não podia 

enfrentar o domínio de mercado das indústrias vinícolas. Tal período encerrou com a 

criação da Cooperativa Agrícola Forqueta em 11 de agosto de 1929. 

Entre 1929 e 1973, a Cooperativa cresceu tanto na produção como nos 
associados, reunindo mais de trezentos, de toda a região. A entrada de 
capitais estrangeiros no setor vinícola vai reverter a situação. As 
cooperativas entram em crise e o setor privado retoma seu curso. (GIRON, 
2001, p. 259).  

Forqueta, atualmente, como Região Administrativa de Caxias do Sul, conta 

com aproximadamente 4.000 habitantes na área urbana e 2.000, na rural.52 Cabe 

ressaltar que este número compreende a população identificada como integrante da 

Paróquia de Forqueta.  

Esta abrange, na contigüidade do sítio Forqueta, habitantes do atual 

município de Farroupilha mantendo a configuração original consagrada no período 

de instalação da Colônia. As comunidades são reconhecidas como núcleos sociais, 

mesmo que pertencentes a dois municípios diferentes.  

                                                
52 A região é composta por oito comunidades menores, sendo a cultura da videira ainda a sua 

atividade essencial e a grande maioria dos produtores é associada à Cooperativa Vitivinícola 
Forqueta. 
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A colônia foi subdividida pela Igreja Católica no princípio de capelas e 

paróquias, alheios aos limites administrativos. São consideradas pertencentes ao 

perímetro de Farroupilha as capelas de Santos Anjos, São Roque, Nossa Senhora 

da Salete e Menino Deus. Nesta, especialmente, o limite entre os municípios Caxias 

e Farroupilha, tangencia o edifício da igreja. 

Da manifestação material, entretanto, fica apontado o valor excepcional 

dado à terra, como bem de consumo e símbolo de prestígio, traço este que parece 

se reproduzir ainda nos tempos atuais, como descreve Giron (2001, p. 261): 

Talvez seja esse o motivo pelo qual as casas dos avôs nunca foram 
restauradas. A cada geração novas casas são construídas e as velhas 
passam a ser usadas como curral ou depósitos de cereais. Para eles ainda 
melhor que o abandono das velhas casas é a compra de novos lotes para 
as novas famílias, nos quais casas novas são construídas.   

Da paisagem, desperta a atenção, especialmente para a substituição das 

velhas pipas de carvalho pelas de alumínio e aço, muitas vezes implantadas 

externamente às cantinas, e a substituição do hábito de plantar as videiras em 

‘caramanchão’ para aquelas, com mudas importadas da Itália, plantadas no sistema 

de ‘espaldeiras’.  

Como retorno à vitivinicultura, depois de longo período dedicado à produção 

de frutas para a exportação, aparecem referenciais evoluídos das famílias 

tradicionais, de forma compatível com as práticas globalizadas de exploração do 

produto, as “Casas”53, designação dada às propriedades, já em fase desenvolvida 

de crescimento e  de qualidade produtiva.  

As marcas dos novos tempos são a presença de parques ligados à 

exploração de lazer e turismo, como por exemplo, o Parque dos Pinheiros e do Lago 

do Jet Sky, e já são perceptíveis os movimentos em prol das rotas turísticas que 

envolvem as capelas e os capitéis remanescentes, sinais de mais um período de 

valorização dos percursos de fruição dos marcos culturais daquela paisagem.  

Da caracterização desenvolvida ficam evidentes as marcas de uma estrutura 

morfológica subjacente que nasce no processo de ocupação territorial na micro-

região de inserção do objeto de estudo.  

                                                
53 De acordo com Giron (2001, p. 262): “[...] as velhas cantinas ganham novas designações como 

Casa Perini, Casa Cembrani, Casa Onzi Dei Rizzi entre outras, guardando ainda os antigos 
nomes.” 
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As marcas da grelha do projeto colonial de parcelamento, reproduzidas 

conforme aparece em mapa viário da cidade, não só constituíram relações sociais 

de trocas e de mobilidade, como também paisagens. 

A ortogonalidade das linhas e o escalonamento territorial hierárquico 

concebido como estrutura fundiária, adotados ainda enquanto gênese no plano de 

ocupação, tanto o empreendido pelo poder imperial como aquele de caráter 

particular, cristalizam marcas remanescentes em sua integridade tipológica, 

resultantes da organização e articulação de lotes, travessões, linhas e léguas, que 

configuraram a antiga colônia. 

4.3 ESTUDO DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL DO NÚCLEO DE FORQUETA 

No mesmo período, década de 1940, no núcleo central de Forqueta 

estavam consolidadas as tipologias consagradas das atividades econômicas, como 

as que consolidaram o processo de ocupação e organização territorial no sentido da 

periferia para o centro, da área rural para a urbana. 

A pesquisa documental iconográfica manipulada, adaptada e reconstituída, 

apontou uma seqüência cronológica de configurações territoriais passíveis de serem 

consultadas, como base referencial do processo evolutivo do núcleo, conforme 

descrito a seguir. 

O mapeamento apresentado parte da base cartográfica e materiais 

aerofotogramétricos datados dos anos de 1955, 1964, 1979, 1988 e 1998, 

pertencentes aos arquivos da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, disponíveis na 

mapoteca da Secretaria de Planejamento, consultados e comentados pela 

Coordenação de Cartografia e Comissão de Avaliação do Plano Diretor de Caxias do 

Sul de 2007, sob a orientação técnica da Engenheira Margarete Tomazini Bender.  

Numa sistemática de comparação e sobreposição do material 

disponibilizado, foram obtidos os registros de massas construídas e massas verdes 

que recuperam o processo de transformação e desenvolvimento ocorrido no local.  

A figura 39 ilustra o entorno do recinto da Gare da antiga Estação Férrea de 

Forqueta, implantado no período entre 1908 e 1940, que permanece com seus 

marcos arquitetônicos em suas formas originais e configuram e ordenam a estrutura 

daquele espaço público. 
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Figura 39: Mapa de ocupação do núcleo central anterior a 1955, com marcação do sistema 
                  primitivo de vias e edificações remanescentes: 1. Escola Municipal de 1º Grau José  
                  Generosi; 2. Gare da Estação Via Férrea; 3. Moinho; 4. Tanoaria e Vinagreira da  
                  Cooperativa Vitivinícola Forquetense; 5. Igreja Paroquial Santo Antônio; 6.  
                  Cooperativa Vitivinícola instalada inicialmente na antiga Casa Comercial de Joaquim  
                  Slomp, aos fundos da Gare 
Fonte: Reconstituição cartográfica e iconográfica da autora 

 

Os mapas construídos registram as ocupações iniciais e destacam a rede de 

vias locais sempre relacionadas à Linha Férrea da Estação Forqueta, implantada 

desde 1908. 

4.3.1 Do traçado colonial à centralidade do núcleo: o primeiro período de 1875 a      
         1955 

No período entre 1875 a 1955, no espaço central de Forqueta não se 

identificava incremento significativo no arruamento secundário e local, indicando a 

quase ausência do parcelamento do solo para fins urbanos, embora ali instalada a 

grande conexão viária que estruturava a distribuição das atividades locais e 
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regionais: no sentido Norte/Sul bifurcado pelos acessos às capelas Santos Anjos e 

São Virgílio, e no sentido Leste-Oeste pelo cruzamento da Estrada Geral. 

O diagrama, mostrado na figura 40, demonstra o sistema de acessibilidade 

local e regional no período anterior a 1955, com a destacada forma de forca 

característica da conexão viária núcleo central de Forqueta, e a divisão em 

quadrantes deste núcleo a partir da conexão dada pelo cruzamento dos eixos de 

deslocamento regionais e locais Norte/Sul, ligando o loteamento colonial ao 

cruzamento junto ao núcleo central, e o eixo Leste/Oeste, dado pela antiga Estrada 

Geral e Linha Férrea.  

Neste primeiro período, quando praticamente já extinta a cobertura vegetal 

primitiva que era composta por floresta de araucárias, nota-se a incidência de mata, 

provavelmente em estágio de regeneração, junto ao eixo Norte/Sul, entrada pioneira 

e ao eixo Leste/Oeste, ligação de integração regional dado pela mencionada Estrada 

Geral, ligação de eixo de acessibilidade e reforçado pela ferrovia paralela a esta. Os 

vazios encontrados são associados às áreas de cultura agrícola ou vegetação de 

pequeno porte ou rasteira. 

O eixo da rodovia RS122 inicialmente não conectado ao sistema de vias 

locais, aparece também em paralelo ao sentido de ligação entre Caxias do Sul e 

Farroupilha, sem configurar, entretanto, um sistema de percurso matriz propriamente 

dito, já que não é verificada ocupação do tipo aglomeração que formasse uma 

massa edificada ao longo do caminho, conformando um tecido primitivo. Trata-se, 

entretanto de uma conexão de maior alcance, ou seja, estabelecem conexão de 

maior conectividade e, neste sentido, de maior integração.  

Ao contrário, o eixo Norte/Sul que cruza este sistema, liga a área agrícola 

primitiva ao centro do núcleo e, mais ao norte, conecta a área de extração 

madeireira propriamente dita, demarcada pela maior concentração de massa 

vegetal, como demonstram as figuras 40 e 41. 
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Figura 40: Mapa de ocupação 1955, reconstituição sobre aerofotogrametria e quadrantes A, B,  
                  C e D dos entornos imediatos que configuram o denominado recinto da Estação  
                  Férrea, a partir da conexão formada pelo eixo viário Leste-Oeste pela antiga Estrada  
                  Geral, que atravessa o primitivo eixo Norte-Sul, a atual Rua Arthur Perottoni que se 
                  desenvolve a sul em forma de garfo 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008 

 

As massas construídas demarcadas na figura 40 se referem aos entornos 

imediatos da Cooperativa Vinícola e do Moinho (A), do complexo da estação da linha 

férrea e Escola Municipal (B), atividade primitivamente implantada para atender às 

famílias dos ferroviários, e um pequeno conjunto em fita dos edifícios comerciais e 

residenciais da conexão viária principal (C), e do complexo da Igreja, cemitério e 

Ginásio Noturno (D). 

Nota-se a presença do moinho como uso associado à atividade da 

Cooperativa, que funcionava como agente de troca dos produtos coloniais, apoiando 

os colonos nas suas necessidades de subsistência, e, ainda, como agente do 

refinamento do milho e trigo, produzindo farinha excedente para comercialização.  
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É interessante notar (figura 41) que as vias neste sentido finalizam dentro de 

uma massa vegetal bastante densa, o que leva a crer que ali, neste período, ainda 

era possível a atividade de extração de mata nativa, provavelmente de araucárias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 41: Levantamento aerofotogramétrico em 1955, com a marcação da via férrea, em linha  
                  pontilhada e as estradas principais 
Fonte: SEPLAM/PMCS 

 

Neste quadrante que permanecem as maiores concentrações de massa 

vegetal, neste caso, a mata de reflorestamento em substituição à nativa, agora 

essencialmente composta de eucaliptos. Nota-se também a relação do núcleo 

central edificado com a malha do desenho de parcelamento da Linha Feijó e aquela 

que registra a incidência de lotes coloniais da 2ª Légua, estes, de dimensão, 

geometria e disposição bastante diversa daquela característica do parcelamento 

rural.  

No centro do núcleo, conforme a figura 42 é possível verificar a 

concentração de edifícios do entorno da antiga Estação Férrea que compõem o aqui 

denominado recinto da Gare.  
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Figura 42: Imagens do centro do núcleo de Forqueta tomadas desde o entroncamento 
                  das Avenidas Arthur Perottoni e Luiz Franciosi Sério e Rua Severino Generosi que 
                  contornam o largo da Estação Férrea com edifícios institucionais, comerciais e 
                  residenciais ao longo das vias e articulam a praça Joaquim Slomp e a Igreja Santo 
                  Antônio, sobre a passagem de nível da linha férrea, o edifício da Cooperativa  
                  Vitivinícola 
Fonte: Acervo fotográfico da autora (2008/2009) 

 

O espaço não edificado estabelecido entre o complexo da Cooperativa e a 

igreja Santo Antônio está associado a uma ocupação tardia, ou seja, entre os anos 

de 1923 e 1929, da implantação da Cooperativa, quando a Paróquia se estabeleceu 

fora do âmbito das Capelas da área rural, passando a representar o espaço 

simbólico de poder econômico e político instituído.  
Como tipologias comerciais propriamente ditas, aparecem os casarões em 

fita que configuram as esquinas da conexão e nó viário principal do núcleo, com 

volumetria que decresce até sua parcial dissolução dentro da massa vegetal que 

passa a configurar o alinhamento ou interpenetrar lotes de edificações residenciais 

esparsas. 

Neste entorno, anterior aos dois usos de maior relevância daquele setor (B), 

aparece também como espaço público propriamente dito, o recinto da gare da 

estação férrea, cuja implantação data do início do século XX, espaço linear que 
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configura uma unidade autônoma ao longo dos trilhos, limitada pelos 

entroncamentos dos dois braços (ou dentes) da referida forca.  

Os limites dessa conexão se estabelecem a oeste, à via que leva às Capelas 

Santos Anjos e São Roque, a via primitiva de contato com o vale, no caminho 

conhecido como do “perau” ou da “grota”, como popularmente referido, que apenas 

possibilitava primitivamente a transposição a pé, ou por tração animal, em virtude da 

topografia íngreme característica das picadas primitivas. Ao leste, um caminho 

consolidado, mais recente, leva a Nossa Senhora de Loreto, e conecta o platô 

superior da área central ao mesmo Vale Real, passando pelos núcleos das Capelas 

de São Martinho e Forqueta Baixa.  

A cronologia de ocupação indicada pode ser verificada pela datação das 

Capelas, muitas vezes inscritas nas fachadas dos edifícios principais e que referem 

à cultura da região originária, quer pela tipologia da arquitetura religiosa italiana 

adotada, quer pela inscrição textual em monumentos que referem o nome das 

famílias que doaram o terreno para a edificação. 

O espaço que separa os núcleos de Capelas se caracteriza pela distribuição 

homogênea da monocultura da uva e pelas vias locais que configuram corredores de 

acessibilidade e de visuais que geram perspectivas onde a amplidão de limites 

produz maiores ou menores aberturas panorâmicas para os vinhedos das áreas 

cultivadas, na maioria das vezes seguidas pelo plano de fundo em aclive que 

desenha o perfil ondulado da figura.  

Neste contexto os casarões residenciais das sedes das colônias, que muitas 

vezes também abrigam as cantinas em seus subsolos, normalmente construídos em 

pedra basáltica, compõem a cena como elementos-marcos ou conjuntos de 

edificações de apoio à produção agrícola, configurando pequenos centros de bairros 

ou unidades morfológicas diferenciadas, limitadas pela preponderante massa verde.  

Muitas vezes as sedes de Capela ou de Colônia ocupam posições de 

mirante, implantadas nas cotas mais altas dos lotes, junto aos veios d’água, sempre 

afastados de seus elementos limitantes, inclusive da única via de acesso. Tal 

posição permite o controle visual do entorno cultivado e também da entrada ao lote, 

como o indicado na figura 43. 

Contribui para esse isolamento o fato de que o desenho de parcelamento 

colonial colocava os fundos de menor dimensão dos terrenos lindeiros em 

justaposição numa linha contínua de rebatimento, configurando os travessões.  
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Figura 43: Imagens do percurso entre o centro do núcleo de Forqueta e a Capela de São  
                  Virgílio, eixo de deslocamento para a Capela de Loreto 
Fonte: A autora (2008/2009). 

 

Deste período, fica destacada a importância do processo de consolidação 

dos núcleos de Capelas junto à área rural, como forma de agregação sócio-espacial 

que confirma a característica dos espaços mais segregados do sistema naquela 

paisagem, como paisagem de transição entre os núcleos de Capelas.  

Quando o núcleo rural apresenta maior hierarquia funcional e simbólica no 

sistema, pode também apresentar uma praça frontal ao átrio da igreja, e alguns 

outros equipamentos como as pequenas cooperativas vinícolas e as escolas. 

Estes pequenos subespaços aparecem como núcleos protourbanos 

conforme explica Santos (1988), e correspondem às necessidades de vida social 

que sustentaram a implantação do plano de colonização do ponto de vista de sua 

viabilidade de articulação das relações sociais. 

Os núcleos de Capelas, como os ilustrados nas figuras 44 a 47 apresentam 

uma morfologia recorrente a partir do edifício da Capela, que domina a estrutura 

enquanto marco visual e o entorno livre articulador das demais funções, o salão 

paroquial, o cemitério e o campo de futebol e, algumas vezes, a cancha de jogo de 

bocha, além de raras residências. 
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Figura 44: Imagens do centro da Capela desde o largo do entroncamento das ruas principais,  
                  com a presença do edifício do Salão Paroquial, residências, escola e Vinícola 
Fonte: Autora (2009) 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 45: Imagens do centro da Capela de São Virgílio, datada de 1880, edifício do Salão  
                  Paroquial e provável residência da família doadora da terra para a instalação da  
                  Capela 
Fonte: Autora (2009) 
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Figura 46: Imagens do centro da Capela de São Martinho, desde o largo do entroncamento das  
                  vias principais, com a presença do edifício do cemitério, o Salão Paroquial, o  
                  campo de futebol e as residências das famílias proprietárias dos lotes coloniais,  
                  núcleo inserido na área de cultivo de parreirais 
Fonte: Autora (2009) 
 

 
Figura 47: Imagens do percurso de transição entre as Capelas de São Virgílio e Loreto, com os  
                  edifícios residenciais das sedes das colônias 
Fonte: Autora (2009) 
 

Na medida em que a estrutura embrionária das sedes das Capelas cede 

lugar ao espaço de seu entorno imediato, aparece como dominante o espaço 

configurado pelas unidades de paisagem de morfologia ampla, onde a paisagem é 

pontuada pelas sedes de colônias particulares como interface de áreas privadas de 

maior dimensão, compostas pelas extensas áreas de cultivo em situação de 

visibilidade panorâmica e as residências-unidades produtivas agrícolas, como 

elementos isolados das sedes das propriedades, como o apresentado na figura 48.  
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Figura 48: Paisagem de transição entre capelas, com sede da colônia no caminho para a  
                  Capela de Loreto, e sede de colônia com características de espaço rural em área de  
                  relevo acidentado 
Fonte: Autora (2009) 

 

Núcleo inserido em área de cultivo de parreirais, porém com características 

de maior urbanidade, especialmente no tratamento de canteiros e espécies vegetais 

exóticas, também implantadas a partir de 1935 na praça central de Caxias do Sul. 

 

   
Figura 49: Imagens do núcleo central da Capela de Loreto, desde o largo do entroncamento  
                  das ruas principais, com a presença do edifício do Salão Paroquial, escola, praça e  
                  algumas residências 
Fonte: Autora (2009) 
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Neste caso, como demonstra a figura 50, aparece uma estrutura nuclear 

diferenciada composta pelo conjunto de edifícios residenciais de família que 

desenvolvia, de forma rara, a atividade comercial em sua propriedade, além do 

cultivo da uva. Tais entrepostos comerciais funcionavam como pontos articuladores 

regionais. 
 

      
Figura 50: Paisagem de transição entre capelas, com sede da colônia da Família Costamilan.  
                  Edifício de armazém de passagem e abastecimento de tropeiros e imigrantes do  
                  período primitivo de implantação do Plano Colonial. Presença de tipologia  
                  arquitetônica característica de imigração de origem alemã, presentes de forma  
                  hegemônica no Vale Real 
Fonte: Autora (2009) 

 

A Capela São Valentim, como demonstra a figura 51, apresenta uma 

condição especial de centro de distribuição da produção de uva, além das 

residências das famílias fundadoras da Capela inserida na área de cultivo de 

parreirais, provavelmente pela sua condição de localização no ponto de descida 

para o Vale Real. 
 

 

 
Figura 51: Imagens do centro da Capela de São Valentin, desde o largo do entroncamento das  
                  ruas principais, com a presença do edifício do Salão Paroquial, escola e cemitério   
Fonte: Autora (2009) 
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Diferentemente do que pode ser observado nas demais Capelas, a de 

Forqueta Baixa, na figura 52, está apresentada em dia de domingo, o que significa o 

momento de maior integração social fora do âmbito produtivo que traz nas épocas 

sazonais de cultivo ou colheita outras formas de agregação e animação espacial. 

 

 
Figura 52: Imagem de paisagem do centro da Capela na Forqueta Baixa, entroncamento das  
                  ruas principais, com a presença do edifício do Salão Paroquial, o campo de futebol e  
                  as residências das famílias de agricultores, em dia de domingo. Núcleo inserido na  
                  área de cultivo de parreirais, com tipologia de arquitetura sacra característica de  
                  áreas de imigração de origem alemã na região 
Fonte: Autora (2009) 

 

O eixo viário paralelo ao primeiro, caminho que leva à Loreto, faz parte do 

Travessão – caminho para a Capela Menino Deus – a atual Estrada da Unidade que 

articula os núcleos das Capelas São Roque, no extremo sul, e Santos Anjos e São 

João, mais integradas ao núcleo central do bairro de Forqueta, apresentadas nas 

figuras 53 a 57, corresponde ao limite da 2ª Légua, na Linha Feijó, e está dividido 

politicamente entre os municípios de Farroupilha e Caxias do Sul. 

Tal divisão, entretanto, não se verifica nem no tipo de atividade produzida na 

área, nem nas reais integrações dadas entre as famílias que se agregam a partir da 

noção de Paróquia, instituição que representa bem mais do que uma localização 

geográfica, mas contempla o sentido de comunidade nas relações sócio-culturais 

que desenvolve em seus processos de manutenção e evolução. 
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Figura 53: Imagem de paisagem de transição entre capelas, com sedes das colônias das  
                  Famílias Slomp e Tomazini. Imagens do centro da Capela de São Roque, com a  
                  presença do edifício do Salão Paroquial, núcleo residencial inserido na área de  
                  cultivo de parreirais, no braço oeste do entroncamento junto ao núcleo central de  
                  Forqueta, ou seja, o caminho para as Capelas Santos Anjos e Menino Deus 
Fonte: Autora (2009) 
 

 
Figura 54: Capela Santos Anjos, com sede da colônia da Família Perini. Imagens do núcleo  
                  central com a presença de praça central e Salão Paroquial e as residência de  
                  descendentes. Núcleo inserido na área de cultivo de parreirais, com a presença de  
                  grande Cantina de produção de vinhos 
Fonte: Autora (2009) 



 

 

165

 
Figura 55: Capela Nossa Senhora da Salete, com praça frontal e a presença do edifício do  
                  Salão Paroquial e da escola primária 
Fonte: Autora (2009) 
 
 

 
Figura 56: Capela de São João, com o Salão Paroquial e cemitério 
Fonte: Autora (2009) 
 

 

 
Figura 57: Capela Menino Deus, com o Salão Paroquial e cemitério 
Fonte: Autora (2009) 
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Todos estes núcleos foram implantados no sentido de ocupação territorial e 

correspondem aos dois eixos pouco integrados do limite sul do Plano de 

Colonização. Sabe-se que é corrente na região, o sentimento de segregação entre 

ramos de uma mesma família que podem se integrar apenas visualmente à longa 

distância e nunca conexão viária em linha reta sobre a topografia acidentada, 

apenas visualmente integrada entre os diferentes pontos de cota máxima dos eixos 

paralelos implantados sobre o relevo. 

Tal característica de configuração espacial caracteriza o sistema de grande 

segregação espacial, dado pelo desenho de longas linhas axiais bastante longas 

dos eixos de distribuição dominantes na área rural do sistema, que hierarquizam e 

selecionam os demais espaços do núcleo central do bairro. 

Os núcleos de sedes de capelas compõem espaços valorizados local e 

globalmente e representam centralidades que permitem conexões para dentro e 

para fora do sistema, menos pela sua capacidade de conectividade e acessibilidade 

e mais pela continuidade visual como confirmação e reforço de diferenciação 

espacial daquela paisagem. 

4.3.2 O segundo período de 1964 a 1988 

O mapa de 1964, ilustrado na figura 58, apresenta a modificação ocorrida 

com a inserção de mais um eixo transversal leste-oeste dado pela rodovia RS122, 

no mesmo sentido das anteriores Estrada Geral e linha férrea.  

Neste período há um pequeno crescimento da faixa de massa verde e uma 

extensão de vias secundárias no sentido norte, com uma pequena agregação de 

lotes na malha primitiva do entorno da Cooperativa Vinícola. Entretanto, não se 

verifica aumento de ocupação edificada na área do núcleo inicial, exceto edificações 

isoladas na faixa de ocupação comercial em fita junto à via principal. 

A implantação do eixo rodoviário que possibilitou, na década de 1970, o 

incremento do distrito industrial, nome dado à área de relocação das indústrias 

resultado da descentralização industrial do núcleo de Caxias do Sul, permitiu a 

localização os complexos fabris de grande porte ao longo deste eixo, deram início a 

consolidação do setor metal mecânico, têxtil, e madeireiro na área em sua interface 

de acessibilidade global, fato de grande importância na formação do perfil 

econômico regional.  
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Figura 58: Mapa de ocupação em 1964 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora (2009) 
 
  

 
Figura 59: Levantamento aerofotogramétrico em 1964, com a marcação da via férrea em linha  
                  pontilhada e as estradas principais em vermelho 
Fonte: SEPLAM/PMCS, alterado pela autora 
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Pouca ou nenhuma mudança significativa é percebida neste período como 

expansão do sistema, com exceção da implantação da RS 453, quer para as 

adições de malha de parcelamento, quer pela implementação ou adição edilícia na 

área, sendo que os núcleos rurais já se encontravam consolidados. 

4.3.3 O terceiro período de 1988 a 1998 

O mapa de 1988, ilustrado na figura 60, mostra um novo ciclo de 

assentamento, transformado pela implantação na área do Distrito Industrial situado 

no limite do perímetro urbano, na década de 1970. O adensamento residencial, 

ainda não vertical, passa a se concentrar às margens da rodovia RS122 e junto aos 

edifícios principais marcados desde o mapa de 1955.  

Outra modificação relevante desta década foi a implantação da Praça de 

Pedágio sobre a rodovia RS122. As ruas interiores ao núcleo e que tangencia a face 

posterior da antiga Estrada Geral, funcionam como rota alternativa de passagem no 

limite entre os dois municípios. Atraindo um fluxo pesado de automóveis e de 

veículos de transporte, o que tem sobrecarregado o sistema de trânsito local e criado 

uma barreira ao movimento de pedestres na área. Um forte incremento de comércio 

de pequeno porte ao longo da via aumenta o conflito entre o tráfego livre e as áreas 

de refúgio e estacionamento não previstos para o desenvolvimento da atividade.  

 

 
 

Figura 60: Levantamento aerofotogramétrico em 1988 
Fonte: SEPLAM/PMCS, alterado pela autora 
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Figure 61: Mapa de ocupação em 1988  
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora (2009) 

 

O mapa de 1998, apresentado na figura 62, demonstra os diferentes 

períodos sobrepostos, com a presença da massa verde consolidada e uma mudança 

de direção no adensamento de ocupação e do traçado viário secundário, que integra 

as novas áreas loteadas do eixo norte que ultrapassa a barreira inicialmente dada 

pela rodovia. Nota-se a implantação de estruturas edificadas das indústrias de 

grande porte e de áreas livres de edificação para uso de lazer como o parque 

Samuara e o hipódromo. Tais áreas evidenciam a especial configuração de grandes 

glebas mantidas íntegras e não sub-parceladas.  
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Por outro lado, a configuração do núcleo central de Forqueta, dada pelo 

sistema viário e o parcelamento consolidados, demonstra a permanência no traçado 

das marcas da formação inicial ligada aos dois eixos ortogonais de acessibilidade 

regional, como o apresentado nas figuras 62 e 63. 
 

 
                                                       
Figura 62: Mapa viário em 1998                       Figura 63: Levantamento aerofotogramétrico 
                                                                                              em 1998 
Fonte: SEPLAM/PMCS, adaptado pela autora 

                

O traçado da malha ortogonal incrementado no entorno da Cooperativa 

ainda a encontra na permanência da massa vegetal uma barreira física para seu 

avanço na parcela sul da RS122. O mesmo não ocorre na parcela norte, em função 

do parcelamenteo diferenciado dado pelo uso industrial e de chácaras de lazer ou 

institucionais implantadas, assim como de loteamentso menores, como o da Vila 

Hípica e demais condomínios residenciais, como se apresenta no mapa síntese da 

figura 64.             
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Figura 64: Mapa de ocupação em 1998 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora (2009) 
 
 

Conforme pode ser observado na figura 64, no decorrer da caracterização 

dos diferentes períodos evolutivos estudados, muito diferente do que possa ter 

ocorrido nas outras nucleações coloniais ou urbanas da região, cujos centros 

sediavam instalações provisórias para abrigar imigrantes como atividades atratoras 

de centralidade, no caso de Nova Milano e mesmo a cidade de Caxias do Sul, o 

processo de ocupação territorial em Forqueta foi constituído por elementos de 

configuração expressos por uma organização espacial advinda do projeto de 
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parcelamento colonial iniciado nas áreas periféricas do núcleo urbano, de perfil 

marcadamente agrícola, gerando um sistema em rede a partir de sua estrutura 

policêntrica. 

Neste caso, prevalecem o macro parcelamento territorial e a acessibilidade 

em canais viários não conectados entre si, mantendo os espaços segregados como 

padrão e regra de configuração nas tramas secundárias e locais do sistema cujo 

movimento e articulação das atividades são controlados pelo morador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 65: Mapa de ocupação com destaque em vermelho para edifícios de interesse para a  
                  preservação no entorno da antiga Gare da Estação Férrea de Forqueta 
Fonte: Google maps (2009) 

 

O núcleo central de Forqueta, de consolidação posterior ao início da 

povoação da zona agrícola, resulta de um lento processo de agregação de 

elementos construídos e espaços públicos, num sistema de acessibilidade e 
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integração dado pela conectividade estruturada por percursos matrizes, ou seja, por 

caminhos primitivos como eixos de conexão local e regional, responsáveis pela 

permanente sedimentação de um processo de transformação gradativo e pertinente 

do ponto de vista cultural. 

Baseada na retenção dos recursos instalados, a manutenção e o 

desenvolvimento da área se revela num sistema de baixo custo material e social, o 

que pode favorecer a continuidade de formas de crescimento qualificado, aspecto 

reforçado pela produção e reprodução de valores culturais distribuídos com 

equidade dada a extensão e intensidade de atributos de diferenciação funcional, 

formal e de animação social de sua estrutura originária, do potencial de seus 

espaços públicos favoráveis a encontros sociais e à valorização aparente da 

identidade de sua paisagem em seu processo gradual de crescimento, consolidando 

uma diferenciação espacial dada pela complexidade e variabilidade significativa de 

sua morfologia. 

As características de complexidade e diversidade da estrutura global em 

Forqueta podem estar associadas à valorização de espaços localizados em alguns 

eixos de dominância. Tais eixos permitem, conforme propõe Wagner (2001, p. 13):  

[...] conexões entre distintos lugares urbanos mais consolidados, ou do 
conjunto com seu entorno ou com as passagens regionais e suas inter-
relações. São estes eixos os que hierarquizam e selecionam os demais 
espaços urbanos, garantem a diferenciação espacial pela sua extensão, a 
capacidade de diferenciação funcional, de animação e de oportunidades – 
centralizam, portanto, e criam inteligibilidade na estrutura. 

A partir deste pressuposto, a análise a seguir desenvolve o sentido de 

passagens regionais como a estrutura linear, que configura os eixos de inter-

relações dos tipos de unidades morfológicas consideradas percursos matrizes e 

estabelece sínteses espaciais ou conexões que funcionam como espaços abertos, 

especialmente, valorizados pela qualidade de sua composição plástica, identidade 

formal e capacidade de integração e visualização no sistema, o que está 

apresentado na seção que segue. 
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4.4 ANÁLISE DA PAISAGEM CULTURAL 

4.4.1 Sintaxe espacial do núcleo de Forqueta 

O mapa de integração da cidade de Caxias do Sul, (figura 66), localiza o 

assentamento escolhido como área de estudo relacionado ao contexto global 

considerado, o qual se apresenta como uma área bastante segregada, 

diferentemente do comportamento do núcleo central da primeira ocupação da 

cidade, com traçado xadrez, o que faz com que o alto nível de anelaridade deste 

centro “puxe” para si as linhas mais integradas do sistema como um todo. 

 

 
 
Figura 66: Integração global do Município de Caxias do Sul 
Fonte: Arquivo pessoal do Arquiteto Paulo De Mori, modificado pela autora em 2007 

  

A maior parte dos loteamentos que aparecem como áreas mais segregadas 

do sistema global, configuram pequenas faixas de terra que estão ligadas ao 

sistema principal de vias de forma perpendicular, como vias secundárias paralelas 

que distribuem os lotes por seu lado menor, com os limites formados por outras 

glebas (e não por vias), criando barreiras à acessibilidade e à integração dos 

subsistemas que dependem sempre do sistema viário principal para estabelecerem 

relações de conexão com o mundo exterior, característica do que ocorre nos 

  Localização do Bairro Forqueta 
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processos de expansão da maioria das cidades do período industrial e pós-industrial 

no estado25.   

Esta configuração demonstra que o eixo diagonal formado pelas rodovias 

RS122 e BR116, no sentido sudoeste/nordeste e que cruza o loteamento quadricular 

central, funciona como um eixo articulador dos demais loteamentos e como principal 

ligação entre eles, já que estes se encontram separados por outras glebas, loteadas 

ou não, e não por um sistema de vias secundário, o que faz com que a integração 

do sistema dependa das vias principais de grande movimento. 

Localmente, entretanto, as áreas dos antigos distritos, como Galópolis e Ana 

Rech, e mesmo o antigo núcleo rural da Vila Maestra na RS435, na direção de 

Flores da Cunha, ao norte, configuram espaços fortemente segregados, em pontos 

de descontinuidade da malha. Contraditoriamente, estes são também os que 

apresentam grande diferenciação espacial e social, apesar de estabelecerem com o 

sistema o mesmo tipo de relação e padrão de integração, característicos de áreas de 

novos loteamentos, muitas vezes irregulares das áreas periféricas ao núcleo central 

de Caxias do Sul, enquanto expansão não planejada.  

A técnica de axialidade aplicada reduz os elementos de circulação a eixos e 

permite o estudo do grau de acessibilidade topológica de cada eixo ante os demais, 

a posição relativa de certos elementos na configuração do sistema, os aspectos de 

segregação e integração que no mapa (ver figura 68) estão representados por eixos 

mais integrados, marcados por cores quentes, sendo em vermelho a máxima 

integração e marcados em cores frias, os mais segregados, sendo em azul escuro 

os eixos menos integrados. 

Adota-se no presente estudo a mesma descrição das características de 

configuração do Bairro de Forqueta, como forma de compreensão dos princípios da 

formação de suas partes em seus aspectos morfológicos internos de diferenciação, 

associados às densidades e usos e às possibilidades de maior fluxo de pessoas em 

determinadas áreas. 

Os mapas axiais elaborados do núcleo do Bairro Forqueta, nos períodos 

considerados sínteses evolutivas, nos anos de 1875 até 1955, de 1955 até 1964 e 

de 1988 a 1998, demonstram uma estrutura de eixos retilíneos, que explicitam o 

entendimento intuitivo da cidade e são os que demonstram a presença de espaços 

                                                
25 RIGATTI, Décio. Loteamentos, expansão e estrutura urbana. In: Paisagem Urbana. N° 15. São 

Paulo, dez. 2002, p. 35-69 e p. 48. 
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“intensamente constituídos”, ou seja, “transições”, como as áreas no mapa 

identificadas A, B, C e D, espaços que apresentam “portas”, que marcam a diferença 

entre o que é espaço público e o que é o espaço controlado por uma instituição 

específica: no caso o edifício da Cooperativa Vitivinícola (A), Igreja Paroquial de 

Santo Antônio (B), a Gare da antiga Estação Férrea (C), mercado de esquina (D). 

Essas transições como “constituições”, sugerem tais espaços identitários como 

coincidentes com os de maior importância nos sistemas de encontros interpessoais 

do núcleo central, conforme ilustra a figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 67: Mapa de ocupação do núcleo central com marcação dos quadrantes definidos pelo   
                  cruzamento dos eixos locais principais 
Fonte: SEPLAM/PMCS, adaptado pela autora 
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Estes espaços de ordem superior26, conjunto de unidades de duas 

dimensões que são os articulados pelos eixos retilíneos, configuram as transições 

entre os espaços fechados no espaço público, noção que remete ao conceito de 

recinto e à definição de unidades formais constituídas, consideradas tanto 

localmente como globalmente.  

Neste sistema tais características dizem respeito ao pequeno tamanho dos 

espaços convexos do recinto da antiga Gare da Estação Férrea e o da Igreja Matriz 

no centro do núcleo, assim como aqueles considerados médios-grandes, que 

configuram os lotes das áreas de cultivo no entorno imediato das casas sedes das 

colônias do perímetro do núcleo, o comprimento das linhas axiais e o número de 

vezes que cada linha é cruzada por outras, o que está demonstrado no mapa de 

integraçao da figura 69. 

Partindo do edifício da Estação Férrea, a rota de deslocamento interna 

considerada é a que aborda o sistema desde o deslocamento pelo eixo da Linha 

Férrea, paralelo à Avenida Luiz Franciosi Sério, seguindo para leste até encontrar a 

Rua Padre Alberto Casavechia, e o trecho da Estrada Quinto Slomp para sul, até a 

Capela São Roque e, voltando sobre o mesmo eixo, retornando para norte pela Rua 

da Unidade, e novamente a leste, pelo trecho Rua Severino Generosi, também 

paralela aos trilhos. Por fim, um trecho do percurso a norte, pela Rua Arthur 

Perottoni, continuando pela Estrada para a Linha Palmeiro até a estrada que leva à 

Capela São José. 

Nas áreas que correspondem aos entornos identificados encontrados ao 

longo deste caminho, a parte efetivamente ocupada é relativamente pequena 

quando comparada à área global. 

 Considerado o percurso que inicia na via férrea, seguindo os trechos acima 

indicados, no sentido do entorno imediato, o deslocamento se dá pelo sistema de 

vias, implantado junto ao espaço da área de entorno de atividade agrícola, conforme 

mostra a figura 68. 
 

                                                
26 Conforme Holanda (2002, p. 98) “[...] uma forte característica de identidade urbana é a maneira 

pela qual trechos de ruas ou praças formam seqüências ordenadas ao longo das linhas retas, às 
vezes com quilômetros de extensão” ou eixos, que atravessam “praças, jardins, pontes, rótulas 
viárias, e passar por baixo de arcos, etc. Esses eixos de deslocamento organizam muitas unidades 
de espaço convexo em unidades morfológicas de ordem superior.“ 



 

 

178

 
Figura 68: Percurso limite de abordagem do núcleo de           Figura 69: Mapa de integração 
                  Forqueta e eixos de análise interna e externa                            global no sistema 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 

 

A figura 70 demonstra um comparativo do comportamento das linhas axiais 

e as características das vias mais integradas que correspondem às atuais Ruas 

Severino Generosi (leito da antiga Estrada Geral) e Rua Luiz Franciosi Sério, como 

eixos horizontais e as Ruas Padre Alberto Casavechia e Paolo Radaelli como eixo 

ortogonal reconfigurado do sentido norte/sul, antigo percurso matriz que levava à 

Linha Palmeiro, considerando os anos de 1955, 1964, 1988 e 1998. 
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Figura 70: Evolução da integração/ocupação 
Fonte: Síntese Comparativa de Integração/O 
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Figura 71: Mapa de integração local em 1955     Figura 72: Mapa de integração local em 1964 
Fonte: A autora  

 

              

Figura 73: Mapa de integração local em 1988     Figura 74: Mapa de integração local em 1998 
Fonte: A autora  

 

No caso do núcleo de Forqueta, conforme demonstrado nas figuras 71 a 74, 

não aparece a formação de um núcleo de integração propriamente dito do ponto de 

vista local, enquanto que as suas implicações globais apresentam um sentido de 

maior segregação para as bordas, como são os casos da linha da antiga estrada de 

ferro e da estrada interestadual, de maior acessibilidade e eixos paralelos de maior 

comprimento no sistema, 

A praça do largo da Cooperativa junto à Igreja passa a ser o local de 

possível espaço de controle desde seu plano elevado da linha férrea. Esta via e a 

sua paralela, antiga Estrada Geral, de maior acessibilidade e integração global, 

permitem que os fluxos se dêem de forma direta para fora do sistema, favorecendo o 

controle do estranho sobre o espaço.  



 

 

181

Sintaticamente, a noção de profundidade está associada à noção de 

centralidade do platô topográfico do centro do Bairro num sistema raso, de traçado 

regular mais acessível, diferente dos mais segregados ou de acessibilidade menos 

direta das áreas de cultivo, de relevo acentuado, regionalmente conhecido como os 

“peraus.” 

Nota-se, no caso de Forqueta, que o grande sistema de eixos principais que 

atravessam o núcleo central a partir da estrutura em forca, anteriormente descrita, 

apresenta um comportamento em que o eixo de acessibilidade norte/sul perde a 

força de integração a partir da intersecção com eixo leste-oeste e de sua bifurcação 

dada pelos sub-eixos que encaminham o movimento de um lado para a Capela 

Menino Deus e de outro, para a Capela Santos Anjos, enfraquecendo ainda mais na 

direção da Capela São Roque, trecho mais segregado do sistema. 

Ao considerar a integração local, foi verificado que o núcleo original perde 

força, ficando a integração praticamente concentrada ao longo da via principal 

externa ao núcleo inicial de ocupação dado não só pelo trecho conservado da antiga 

estrada geral, mas ainda reforçado pela antiga linha de trem que, reforça o sentido 

leste-oeste de integração.  

A figura 75 mostra o quadro comparativo entre a Integração Global e a Local 

do núcleo central de Forqueta. 
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Figura 75: Comparação entre integração global e local 
Fonte: Atelier Sintaxe/PROPUR 2007 
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Tendo como base esta análise apresentada na figura 75, o eixo de maior 

integração aparece como aquele em que há maior possibilidade de movimento e de 

encontro entre os habitantes em movimento e os visitantes, e ali estão localizadas as 

atividades mais dependentes desta condição, ficando os espaços mais segregados 

destinados à atividade residencial e numa escala mais global, às grandes áreas de 

cultivo agrícola. 

Este núcleo também concentra os espaços de uso mais relevantes do Bairro 

de Forqueta e representativos para a vida dos moradores do entorno, assim como 

para a categoria social de estranhos que possam movimentar-se pela área. É 

interessante notar que um dos antigos ‘atrativos’ de movimento da área, a antiga 

Estação Férrea, mesmo desativada atualmente, permanece como espaço mais 

integrado do local.  

É verificada intensa movimentação e utilização em seu entorno imediato, 

caracterizando uma centralidade funcional, mesmo com certa perda de centralidade 

sintática decorrente da força de integração ter sido deslocada e distribuída pelo eixo 

dado pela RS122. 

No caso de Forqueta, é de relevância destacar tais aspectos de centralidade 

associados à presença e permanência de determinados rótulos espaciais.27 

Essa medida oferece a compreensão de que uma via que é fortemente 

integrada ao sistema e intensamente cruzada por outras vias é percebida em sua 

condição local e, ao mesmo tempo, oferece informação sobre sua posição global, ou 

seja, aquela que não pode ser percebida a partir dela própria. 28 

A conectividade e a profundidade do sistema em análise, do ponto de vista 

de sua segregação e acessibilidade, apresentam as configurações ilustradas na 

figura 76. 

                                                
27 De acordo com Medeiros (2004, p. 10): “[...] rótulo é o nome de um uso temporário ou simbólico de 

uma edificação, espaços internos e externos ou zonas urbanas.” 
28 Segundo Rigatti (2002, p. 64): “[...] a inteligibilidade de um sistema pode ser avaliada pela 

correlação entre uma medida global, ou seja, a medida de integração global de todos os espaços 
do sistema em análise e uma medida local, ou seja, a conectividade de cada um dos espaços, 
considerando a conectividade a quantidade de espaços ligados diretamente a cada um dos 
espaços existentes e que nada mais são do que possibilidades de, a partir de qualquer eixo que se 
considere, compreendermos onde se está e onde se pode ir. Deste modo, é possível verificarmos o 
quanto de informação sobre o sistema espacial como um todo é possível de ser apreendido 
localmente e, portanto, em que medida este sistema é inteligível.” 
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Figura 76: Comparação entre conectividade e profundidade 
Fonte: Atelier Sintaxe/ PROPUR 2007 

 

É possível perceber nas representações da figura 76 como o eixo da estrada 

estadual pode representar espaço de grande integração e como podem representar, 

pela acessibilidade, espaços que passam a ser disputados como localizações 

preferenciais para usos e serviços de grande representatividade em maior escala, 

além da local. 

No núcleo central de Forqueta fica salientado o papel da rodovia RS122 

como elemento chave da estruturação espacial já que mais uma vez funciona de 

forma a reforçar o sentido do percurso matriz anteriormente descrito. Esta 

característica é relativa à propriedade de espaços mais raso, ou seja, este eixo de 

menor profundidade relativa atrai para si a centralidade do sistema considerado.  

Destaca-se para o caso em questão uma característica freqüente em 

assentamentos consolidados, cabendo salientar que em espaços tradicionais é 

freqüente a localização de atividades tidas como monopolísticas junto aos núcleos 

de integração reforçando o sentido de atratividade29 dados pela centralidade 

configuracional. 

 

                                                
29 Conforme Cuttini (2001) apud RIGATTI (2002, p. 72): “A redução das atividades dos centros 

urbanos antigos a novas áreas de expansão, a análise configuracional reforçará a perda de 
centralidade e suas causas reais. Aqui, a preservação de atividades monopolísticas pode permitir a 
sobrevivência de outras atividades em cidades antigas e a sobrevivência e a preservação dos 
próprios centros antigos.” 
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Figura 77: Mapa de uso do solo do Bairro Forqueta           
Fonte: Posser (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78: Mapa de densidades do Bairro Forqueta           
Fonte: Posser, (2007) 
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O mapeamento, ilustrado nas figuras 77 e 78, demonstra que os usos e as 

densidades da área estudada e nas situações do estado atual do núcleo, indicam 

que a preservação e a permanência das atividades ligadas à Cooperativa, Igreja e à 

praça, ao colégio e à escola, remanescentes da implantação de 1955, permitiram a 

conservação da centralidade no entorno da Gare da Estação Férrea de Forqueta 

enquanto atividade tradicionalmente monopolística na cidade, mesmo que o 

comércio tenha se distribuído e concentrado junto às vias de maior acessibilidade e 

integração. 

Por intermédio desse estudo foi possível identificar a forte característica do 

núcleo do ponto de vista de sua identidade, verificando o modo pelo qual trechos de 

ruas ou praças formam seqüências ordenadas de espaços e como estão 

relacionados à presença de ‘constituições’, casas, igrejas, escolas, gare da estação 

férrea, que são consideradas entradas, ou transições, referenciadas como acessos a 

espaços fechados controlados. 

Essas relações tornam-se de especial relevância para o presente estudo na 

medida em que possibilitou verificar como  podem ter implicações importantes para 

os sistemas de encontros interpessoais e, assim, encaminhar conclusões a respeito 

da relevância de constituição de espaço público como, na linguagem sintática, os 

”[...] espaços de transição entre público e privado intensamente constituídos.” 

(HOLANDA, 2002, p. 98).  

As figuras 79 a 82 demonstram como estas barreiras configuraram o espaço 

do ponto de vista local nos períodos estudados e como estas se dão pela presença 

e relações topológicas ligadas aos marcos arquitetônicos destacados.  

As relações topológicas verificadas serão alteradas quando analisadas em 

relação às características da topografia e relevo ao nível mais global, assim 

dependentes da presença de morros e aclives, bem como de presença ou ausência 

de massas vegetais. 

Para a interpretação desse conceito, conforme o indicado por Holanda 

(2002, p. 98) foi possível desenvolver, para o caso, a idéia de espaço convexo 

enquanto um lugar determinado, ou seja, em um espaço identitário, coincidentes 

com as áreas previamente definidas como (A), (B), (C) e (D), admitindo que ao 

caminhar em linha reta entre quaisquer pontos que estejam dentro de um mesmo 

espaço convexo, obtêm-se a idéia de que se está em um lugar determinado, ou seja, 
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em um espaço identitário, já que “[...] a técnica de convexidade decompõe o sistema 

de espaços abertos de uma cidade em unidades de duas dimensões”. 

 

     
Figura 79: Mapa de espaços convexos 1955          Figura 80: Mapa de espaços convexos 1964 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 
 
 

     
Figura 81: Mapa de espaços convexos 1988           Figura 82: Mapa de espaços convexos 1998 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 
 

As figuras 83 a 86 demonstram como estas barreiras configuram o espaço 

do ponto de vista local, onde as constituições são dadas pela presença e relações 

topológicas ligadas aos marcos arquitetônicos destacados, e, ao nível mais global, 

como essas barreiras são de caráter diferente, já que dependentes de presença de 

morros e aclives, assim como de presença ou ausência de massas vegetais e seu 

comportamento nos diferentes períodos delimitados como amostra.  
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As figuras 83 a 86 apresentam também as barreiras e os perímetros dos 

espaços convexos, assim como registram as transições entre esses e os espaços 

fechados. Essa categoria permite inferir a quantidade relativa de espaços abertos de 

um assentamento e é expressa em porcentagem, e podem demonstrar 

características dos espaços convexos ou axiais considerados individualmente. 

 

    
Figura 83: Mapa de ocupação em 1955                  Figura 84: Mapa de ocupação em 1964 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 
 

     
Figura 85: Mapa de ocupação em 1988                   Figura 86: Mapa de ocupação em 1998 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 

 

Observa-se nas figuras 87 a 90, que este comportamento seria transformado 

profundamente quando da inserção de elementos como as massas vegetais, 

relacionadas às condições dadas pelo relevo, conforme pode ser verificado no 

estudo da evolução da inserção de massas de substituição à mata nativa original ao 
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longo a evolução cronológica considerada, funcionando com eventuais barreiras, 

nem sempre podendo ser consideradas como permeabilidades. 

 

  
Figura 87: Massas vegetais/massas                     Figura 88: Massas vegetais/massas                      
                  construídas em 1955                                               construídas em 1964 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 

   

    
Figura 89:  Massas vegetais/massas                     Figura 90: Massas vegetais/massas                      
                    construídas em 1988                                              construídas em 1998 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 

 

Do estudo comparativo percebe-se nas figuras 87 a 90, que não há 

adensamento de massa construída no entorno e que as edificações e usos de maior 

relevância permanecem o mesmo, com a indicação de que este período de 

estabilidade econômica permanece sem expansão, ou transformação sem a 

implantação de qualquer indício de renovação nas características do núcleo, a não 
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ser o aumento linear de edifícios de atividade comercial, no sentido Forqueta 

Farroupilha.  

Cabe salientar neste sentido o uso da antiga Estrada Geral como rota de 

desvio do Posto de Pedágio existente na RS122, o que explicaria esse incremento 

comercial pelo atrativo gerado no aumento de movimento veicular na via, desde a 

Avenida Arthur Perotini perpendicular que está conectada à rodovia. 

O incremento do parcelamento no entorno da Cooperativa não chega a 

modificar a hierarquia conservada da estrutura de espaços abertos da ocupação 

primitiva. Nota-se, entretanto, um adensamento da massa vegetal de substituição 

sem compromisso de permanência, definindo um quadro de permanente 

modificação, apenas conservado na área não loteada da área denominada no 

estudo de quadrante A, em gleba única, e o incremento de edifícios industriais, na 

parcela loteada leste, junto à RS122.  

A configuração espacial do final do século XIX até a implantação da via 

férrea em 1908 está comprometida com os eixos de acessibilidade territorial 

propostos pela grelha regular ou malha ortogonal do plano colonial, o que faz com 

que o sistema permaneça fortemente segregado e a centralidade ou concentração 

de integração junto ao atual núcleo central não fosse estabelecida. O eixo norte/sul 

dado pela figura da forca mantém a integração distribuída e a implantação de novos 

usos nessa conexão não aparecem como usos preferenciais, apenas como pequena 

força de núcleo, diluindo a integração para fora do sistema. 

A implantação da Linha Férrea acaba por criar um novo eixo de distribuição 

de integração para fora do sistema, concentrando a integração sobre o eixo 

leste/oeste da antiga Estrada Geral de integração regional, já que não se verifica um 

parcelamento e implantação de malha mais concentrada junto a ele até 1964, 

mantendo o sistema estável e de forma segregada por oitenta anos. 

A implantação da rodovia estadual naquele período, contudo, promoveu o 

parcelamento e deslocamento de eixo de integração esperado, com um maior 

parcelamento junto ao quadrante (A), o entorno da Cooperativa Vitivinícola, como 

uma ilha entre os dois eixos leste/oeste de integração local, o que acaba por gerar 

uma incipiente força de núcleo de integração, diminuindo de forma relativa a 

profundidade do sistema. 
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A figura 91 demonstra o conjunto destas relações estudado nos diferentes 

períodos, já referenciados. 
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Figura 91: Relações entre barreiras, espaços convexos, axialidade nos períodos de 1955 a  
                  1998. Transformações no núcleo central do Bairro de Forqueta 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico 1998, manipulado pela autora 
 

Este novo parcelamento, também em grelha ortogonal, contribui para a 

formação de um sistema mais raso, deslocando a força do eixo principal relativo ao 

cabo da forca primitiva, agora atravessado pelo novo eixo da rodovia RS122. Os 

pontos de maior profundidade continuam sendo no parcelamento da área rural, ao 

sul, relativos aos dentes da forca primitiva. 
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Apesar da existência dos núcleos das Capelas estabelecidos naquela malha 

de desenho ramificado, ou em árvore, tais forças não funcionam como núcleos de 

integração, carregando o sistema de maior grau de profundidade, o que corresponde 

a um conseqüente maior controle do ’morador’ não só local, como global. 

No período atual, com a implantação lenta de novos parcelamentos acabam 

por não modificar o sistema em suas características de configuração ou de formas 

de integração, permanecendo um sistema segregado até os dias atuais. 

4.4.2 Da vida espacial e vida social 

No caso em estudo, pode-se relacionar o permanente uso da linha férrea 

nos trechos tangentes às constituições residenciais do local como vias de grande 

movimento de pedestres, como ilustram as figuras 92 e 93. 

 

  
Figura 92: Recinto da Gare da Estação                Figura 93 Passagem de nível da linha sob  
                  Férrea Forqueta                                                       praça da Igreja de Santo Antônio 
Fonte: Acervo da autora (2008)  

 

Torna-se importante ressaltar como foi considerada no caso do estudo de 

Forqueta, a variável relação entre rótulos e padrões espaciais, variável essa que 

permite considerar os rótulos com os atributos sintáticos do lugar onde estão 

sitiados. 

Desta forma foi possível relacionar como as atividades centrais do núcleo, 

como o comércio, a gare da estação férrea, a igreja, a escola e a Cooperativa 

Vinícola se localizam ao longo das linhas mais integradas, enquanto as atividades 

de produção e cultivo estão concentradas nas partes mais segregadas do sistema, 
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apesar de que, para aquela comunidade, os espaços de atividade produtiva estejam 

muito mais relacionados à concentração de pessoas interagindo no espaço. 

Como assinala Holanda (2002, p. 112), algumas características, mesmo em 

condições de alta inteligibilidade, podem não estar associadas às questões de 

axialidade e centralidade e caberá então explicar qual a razão para que as pessoas 

não explorem o espaço aberto como recurso cultural, mas, por vezes “[...] realizam 

um sistema de interação social noutros lugares: na sua própria casa ou na casa de 

amigos, em clubes exclusivos, em restaurantes da moda, em templos religiosos e 

assim por diante.” 

Assim, torna-se necessário considerar a interferência muito grande de certos 

‘rótulos’ na organização dos sistemas local e global, como é o caso da Estação 

Férrea de Forqueta na formação do núcleo, ou ainda do ‘real’ sistema de encontros, 

ou seja, os reais arranjos sociais e a maneira pela qual eles se realizam na 

sociedade em questão afetiva, relacionada “[...] ao modo como as pessoas 

pertencem aos vários grupos sociais.” (HOLANDA, 2002, p. 113). 

Ao considerar esse pertencimento relativo às diferentes solidariedades 

anteriormente discutidas (orgânica e mecânica) como princípios organizadores de 

encontros, ainda poderão ser percebidas certas variações.  

Essas variações, apesar de estarem relacionadas ao modo como 

estruturalmente se caracterizam por diferentes estratégias espaciais, o ‘espírito da 

época’ e outros poderão ser verificados ao serem levadas em conta em fontes 

secundárias, caracterizando tanto aspectos referentes aos ‘atributos básicos 

socioeconômicos’, além dos referentes à estrutura dos arranjos sociais. 

 No caso desta análise é relevante associar quais modos de vida se referem 

a um determinado padrão espacial e vida espacial, de modo que seja possível a 

correlação entre essas três classes. 

Holanda (2002, p. 115) sugere que se deve estar no âmbito dos ‘valores 

arquitetônicos históricos’ e no âmbito da tipologia espacial, considerando serem 

esses pontos de vista sobre uma sociedade e idéias como poder, controle, ou 

mesmo, política e ideologia se tornam reais por meio de artifícios de materialização, 

sendo necessário para isso considerar também “[...] crenças, línguas naturais, 

gestos, a força armada, tecnologias [...] o espaço arquitetônico.” 

Essa colocação propõe que seja adotada uma forma de abordar a sociedade 

a partir de um ângulo possível e, no caso da forma que se entende igualmente 
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necessária para abordar o espaço como patrimônio cultural ou como território 

identitário.    

Fica apontada por Holanda (2002) uma possível ‘urbanidade grega’, 

aludindo Pepponis, ou uma ‘urbanidade inglesa’ referindo Hillier, assim como uma 

‘formalidade feudal’ ou uma ‘formalidade industrial burocrática’, todas como 

classificação de distinções ‘formais’ bem como de sua discriminação como tipos 

sócio-espaciais, e finalmente, aponta outro possível tipo, o denominado ‘espaço de 

exceção’ como mais um tipo de assentamento classificado no âmbito do paradigma 

da formalidade. 

O que fica proposto aqui, então, é a questão de que seria possível classificar 

o núcleo de Forqueta em Caxias do Sul, pela sua característica de variabilidade ou 

mesmo de espaço de urbanidade especial dada pelas condições de manifestação 

regional da paisagem de determinado contexto geográfico sul-brasileiro. 

Na discussão desenvolvida encaminha a questão de que o caso estudado 

poderia tratar-se de um tipo especial de formalidade. Explora os aspectos de como 

os atributos de segregação e unidade estariam ali caracterizados como um rótulo 

espacial específico.  

Tais aspectos morfológicos estariam relacionados aos aspectos 

hierárquicos, cerimoniais e de poder ou outros, não só quanto a sua forma física, de 

centros de capelas ao longo de eixos primitivos mais integrados e a partir de um 

conceito sócio-espacial de domínio exclusivo do morador local. 

Na conclusão, a análise proposta, avança para uma categoria que parece 

responder à questão aqui proposto que é a possível relação destas características 

configuracionais àquela que é a que permite relacionar os aspectos tridimensionais 

do espaço, a categoria que relaciona aspectos de percepção da imagem da 

paisagem estudada e possíveis valores de sua preservação.  

4.4.3 Percepção espacial do percurso Forqueta 

4.4.3.1 Da abordagem do limite externo 

De acordo com Lynch (1960, p. 171) “[...] se queremos apreender o 

ambiente como um todo orgânico, então a clarificação das partes do seu contexto 
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imediato é apenas um passo elementar. Será extremamente importante encontrar 

caminhos de compreensão e manipulação do todo.” 

A busca pela aproximação os dados configuracionais à imagem da cidade, 

associando, como já propunha Lynch (1960, p. 170), as possíveis relações “[...] entre 

a imagem da memória comunicável e a usada em operações imediatas no terreno”, 

como a manifestação identitária dos componentes da ordenação espacial e suas 

representações sobre a forma e o conteúdo. 

O objeto de estudo identificado como o Percurso Forqueta da Linha Férrea 

foi abordado a partir de um percurso perceptivo preliminar de observação segundo 

os elementos propostos por Lynch (1960): vias, limites, bairros, conexões e marcos 

visuais. 

O estudo dos elementos da estrutura urbana, conforme os conceitos 

indicados, considera para o elemento vias, os aspectos relacionadas com sua 

propriedade de acessibilidade observadas os diversos trajetos registrados na 

imagem da área considerada, em vias veiculares ou caminho de pedestres, 

consolidados ou em trilhas informais. 

Para vias, como elemento de análise importa estudar o atributo ligado a 

forma dos segmentos em função de suas características de linearidade e inflexões, 

correspondentes as maiores e menores características de acessibilidade, 

conectividade, agregando a estes um valor de capacidade de visualização a ser 

analisada posteriormente. 

Na análise das vias em Forqueta foram obtidos registros que permitem 

classificar os tipos de malha enquanto segmentos curvos e retos, sendo que para o 

caso, a malha é constituída pela maioria de segmentos curvos, com exceção do 

traçado do núcleo integrador. As características dos nós incidentes, ou os 

cruzamentos relevantes na área e muitas vezes coincidentes com as consideradas 

conexões visuais, analisados enquanto pontos focais no estudo são apresentados 

no item 4.5. 

Para marcos visuais enquanto elementos estruturantes e ao mesmo tempo 

qualificadores do espaço no sentido de sua capacidade de ordenação e 

hierarquização, foram registrados os elementos que se destacam visualmente na 

área considerada, tornando-se balizas ou referências topoceptivas, são os tipos de 

espaços abertos e os tipos edilícios que compõem os espaços abertos como 

unidades residenciais-produtivas da região colonial. 



 

 

195

Para a categoria analítica Bairro, foram observados os registros na imagem 

mental das partes ou porções da área consideradas como as que assim se 

expressam em função de possuírem temáticas configurativas próprias, identificada a 

predominância de temas que aproximam as atividades ligadas à produção 

vitivinícola da região, como os espaços característicos das áreas rurais impostos 

pelo plano de parcelamento em minifúndios do sistema de sustentação econômico, 

além da tipologia de lotes rurais, sempre acompanhados de tipos edilícios  

 No estudo elaborado e a partir da análise de elementos da planta baixa 

também foram consideradas as macroparcelas e microparcelas, assim como as 

relações entre cheios e vazios na área considerada. Neste sentido foram observadas 

que as dimensões dos lotes da área rural variam entre as pequenas de um hectare 

do núcleo central, as médias pequenas das áreas do entorno imediato, as médias do 

loteamento rural de até 60 ha e as grandes das áreas não cultiváveis, de 100 ha. 

Da configuração desta porção territorial caracterizada como o centro do 

Núcleo de Forqueta, na sua condição de Bairro no sentido indicado por Lynch 

(1960), ou seja, a porção interior à linha marcada em destaque, pode ser visualizada 

como uma unidade formal reconhecida como possuidora de uma temática 

configurativa própria, importando explorar primeiramente como este desenho se 

relaciona com o traçado do plano primitivo colonial, conforme mostra a figura 94. 

Interessa destacar, no caso, a relação dos dois momentos definidos como 

de transformação da configuração e formação evolutiva do Bairro. Nota-se que o 

traçado de parcelamento da Segunda Légua, na área de cultivo agrícola dos lotes 

rurais, desde o final do século XIX, apresenta a estrutura de um Travessão 

propriamente dito, com um eixo central de distribuição de lotes não coincidente com 

os eixos de acessibilidade sobre as cumeadas dos morros.  

O eixo central que divide os dois conjuntos de lotes encontra-se numa 

depressão do relevo, evitado como eixo de acessibilidade, pois coincidente com os 

cursos d’água que constituiriam barreiras e necessitariam de obras do tipo pontes e 

passagens de nível para serem transpostos, o que significaria obras de difícil 

execução à época, devido aos escassos recursos tecnológicos de engenharia 

disponíveis para a Comissão de Terras e Colonização, implantar o loteamento 

colonial. 
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Figura 94: Macroparcelas comparadas com inserção da grelha ortogonal do plano colonial no  
                    relevo, com destaque para o núcleo central do Bairro assentado na Linha Feijó.  
                    Considere-se a deformação dada pela distorção da imagem de fundo 
Fonte: Imageamento Google maps manipulado pela autora (2009) 

 

O conjunto de lotes contíguo a esses, o meio Travessão, se agrega ao 

conjunto duplo por um novo eixo, não conectado ao primeiro, novamente coincidente 

com um eixo de acessibilidade, fechando a configuração da Légua de figura 

tripartida.  

Tais conjuntos justapostos definem uma não integração planejada do plano 

colonial, isso quer dizer, as áreas de implantação das Capelas, ao longo dos eixos 

de conectividade entre os lotes, não permitia a efetiva integração entre as 

propriedades, a não ser visualmente, fazendo com que todos os conjuntos, ficassem 

segregados entre si.  
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Tal integração só se efetiva como possível, se os eixos forem percorridos até 

o patamar de cota superior do relevo, mais plano que permite então um novo acesso 

de entrada de volta no sistema rural mais segregado, a partir do núcleo central, de 

forma controlada.  

A categoria de análise limite observa a representação imagética de bordas 

ou fronteiras entre os ‘bairros’ da área considerada, assim como desta em relação 

ao entorno imediato e podem ser de barreira ou costura, conforme aproximem ou 

afastem as áreas que delimitam. No caso estudado, esses elementos estão todos 

relacionados ao parcelamento inicial do território, desde o plano de ocupação e 

parcelamento colonial da área, aos lotes rurais que eram subdivididos por linhas e 

travessões, vias de acesso aos lotes e às glebas enquanto macro parcelas 

primitivas.  

Os limites também são aqui discutidos como sendo uma capacidade de 

vizinhança máxima a serem conformados pelos elementos dados pelo próprio 

processo de sua cognição na análise perceptiva da estrutura interna do espaço.  

Na categoria relações entre cheios e vazios que o espaço é classificado 

como cheio quanto à incidência de espaços edificados, sendo os semi-cheios 

aqueles pouco edificados que correspondem a áreas públicas ou privadas como 

áreas intersticiais entre cheios e os vazios como maciçamente encontradas nos 

espaços de transição entre o núcleo e os lotes rurais, e os vazios como espaços de 

circulação, no caso os correspondentes às áreas de cultivo agrícola do entorno mais 

amplo. 

São observados na área, a grande proporção de espaços semi-cheios, 

especialmente aqueles do perímetro externo ao núcleo central, correspondentes a 

grandes áreas de cultivo ou massas vegetais preservadas, na considerada zona 

rural propriamente dita. As características de ocupação dos lotes de inserção das 

edificações no centro dos lotes não configurando massas, mas uma tipologia de 

assentamento compatível com o caráter de vila. Como conhecidas regionalmente, as 

sedes das unidades de produção agrícola ou indústria doméstica, sistema evoluído 

das primeiras ocupações dos lotes rurais, estão distribuídas ao longo dos eixos de 

acessibilidade principais. 

 



Figura 95: Categoria unidades morfológicas percurso externo (temas base e destaque)
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipuilada pela autora em 2008
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Como partes do todo estão identificadas as diversas temáticas configurativas 

que identificam os setores da área considerada. São zonas temáticas de síntese, 

porque resultantes de determinadas combinações de tipos de todos os demais 

elementos das categorias de representação planta baixa descritas pelos sistemas de 

vias e tamanho das parcelas dos diferentes parcelamentos e tipos de lotes, 

silhuetas, elementos de sítio físico, edilícios, elementos de engenharia urbana e 

complementar. 

As partes relacionam-se morfologicamente de diversas maneiras, tais como 

contraste, continuidade ou dominância de uma em relação às outras. O mapa 

indicativo, na figura 95, demonstra as relações configurativas que indicam uma 

síntese das áreas consolidadas em zonas que concentram os tipos de unidades 

morfológicas entendidas como trechos de percursos e seus entornos imediatos.  

Como relações configurativas com o entorno estão identificadas as relações 

morfológicas que se estabelecem entre a temática configurativa global da área 

considerada e as temáticas configurativas dos territórios vizinhos. Por exemplo, são 

relações configurativas de determinada área a porção territorial, de um setor ou 

fração urbana com seu entorno, o contraste, a continuidade ou a dominância de uma 

em relação aos outros. 

Na avaliação da área ficam apontadas as características de permeabilidade 

visual do sistema para as áreas vazias ou de concentração de massas vegetais junto 

ao conjunto mais densamente edificado, o que poderá representar a possibilidade de 

permeabilidade visual para as áreas externas do sistema e a percepção de valores 

estéticos que envolvem valor de permanência, portanto, de preservação. 

4.4.3.2 Da abordagem do limite interno 

Na porção mais plana do núcleo central, o sentido do parcelamento se 

inverte e fica evidente o caráter privilegiado do parcelamento em lotes mais planos e 

até maiores, como no caso do Travessão Alfabeto, junto à primitiva conexão viária 

como um nó de intersecção viária dos percursos matrizes antes referidos, o ponto 

focal definido como a forcheta, junto à antiga Estrada Geral e Linha Férrea.  

Destaca-se a presença das linhas do traçado do plano que configuram o 

período do parcelamento anterior a 1955, quando o núcleo central recebeu 

fracionamento em terrenos de dimensões de proporções ainda retangulares, com 
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testada mínima idêntica ao parcelamento da área rural, numa geometria que busca 

marcadamente uma analogia com parcelamento rural primitivo. 

Nesta área, entretanto, acima do fracionamento primitivo dos lotes 

nominados de Alfabeto, que por si só configuram uma Linha, aparece um novo 

parcelamento que obedece ao sentido do fracionamento anterior, entretanto, sugere 

a relação com uma área topograficamente mais nobre. 

O sentido é invertido para a orientação norte/sul, com a clara intenção de 

melhor aproveitamento do relevo favorável a uma área plana, condição exclusiva 

remanescente apenas na porção territorial originada da Sesmaria de propriedade 

particular de Feijó, a agora identificada Linha Feijó. 

Percebe-se que tal parcelamento adquire um caráter de uso da terra não 

mais ligado à produção agrícola, mas marcadamente de caráter de loteamento, no 

sentido em que é atualmente reconhecido como bem de consumo ou produto 

comercializável, ou seja, um parcelamento com objetivo de exploração pelo mercado 

imobiliário, sem qualquer relação com o caráter de colônia como unidade produtiva 

agrícola. 

É relevante apontar, por outro lado, que com relação aos quatro quadrantes 

temáticos interiores ao centro do núcleo, anteriormente delimitados como áreas A, B, 

C e D, não aparecem transformações relevantes, com pequeno adensamento 

residencial, sem a instalação de novos equipamentos ou mesmo incremento 

significativo de atividade comercial, nem de outros usos marcadamente simbólicas 

como o entorno da estação ferroviária ou da Igreja Paroquial. 

No entorno da Cooperativa Vinícola e o antigo Moinho, percebe-se a direção 

não ortogonal ao eixo da rodovia RS122, remanescente do parcelamento primitivo 

em desacordo com o parcelamento de quarteirões de dimensões regulares 

correspondentes ao tamanho do fracionamento das áreas do centro da cidade de 

Caxias do Sul. Tal direção está relacionada ao percurso matriz aqui identificado 

como a forca, sendo este um pequeno trecho do cabo desta forma física e das vias e 

eixos de acesso primitivos. 

O eixo da rodovia RS implantado segue uma direção correspondente ao 

acesso interno à gleba original da Sesmaria, permanecendo como continuidade da 

indicação de direção de ocupação, conectividade e integração intencionadas por 

Feijó, quando de sua indicação de forma de ligação com a Sede do núcleo da 

Colônia Caxias, no final do século XIX. 
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Figura 96: Integração viária em Forqueta, marcação dos eixos da estrutura viária primitiva e    
                  categoria planta baixa – microparcelas atuais sobre macroparcelas primitivas  
                  advindas do loteamento da Linha Feijó. Indicação de lotes retangulares na área  
                  residencial no entorno da Cooperativa Vitivinícola ao longo da RS122 e a leste da      
                  Praça da Igreja Paroquial, distante do recinto da antiga Gare da Estação Férrea 
Fonte: Google Earth 2009, modificado pela autora e Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias  
           do Sul, manipulada pela autora em 2008 

 

Os elementos da categoria estrutura interna espaço encontram-se 

explicitadas nas análises realizadas nas demais categorias inventariadas de 

representação, geradoras das sínteses dos elementos que caracterizam esta 

categoria.  São entidades físicas que se constituem nos elementos específicos da 

Categoria Estrutura Interna do Espaço como unidades morfológicas, partes do todo, 

relações configurativas com o entorno e conexões visuais. (KOHLSDORF, 2001). 

 As unidades morfológicas correspondem a tipos de áreas livres públicas da 

situação considerada, sejam elas destinadas à circulação, à permanência ou a 

ambas as atividades, como, por exemplo, ruas, praças, avenidas, e outros, e 

representam a configuração de seu espaço como relações geométricas entre seus 

planos de paredes, pisos e eventuais tetos, assim como pelas características de 

composição dos mesmos.  

As unidades morfológicas são os repertórios básicos de composição de 

qualquer cidade, seja ela inteira, seus setores ou frações. É nelas que ocorrem os 

deslocamentos dos indivíduos e, portanto, é por elas que são percebidos os sítios 

urbanos. 
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As unidades morfológicas são as consideradas neste estudo como as cenas 

que correspondem às percepções das configurações dadas pelos elementos ligados 

ao sítio físico, suas relações com as atividades econômicas e usos do espaço e 

ainda a elementos ligados à forma de assentamento com relação às massas 

construídas naturais e edificadas. Elas contêm os lugares, meio pelo qual as cidades 

e suas partes se oferecem à apreensão direta; seus tipos são síntese de todos os 

demais elementos e categorias, configurados e relacionados de modo específico e 

correspondem às áreas de perfil agrícola, sedes de unidades produtivas de cultivo 

ou sedes de lotes rurais, e as Capelas como áreas semi-públicas de convívio sócio-

religioso, além daquelas de perfil urbano, junto ao núcleo central, ligados às 

atividades industriais como os complexos vitivinícolas e de moagem, os de 

transporte, recintos da via férrea e das conexões em nós viários, e os simbólicos, 

como o da Igreja Paroquial e sua praça frontal.  

 As unidades morfológicas também indicam ou contêm as relações entre 

esses atributos geométricos e um determinado papel simbólico ou função original 

exercida por determinada área livre pública da cidade.  (KOHLSDORF, 2001). 

Os elementos de configuração intervolumétrica (ruas, avenidas, quarteirões, 

praças, e outros) considerados básicos na estrutura morfológica de cada situação 

estudada como as relações entre alturas, larguras e profundidades; continuidade e 

forma de suas superfícies (paredes, pisos e eventuais tetos. (KOHLSDORF 2009) 

Implicam, conforme indica, condições topoceptivas a clareza, o grau e complexidade 

das relações configurativas morfológicas. 

Tais elementos são avaliados em fichas cadastrais específicas apresentadas 

por trechos dos percursos e compreendem os elementos compositivos das cenas 

analisadas. Nesta categoria foram observados isoladamente os tipos de elementos 

de composição do espaço em suas características configurativas e nas leis 

formadoras por conjuntos no interior de um mesmo grupo. 

O estudo das conexões visuais consideradas de maior relevância para a 

descrição da paisagem cultural em Forqueta explora as ligações entre as partes do 

todo em percurso interno da área considerada com o seu entorno imediato, um 

percurso externo, sendo observados a partir de corredores visuais e de 

deslocamento, responsáveis pelas possibilidades de acesso e conseqüente 

percepção do sítio urbano e de suas diversas partes.  
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Definem-se pelas ligações de movimento viário e de pedestres, mas também 

como sendo cenas exclusivamente visuais. Implicando para sua classificação de 

importância e contribuição na caracterização dos tipos de unidades morfológicas as 

condições topoceptivas, a clareza, quantidade e contraste ou associatividade das 

configurações das conexões visuais. (KOHLSDORF, 2001). 

 

Figura 98: Traçado do parcelamento colonial comparado ao sistema das vias do percurso  
                   externo adotado e destaque para o parcelamento regular do interior do núcleo  
                   central e marcação da linha férrea na área adotada como percurso limite do objeto  
                   de estudo 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008 
 

 

Figura 99: Marcação das conexões visuais do percurso de análise interno 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008 

 

Na próxima seção é apresentada a análise das conexões de relevância para 

a caracterização dos Trechos do percurso de estudo. 
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4.5 ANÁLISE DAS CONEXÕES 

Os mapas resultantes dos procedimentos metodológicos indicados, neste 

estudo, resultaram em fichas que demonstram as seqüências de configurações 

tomadas a partir de estações de observação mais relevantes e, portanto, aquelas 

entendidas enquanto conexões internas e externas, como pontos de maior estímulo 

informacional.  

          

    
 
Figura 100: Detalhe marcação das conexões visuais externas entre as Conexões CE01 e CE38  
                    definidas como percurso limite do objeto de estudo  
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008                       
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O mapa do percurso de observação obtido a partir da seleção prévia 

indicada, resultou na definição de sete segmentos ou intervalos denominados 

trechos e um transversal denominado Trecho 00, configurado pelas conexões 

internas de CI01 a  CI011, e o percurso externo, de Trechos de 01 a 07, como as 

Conexões de  CE01 a CE38.  

Os trechos correspondem às mudanças de direção e de caracterização 

morfológica que resultaram da aplicação do mecanismo perceptivo adotado. 

Correspondem aos lugares apreendidos por intermédio do movimento sobre o 

sistema de vias existentes, da seleção das informações oferecidas pelo espaço em 

estações de observação com a obtenção de cenas em pontos focais de maior 

pregnância. Tais cenas são limitadas pelas sínteses de transformaçao das 

características morfológicas dadas pela percepção de nova cena perspectiva da 

sequência de espaços abertos percorridos.  

Estas cenas são definidas a partir da presença do observador no espaço  e 

se dão pelas referências de posição em relação aos limites do espaço que o contém, 

e a de organização formal das cenas perspectivas em seu plano visual, no caso, 

representadas por montagens de tomadas fotográficas de um campo de 180 graus, 

apresentadas em vistas de planos verticais e pelas plantas baixas de seus entornos 

imediatos inscritos na malha georeferenciada do cadastramento aerofotogramétrico 

da região. 

As cenas correspondem aos lugares coletivos, em grande parte públicos, 

que são os que potencialmente permitem maior probabilidade de movimento de 

pessoas e admitem apreciação por diferentes categorias sociais, sendo os que 

sobreexistem a várias gerações, a partir de sua valoração pela memória e 

reprodução de suas características estruturais de objeto de arquitetura de paisagem.  

O processamento das isovistas foi elaborado utilizando a partir do mapa 

axial e, conforme o indicado pela técnica, sobre o mapa de integração nas 

localizações aqui denominadas conexões ou pontos de isovistas, que foram também 

analisadas isoladamente, conforme critérios de classificação apresentados nos 

anexos A e B. 

Os mapas gerais apresentados nos mesmos quadros com fundo branco nos 

recortes da paisagem, demonstram a abordagem adotada na produção de isovistas, 

como o indicado por Kolsdorf (2002), sobre a base cartográfica atualizada referida, a 

partir da conexão considerada de maior relevância para o estudo.  
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Figura 101: Detalhe da seleção das estações de observação e definição das Conexões visuais  
                    internas C01 a CI11  e mapa de integração com a marcação das conexões internas  
                    estudadas 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008 

 

O intervalo entre as vias de acesso às Capelas Nossa Senhora da Salete, 

Santos Anjos e São Roque, no município de Farroupilha, pela denominada Rua da 

Unidade, a oeste, e as Capelas São João e Menino Deus, pela Estrada Municipal 

que, novamente bifurcada, conecta as Capelas São Martinho, São Virgílio e Loreto, 

até Forqueta Baixa no Vale Real, junto ao Arroio do Ouro, no vale do Rio Caí.  

Por estarem associadas aos pontos de conexão das linhas axiais mais 

integradas, medidas pela técnica da sintaxe espacial, as estações de 

observaçãoque são em grande número, foram no caso, reduzidas àquelas que 

coincidem com os pontos de máxima integração obtidos para a dimensão de 

integração global do sistema, também consideradas localmente, nos pontos de 

intersecções viárias, aqui denominados de conexões. 30  

                                                
30 Conforme Kohlsdorf (1996, p. 81) a apreensão da forma da cidade: “[…] as estações das 

seqüências são momentos durante o trajeto onde há registro perceptivo, ou onde ele é mais 
intenso; correspondem à consciência de estímulos sensoriais que se recebe, como seleção de 
instantes e pontos de observação. Constituem-se, talvez, nos eventos de maior dependência 
subjetiva, mas tem-se registrado mais concentrações do que dispersões de incidências em 
localizações das estações, nos mesmos trajetos, por diversas pessoas. Isso significa que existem  
também atributos Transculturais para a eleição de estações, embora em menor grau do que no 
caso dos efeitos de percepção [...] A coincidência na marcação de estações cresce em lugares 
com avaliação topoceptiva positiva, isto é, com altos graus de orientabilidade e identificabilidade, 
confirmando que existem estruturas morfológicas com estímulo mais adequado do que outras para 
a realização das referidas expectativas. Pode-se explicar a formação das estações por dois 
motivos: por um lado, porque a percepção é seletiva, não abrangendo todo o universo real 
disponível ao observador; por outro, porque as configurações oferecem informação visual de 
qualidades diferentes, sendo registrados geralmente os lugares cuja estruturação Das formas 
permite percepção mais fácil. 
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Figura 102: Mapa de barreiras e axial                   Figura 103: Sobreposição de isovistas 
                                                                                                       das Conexões 
Fonte: Base cartográfica Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, manipulada pela autora em 2008 
  

Os mapas com fundo preto apresentados nas figuras 102 a 103 demonstram 

o processo de geração de isovistas considerados necessários para o 

desenvolvimento do presente estudo. As imagens foram geradas a partir do mapa 

com barreiras (edificações) apresentado, a partir do qual pode ser calculado o 

alcance da isovista. As estações foram analisadas segundo as isovistas e half 

isovistas, com ângulos totais e parciais de visibilidade possíveis.  

No sistema a representação da configuração dos espaços abertos contínuos 

da malha urbana por meio de suas linhas de acessibilidade – as linhas axiais foram 

associadas às de suas conexões. (RIGATTI, 2002). 

As medidas objetivas de integração, núcleo de integração e força do núcleo 

de integração, comparadas às outras características do assentamento do núcleo 

central do bairro de Forqueta, foram exploradas e entendidas como as de maior 

relevância para a análise da estrutura urbana do objeto escolhido, entendendo-se 

por estrutura urbana “[...] o complexo processo segundo o qual são dispostos os 

elementos de composição urbana e o conjunto de relações estabelecidas entre 

eles.” (RIGATTI, 2002, p. 39)  



 

 

209

A proposta da presente discussão está apoiada em Campos (1999) e Meira 

et al. (2008) e implica na noção de que tais pontos favorecem paradas de pessoas 

em movimento, o que significa admitir que tais estações são pontos preferenciais 

que possibilitam a apreciação da paisagem. 

Reforçando seu papel de pontos estratégicos para a conservação de 

aberturas visuais e presença de barreiras que favorecem a inteligibilidade do sistema 

de espaços abertos seria possível sua valorização como espaços reais de 

visualização das propriedades e atributos estéticos da organização espacial de 

cenas de maior legibilidade e identidade. 

O estudo de visibilidade, neste trecho, está relacionado inicialmente a um 

percurso de análise visual que envolve os sentidos de ida e volta do antigo fluxo 

ferroviário com deslocamento e registro de imagens realizado sobre a linha dos 

antigos trilhos, a partir do edifício da antiga gare da estação férrea.  

Nos pontos considerados de vantagem visual e de integração de movimento, 

foram traçadas linhas formando um cone visual no ângulo de 60°, considerando as 

barreiras dadas por edificações, massas verdes e diferenças de altura do terreno, 

relacionadas à altura do observador, o que permite examinar a profundidade e a 

abrangência das visadas sobre o território, ou seja, sua amplitude, caracterizando 

vistas sobrepostas que qualificam as cenas como contínuas ou descontínuas, 

amplas ou estreitas. (KOHLSDORFF, 2001). 

Para a análise das características estéticas das cenas foram consideradas 

as categorias que envolvem as seis categorias morfológicas estruturais propostas 

por Kohlsdorff (2001) como segue: A – Categoria de projeções ortogonais: 1) planos 

horizontais e 2) planos verticais; B – Categorias de materialização das formas: 3) 

sítio físico, 4) elementos edilícios e 5) elementos complementares; C – Categoria-

síntese: 6) composição plástica dos espaços percebidos em suas relações 

geométricas a partir de cones visuais como estruturas morfológicos seqüenciadas 

(KOHLSDORF, 1998). As primeiras cinco categorias compõem a caracterização 

inicial de cada trecho. 

O exame elaborado no estudo da Categoria-síntese – composição plástica –

a sexta categoria aqui especialmente discutida, considera o registro numérico de 

conexões visuais externas relacionadas à quantidade encontrada para cada trecho 

estudado (muitas, médias e poucas), levando-se em conta o tamanho da área, e 

ainda, quanto à hierarquia do tipo de unidade morfológica na classificação em 
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rodovia, avenida, rua, beco ou caminho, no caso ferrovia, e quanto à hierarquia, 

enquanto principal, secundária, terciária ou local.  

Observam-se as relações entre o todo e as partes nas composições 

geométricas do espaço, no caso expressas por imagens panorâmicas a 360º, como 

o contraste, a contigüidade ou o realce morfológico, ou ainda a estruturação de 

zonas temáticas por unidades morfológicas, conforme sugerido.  

Esta categoria rebate-se na representação geométrica dos lugares em três 

dimensões (comprimentos, larguras e alturas) e infere, também em várias 

dimensões, como ressalta Kohlsdorff (1998, p. 11) “[...] seus atributos de 

composição (proporções, tipos e constituições de linhas, superfícies e volumes).” Por 

fim, quanto ao tipo de isovistas geradas adota-se a classificação de muitas ou 

poucas, ou ainda, contínuas ou descontínuas, amplas ou estreitas. 

Num segundo momento o estudo avança para um seqüenciamento de 

conexões externas consideradas relevantes para a complementação da abordagem 

do objeto de estudo, inserindo a dimensão geométrica necessária para relacionar os 

aspectos de significação e valores discutidos.  

O estudo de visibilidade no trecho interno denominado Trecho 00 apresenta 

as possibilidades de apreensão do espaço em suas características geométricas, e, 

portanto, de orientação e possibilidade de percepção de identidade, remetem a 

visuais fechadas ou panorâmicas que também estão representadas em planos 

verticais.  

Tais imagens apontam o comportamento das massas vegetais e 

construídas, características das cenas enquanto barreiras, conforme percebidas no 

deslocamento desde o interior dos espaços. As conexões assim estudadas estão 

apresentadas e detalhadas em separado na seção 4.6.  

4.5.1 Análise dos trechos 

O trecho do percurso denominado Trecho 00 – Linha férrea/Gare Estação 

Forqueta, corresponde ao percurso interno onde pode ser verificada a presença dos 

elementos que organizam a estrutura da paisagem enquanto centralidade, pois 

concentra a presença da Gare da Estação, o Colégio Estadual, a Praça e a Igreja 

Santo Antônio e a Cooperativa Vinícola, são consideradas atividades e usos 

fortemente acessíveis, permitem a noção de que são potencialmente espaços que 
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favorecem encontros interpessoais e assim, de maior potencial de indução de 

movimento, conforme ilustram as figuras 104 e 105. 

 

Trecho 00 

 

Figura 104: Detalhe marcação das Conexões       Figura 105: Detalhe da marcação das isovistas 
                    sobre a linha da via  férrea                                       obtidas sobre a linha da via 
                    Caxias do Sul/Forqueta/Farroupilha                        férrea em Forqueta                                                                                                          
Fonte: A autora (2009) 

 

Assim, configuram espaços favoráveis à apropriação social, sua utilização e 

promoção de vitalidade, como diferenciações locais de espaços fortemente 

integrados.  Este trecho está estruturado a partir dos trilhos da linha férrea e, por 

isso, caracterizam um espaço como parte temática da área.  

A amplidão definida pelo recinto alargado da antiga Gare, compreende o 

espaço aberto plano limitado pelo leito da antiga estrada municipal, atual Rua Luiz 

Franciosi Serio e a Rua Quinto Slomp, que atravessam o núcleo em sua porção mais 

densificada, encaminhando o fluxo para fora do sistema.   

A integração local do trecho é alta considerada a totalidade do sistema que 

contempla as áreas rurais do entorno, e as vias que o estruturam, via principal, 

secundária e local, todas paralelas entre si, mas que se encontram conectadas por 

sistemas ortogonais menores que carregam a integração local. 
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O trecho de 1.200m apresenta muitas estações de observação distantes 

entre si por pequenos intervalos regulares de 60 a 300m, apresentando muitos 

estímulos visuais que imprimem um ritmo irregular ao deslocamento.  

Os campos visuais de estrutura de alargamento em seu trecho médio são 

dominantes, em função da grande distância que separa as duas vias principais 

paralelas aos trilhos e o estreitamento é percebido pela presença do patamar 

elevado da Praça do átrio da igreja e o fechamento dado pelo edifício da 

Cooperativa, no sentido leste.  

A massa verde, incidente, a partir da estação CI10, no sentido oeste, 

imprime o mesmo sentido de impedimento de fundo na cena. Os planos verticais são 

contínuos e a baixa volumetria do conjunto apresenta um skyline de linha de 

coroamento ondulada, com pontos de força marcados pela presença dos marcos 

visuais definidos pela Igreja e o edifício da Cooperativa.  

A composição apresenta predominância de composições heterogêneas e de 

forte contribuição para a caracterização da paisagem do Bairro Forqueta. 

No estudo de visibilidade as visadas são em sua maioria de campo fechado, 

com maior profundidade nos pontos da CI11, dada pela Estrada da Unidade que 

leva para a Capela Nossa Senhora da Salete até a de São Roque. A visual mais 

ampla da CI08 apresenta profundidade e abertura para as áreas cultivadas e o pano 

de fundo dado pelos morros de longa distância.  

São visíveis, portanto os elementos morfológicos construídos e de espaços 

abertos fortemente simbólicos do todo estudado. O trecho apresenta estrutura de 

paisagem simbólica, de núcleo integrador central de maior urbanidade, característica 

da paisagem de objetos. (HOLANDA, 2002).  

O alcance e as características de aberturas e fechamentos dos cones 

visuais obtidos indicam um maior alcance no sentido da área do quadrante sul, com 

um número maior de conexões que se abrem para o desnível do relevo. 

No trecho há predominância de isovistas contínuas do tipo estreitas, a 

hierarquia do acesso visual classificada como principal, sendo que para a distância 

de 1.000 m, considera-se alto o número de conexões. 
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Trecho 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 107: Conexões CE01 a CE07  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 

 

O Trecho 01 do percurso de análise foi estabelecido entre a rodovia RS122, 

na conexão CE01 até o entroncamento viário que leva às capelas de Loreto e 

Menino Deus na conexão CE07, numa extensão de 2.700m. Neste trecho, que 

tangencia o núcleo central do Bairro, aos fundos da praça central e da Igreja Santo 

Antônio, o uso residencial aparece de forma dispersa, e o uso predominante se 

relaciona aos equipamentos urbanos de maior porte, a escola, o cemitério, e a 

atividade de extração e corte de madeira de reflorestamento, identificada pela 

presença e predomínio de massa vegetal composta por eucaliptos.  

As tipologias edificadas são as de casas térreas, o edifício da escola 

conhecida como Ginásio Noturno da Congregação das Irmãs de São José, o 

cemitério distrital, o edifício do Moinho Tondo, e a presença dos trilhos da linha 

férrea que adentra a massa verde em alguns pontos e estrutura a ligação para 

dentro do núcleo e na direção do centro de Caxias do Sul, a leste. 

Neste trecho, há a predominância de cenas de visuais de campo fechado 

(o3) ao contrário dos campos visuais panorâmicos (o2), caracterizados pela 

amplidão marcada por eventuais realces, dados por massas vegetais ou construídas 

que pontuam a cena como realces inseridos na massa de impedimento ou nos 

skylines.  

Neste caso há maior presença do pano vazio do céu, onde o contraste dado 

pelos marcos visuais funciona como pontuação de força que contrasta com a 

homogeneidade da linha contínua dos topos de morros. No primeiro tipo a cena se 
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apresenta como de maior massa vegetal em ambas as paredes laterais, e o 

impedimento frontal (parede de fundo) está conformado pela presença de pequeno 

conjunto de edificações de uso residencial em volumes de um pavimento, com 

coberturas em duas águas de ponto de cumeeira baixo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 108: Conexão viária 
Fonte: Imagens de levantamento campo janeiro de 2009. Acervo da autora. 

 

Em duas delas, as conexões CE03 e CE04, as massas edificadas são mais 

presentes, como no caso da escola Ginásio Noturno e do cemitério, que pela sua 

condição de dominância aumentam o efeito de fechamento e impedimento da 

visibilidade e a percepção da originalidade e clareza da cena, dada pelos usos e 

tipologias edificadas. Ali, a noção de forte direcionamento é dada pela presença 
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constante de diferentes possibilidades de movimento indicadas pelo 

encaminhamento, nos planos de pisos, que são horizontais e de textura simples. 

No segundo caso, nas conexões CE05 e CE06, o skyline se define pela 

pontuação dada pelo volume edificado do moinho e pela massa vegetal de 

eucaliptos. As atividades de produção industrial e extração vegetal estabelecem a 

clareza para a cena e imprimem sentido de realce aos marcos edificados, como 

forças únicas na paisagem, e conferem sentido de originalidade e clareza à 

composição. 

O comportamento dos elementos que organizam a cena da conexão CE02 

agrega atributos que a definem como sendo a cena de maior identidade no trecho, e 

compõe o estudo como ponto estratégico com grau médio para a avaliação de grau 

de visibilidade para o exterior da paisagem estudada. O trecho é característico da 

paisagem do entorno imediato do núcleo central, classificado como paisagem de 

expansão urbana de uso misto não adensado, onde os aspectos de 

instrumentalidade e simbolismo convivem para a caracterização do tipo. 

 

Trecho 02 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109: Conexões CE08 a CE17  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
 
 

O trecho  do percurso denominado Trecho 02 está localizado no intervalo de 

9.000m de via, entre as conexões CE08, que aparece no trecho como primeira 

mudança de direção encaminhando o deslocamento para a Capela  São João, na 
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CE  16, em meio à área de cultivo de uva.  Este Trecho corresponde à linha divisória 

dos dois conjuntos de lotes que configuram o Travessão na 2ª Légua. A tipologia 

edificada nos semi-terchos aperece como marcos visuais dados pelos edifícios-sede 

de colônia da família e a dominância da paisagem de cultivo agrícola  e na CE17, 

conexão que apresenta a sede de núcleo rural, a Capela São João, no final do 

trecho. 

O trecho não apesenta sistema viário terciário relevante, a não ser os 

acessos locais às sedes das colônias, e a via que estrutura o trecho é classificada 

como secundária, apresentando piso horizontal, algumas vezes em aclive pouco 

acentuado.  

A integração no sistema é fraca, característica dos espaços segregados  e 

trecho de muitas linhas axiais, ou seja, muitas linhas retas curtas, ou axialidade 

também baixa. No trecho há predominância de campos visuais fechados. As 

barreiras são dadas pelas paredes laterais composta por massa vegetal contínua e 

heterogênea, muitas vezes de espécies de reflorestamento, e a presença de pilhas 

de matedeira cortada depositada ao longo da via, denota a atividade de extração em 

escala industrial.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 110: Conexão viária  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009. 
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Os aclives topográficos com suferfícies cobertas por parreirais, funcionam na 

estruturaçao das cenas como marcos visuais. A linha de coroamento é contínua e 

ondulada dada pelas características do relevo recortado do plano de fundo da visual 

fechada. Não há visual em situaçao de mirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 68. Conexão Externa CE16, visibilidade a 360º, 180º a leste,  
180º a oeste, com barreiras edificadas e naturais. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 111: Sede de núcleo rural da Capela São João 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 
 

O entorno da Capela é o local de maior presença de edificações, sempre 

dispersas, como as das novas residências térreas conformam pequenos conjuntos 

mais antigos característico de unidades aonde a atividade produtiva vem sendo 
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substituída pela atividade residencial e de lazer, o que implica na classificação da 

tipologia denominada de chácara.  

Ficam destacadas as CE11 e CE16 como as conexões de maior relevância 

para a orientabilidade e a identidade do trecho, onde a clareza se contrapõe ao 

contraste das demais conexões. Não há elementos repetidos configurando a 

heterogeneidade do trecho de cenas descontínuas. As isovistas são em pequeno 

número, com pouca abrangência de visadas descontínuas, na maioria estreitas. 

O comportamento dos elementos que organizam a cena da CE02 agrega 

atributos que a definem como sendo a cena de maior identidade no trecho, esta 

conexão compõe o estudo como ponto estratégico com grau médio para a avaliação 

de grau de visibilidade para o exterior da paisagem estudada. 

O trecho é característico da paisagem do entorno mais amplo do núcleo 

central (ou cinturão de expansão, considerada a centralidade do Trecho 00), 

classificado como paisagem de primeira expansão urbana de uso misto não 

adensado, onde as estruturas livres e algumas sedes de capelas contribuem para a 

caracterização do tipo.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 112: Conexão viária  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 
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Trecho 03 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 113: Conexões CE18 a CE21 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
 

O Trecho 03 está localizado entre as Capelas São João, Menino Deus no 

caminho de Nossa Senhora da Saúde, configurando nova mudança de direção da 

via que estrutura o trecho entre as conexões CE19 e CE21, do anel que liga os dois 

eixos principais do sistema na área rural, as linhas divisórias do interior da 2ª Légua 

como limites do parcelamento do Travessão tripartido. A via neste trecho 

corresponde aos poucos locais em que a topografia permite que antigas divisas 

entre lotes coloniais configurem uma via terciária, conectando os dois eixos 

principais. 

Predomina o uso caracterizado como cultivo agrícola, com maior 

concentração de sedes das Capelas, em conjuntos edificados isolados com as 

pequenas capelas, os salões Paroquiais, o campo de futebol e os cemitérios. As 

conexões viárias imprimem movimento às unidades morfológicas e é possível 

vislumbrar o fundo da cena em visual de grande profundidade. A presença de vias 

locais aumenta a integração no trecho, porém o movimento veicular é raro e o de 

pedestres não é verificado. 

 As cenas visuais são de campo fechado, sendo que a via de traçado 

retilíneo, caracteriza isovistas contínuas, de grande abrangência, apesar de estritas, 

na direção oeste. 

As cenas se estruturam por pisos horizontais e paredes descontínuas com a 

presença de planos laterais de baixo envolvimento configurados pelos parreirais que 

cobrem pequenas ondulações do terreno. A tipologia edificada é característica das 

sedes de núcleos rurais e a tipologia sedes de colônia é verificada na CE18, no 

início do trecho, correspondente ao eixo principal do sistema local.  
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As cenas do entorno imediato das capelas, entretanto, como a conexão 

CE18 funciona como imagem síntese do trecho por agregar de forma equilibrada os 

elementos naturais e edificados, característicos da identidade rural local. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 114: Sede núcleo rural da Capela São João 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009. 
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Figura 115: Sede de núcleo rural da Capela Nossa Senhora da Salete 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009. 
 
 

O trecho é característico pelos entornos imediatos dos conjuntos edificados 

das sedes de núcleo rural, as Sedes de Capelas, classificadas como paisagem-

edifício, e as de uso de atividade agrícola não adensada, denominada como 

paisagem de transição. 

O trecho apresenta estrutura de paisagem simbólica de núcleo de área rural 

na região como assentamento periférico ou marginal do sistema global, no entorno 

mais amplo do núcleo central, aqui classificado como paisagem de sede de Capela, 

em faixa de ocupação de uso misto, predominantemente de áreas agricultadas onde 

as estruturas livres e algumas sedes de colônias ou sedes de capelas contribuem 

para a caracterização do tipo.  
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Trecho 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 116: Conexões CE22 a CE25  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
 

O Trecho 04 está delimitado pelas conexões CE22 e CE25 no caminho para 

a Capela São Roque, ao sul, entre o entroncamento de via lateral que leva à Capela 

Santos Anjos a sudoeste.  

Neste trecho de 4.500m há poucas conexões em função da continuidade 

dada pelas visuais de campo aberto, de uso predominante das extensas áreas de 

cultivo característico da área rural.  

No trecho onde o efeito de direcionamento é aumentado pelas diferentes 

direções das conexões viárias, os planos de parede laterais afastados e imprimem a 

sensação de alargamento e amplidão às canas. O impedimento é fraco e aparece no 

plano médio da cena que se define pela ondulação do relevo e a presença de áreas 

de cultivo de uva, em extensos parreirais, eventualmente interrompida pela massa 

de mata de reflorestamento. 
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Figura 117: Conexão viária/expansão do núcleo central 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 
 
 

O trecho apresenta estrutura de paisagem característica do entorno mais 

amplo do núcleo central do Bairro, aqui classificado como paisagem de transição, 

faixa de ocupação de uso misto de áreas agrícolas predominantemente pelo cultivo 

de videiras. A continuidade da massa de parreirais encontra pontos de realce como 

na conexão CE23, sedes de colônias em lotes rurais do parcelamento primitivo e a 

presença de conjuntos edificados. 

Neste trecho, desde a conexão CE23 é possível visualizar a Capela Santos 

Anjos, espaço muito segregado do sistema, localizado em via e local que se 

desenvolve no sentido sul, no interior de Sede de Colônia, mais adensado por 

edifícios residenciais oriundos do sub-parcelamento de residências de menor porte, 

pertencentes aos descendentes da família proprietária da gleba colonial original. 

Esta situação representa uma exceção à regra das sedes de Capela sempre 

implantadas junto ao sistema de vias principal, mais integrada local e globalmente e 

de maior acessibilidade. Essa situação de localização interna ao lote colonial é rara: 

correspondente ao momento de disputa de poder que resultou no confronto entre 
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famílias que reivindicavam o direito de representação civil junto ao poder religioso e 

político da região, resultando em ruptura e na decisão por edificar um novo centro de 

sede de Capela, mais segregado social e espacialmente. 

Nesta cena aparece a grande cantina de produção vitivinícola que domina o 

conjunto, herdeira da tradição das primitivas colônias e que tiveram grande 

desenvolvimento produtivo e atualmente configuram o modelo de “Casas”, como 

centros de indústrias vinícolas de larga escala, aos moldes das vinícolas 

internacionais. 

Na conexão CE24, referente ao núcleo da capela São Roque, encontra-se 

mais adensado na presença de residências da família proprietária primitiva e seus 

descendentes, quadro morfológico característico da paisagem de Sede de Capela, 

onde as estruturas livres de seus entornos cultivados e alguns casarões sedes de 

colônia convivem com o espaço das atividades sociais e políticas, que dominam a 

paisagem como elementos identitários  na caracterização do tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 118: Conexão visual/sede de Colônia  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 
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Este ponto delimita o final do percurso de observação no sentido sul do 

deslocamento, onde a visual se abre para um campo panorâmico sobre o desnível 

profundo do relevo, com a paisagem de atributos configuracionais, funcionais e 

simbólicos de diferenciação das áreas rurais na região, com a conexão CE25, de 

grande abertura e amplidão definido pelo acentuado declive do relevo com maior 

possibilidade de visualização à distância, desde o exterior da área. 

 

Trecho 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 119: Conexões CE26 a CE32  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
 

O Trecho 05 de 3.500m delimita o intervalo entre as conexões CE21 e 

CE32, ponto de cruzamento com o Trecho 00, sobre os trilhos da via férrea no 

núcleo central do Bairro. O uso predominante é o residencial de volumetria baixa, 

onde a conexão viária de ruas secundárias e os planos das fachadas delimitam 

campo visual fechado configuram uma composição heterogênea, inclusive pela 

diversidade de espécies vegetais dispersas que pontuam a linha de coroamento 

descontínua. A presença de posteamento de iluminação muito incidente caracteriza 

a paisagem de interface ao núcleo central, característico do entorno imediato mais 

adensado. 

O sistema de vias e a malha regular definem um sistema raso, de maior 

acessibilidade e integração. 
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Figura 120: Conexão expansão do núcleo central  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009. 
 
 

Trecho 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 121: Conexões CE34 a CE38  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
  

 

O Trecho 06 de 600m coincide com parte do trecho interno no sentido oeste 

e de desenvolve entre as conexões CE32 e CE35. 
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O uso predominante é o do que envolve a atividade agrícola principal na 

área com a presença de pequena massa edificada residencial e sede de colônia 

característica da paisagem de transição entre o núcleo central e a área agricultada. 

A tipologia sede de colônia apresenta o complexo edificado da residência 

principal, o estábulo e elementos de apoio, de forma isolada o que imprime um 

sentido de realce em meio ao plano extenso dos parreirais, no relevo em aclive 

pouco acentuado.  

O plano da cena se define pela linha de coroamento descontínua com 

pontos de força dados pela presença de massa verde de diferentes espécies e mata 

de reflorestamento de eucaliptos e a presença pontual de pinheiros araucária. O 

sistema de vias local apresenta plano de piso em desnível de textura rugosa, sem 

pavimentação, e as massas definem uma composição heterogênea. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 122: Sede de Colônia 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009. 
 
  

A partir deste ponto o trecho toma a direção de retorno pelo centro do 

núcleo, descrito como Trecho 00 e termina sobre o leito da RS122, na conexão CE 

36. 
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Trecho 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 123: Conexões CE36 a CE38  
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2008. 
 

 

O Trecho 07 compreende o intervalo entre as conexões CE36 e CE38 numa 

extensão de 4500m, desde a RS122 até a conexão viária que encaminha para a 

Capela de Todos os Santos e Nossa Senhora de Caravágio, fora da área de estudo. 

Na conexão CE36 o uso misto é definido pela presença de equipamentos de 

comércio e de serviços e a presença de tipologia residencial vertical isolada.  

A cena é composta por massa edificada de volumetria baixa e os planos 

laterais fechados apresentam massa vegetal formada por espécies de 

reflorestamento, pontuada por poucos remanescentes da mata de araucárias 

primitiva. O núcleo, denominado de Nova Brasília, é caracterizado por atividades de 

apoio ao movimento veicular de grande fluxo que caracteriza a acessibilidade de 

escala global e regional e da infraestrutura de grande porte instalada. 

 A conexão indica a possibilidade de deslocamento para a conexão CE37, 

cujo uso predominante é institucional e industrial, com pequeno parcelamento do 

tipo chácara, também disperso, com exceção do entorno da Vila Hípica, loteamento 

de parcelas menores característicos de área de lazer-residencial na região. 
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A cena está organizada em torno do núcleo comercial que articula o grande 

alargamento e direcionamento dado pelo sistema de vias que domina o espaço, 

resultando em uma composição de equilíbrio entre as composições homogêneas e 

as heterogêneas.  

As isovistas geradas são de pequeno número, estritas e profundas, e a 

linearidade e continuidade da via dada pela rodovia permitem grande acessibilidade 

e integração global no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 124: Conexão viária 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 
 
 

A análise das conexões visuais internas e externas permitiu a produção do 

aqui denominado mapa de visibilidade por trechos de percursos registrados dos 

cones de visibilidade no estudo de isovistas que está apresentado separadamente 

nos quadros do Anexo A, um mapa síntese apontando as denominadas áreas de 

visualização para a região, detalhadas e relacionadas a uma escala do total de 

estações de observação do universo pesquisado, apresentado em quadros do 

Anexo B. 
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4.5.2 Propriedades da paisagem como expressão de valores 

A partir da noção de qualidade estética já indicada em Meira et al (2008), 

Gebauer (1978) apud KRAFTA (1996) e Kohlsdorf (1996), referências anteriormente 

discutidas, admitindo ser essa propriedade dependente do comportamento da forma 

de certos espaços. Assim, busca-se discutir a legibilidade do espaço delimitado 

como objeto de estudo apresentada no quadro conclusivo elaborado e apresentado 

na seção 4.6, ou seja, compreender e reforçar a noção de que a maior ou menor 

facilidade com que se mostra sua estrutura morfológica do espaço pode permitir a 

associação a valores culturais. 

A expressão de valores foi discutida a partir de valores que puderam ser 

examinados por intermédio de propriedades da cidade como acessibilidade, 

autonomia, identidade, segurança, complexidade, diversidade, hierarquia, cujas 

combinações pudessem levar ao conceito de qualidade. 

No âmbito de sua aparência, portanto, o espaço foi explorado a partir de sua 

forma o que, conforme indicado na bibliografia, possibilitado decodificar a maneira 

mais ou menos rápida com que a percepção da originalidade de certos lugares, o 

aspecto que a diferencia de outras, pode indicar sua identidade. Tais atributos 

responderam às características de pregnância, individualidade e continuidade das 

cenas observadas. O estudo proposto focaliza os pares de fenômenos de 

configuração abordados como sínteses formais, quais sejam:  
a) unidade X diversidade, admitindo graus de semelhança e diferenças 

entre os elementos;  

b) comum X especial, enquanto grau de contraste entre os elementos;  

c) tipo X metamorfose, onde a primeira significa a natureza ideal do tipo e a 

segunda, a natureza real de suas manifestações, e; 

d) continuidade X mudança, pela noção de grau de transformação dos 

elementos da composição, independentemente  da permanência do tipo. 

O critério adotado de hierarquização das cenas da paisagem local como 

imagens de conexões visuais, está apoiado nas leis de composição plástica 

definidas por Kohlsdorf (1996), como as leis de organização que examinam a 

natureza e as relações entre seus componentes, a partir do princípio de que toda a 

configuração é uma totalidade, produzida pela articulação de elementos 

morfológicos entre si.  
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Além disso, admitindo a idéia de que não se observam partes isoladas, mas 

sempre relações de uma parte em dependência da outra, o quadro pretendeu 

apresentar a caracterização de percepções discutidas de forma global e unificada, 

sendo para tanto descritas a partir dos seus atributos de unidade e totalidade. 

Assim, tais propriedades compositivas dizem respeito à formação de 

totalidades a partir da identificação das relações entre figura-fundo, envolvendo 

experiências passadas sob a forma de memória e a noção de segregação e 

unificação coesão entre ou desigualdade de estímulos estabelecidos sob a forma de 

estímulos que consideram proximidade, semelhança, fechamento e continuidade de 

direção, buscando definir o atributo de equilíbrio, ou momentos privilegiados de 

percepção, como estações de observação em paradas de deslocamento 

dependente da capacidade de orientação dos lugares, sempre favorecidas pela 

noção de harmonia a elas relacionada. 

A proposta envolveu a aplicação parcial do instrumento de inventariação 

urbana conhecido como Inventário de Configurações de Espaços Urbanos (INCEU), 

a partir da análise de cenas obtidas desde o sítio, ou setores dele, conforme o 

indicado por Kohlsdorf (2001, Parte III, p. 107, B7/1) para a explicitação de uma 

categoria de análise síntese que envolve as seguintes características dos espaços 

abertos, na Categoria Estrutura Interna do Espaço. Tal categoria aborda o espaço 

do sítio urbano ou setor pela síntese de suas categorias configurativas, analisadas 

por meio dos elementos das demais categorias projetuais, portanto, as que 

envolvem suas dimensões geométricas. 

Os elementos de análise, conforme o exposto, constituíram na abordagem 

do objeto de estudo, os elementos de configuração que definiram as seguintes 

unidades, como as descritas na seqüência. 

As unidades morfológicas como os tipos de configurações das áreas livres 

públicas analisadas em suas características de largura, altura, comprimento e 

ralações entre os planos geométricos que as compõem. Indicam as relações entre 

esses atributos morfológicos e um determinado papel simbólico ou função exercida; 

tendo sido identificadas para o estudo o sistema de vias e espaços abertos que 

delimitaram os percursos interno, no interior do núcleo central e externo, do sistema 

secundário de vias que articulam as partes da estrutura da paisagem da área rural 

de entorno imediato ao primeiro. E as conexões visuais, abordadas em pontos de 

abertura, ou nós viários, que implicaram em raros momentos de interface com um 
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precário sistema viário local no entorno rural do núcleo. As unidades que em 

Forqueta, por essas características, constituíram os trechos de percurso interno, 

Trecho 00 e externos Trechos de 01 a 07, apresentados na seção 4.5.1. 

As partes temáticas como os diversos temas de configuração que 

identificam cada parte da área considerada, a partir da síntese dos elementos das 

demais categorias de representação projetuais, aqui discutidas separadamente, 

como tipos de malhas, cheios e vazios, micro e macro-parcelamento, planos 

verticais e assim como sítio físico, tipologia das edificações e elementos de 

engenharia urbana complementares de informação ou mobiliário urbano, 

identificadas nas cenas seqüenciadas em cada trecho, definindo o tema urbano e o 

tema rural, avaliados em função de usos e atividades ali desenvolvidas com 

presença nas cenas das tipologias industrial, residencial e de unidades.  

As relações com o entorno como as relações entre as configurações da 

área considerada e o entorno imediato a ela, que no caso definiram os tipos Recinto 

da Estação Férrea do núcleo central, expansão urbana, sedes de Núcleos de 

Capelas, sedes de Colônias e paisagens de transição. Estas estabelecidas entre as 

Sedes de Colônias, como unidades produtivas agrícolas e as unidades de centros 

comunitários, como os Núcleos de Capelas. 

As conexões internas como os corredores visuais que ligam as partes 

temáticas da área considerada com seu entorno, localizando os tipos de conexões 

pela capacidade de característica de síntese que as visadas para o interior e exterior 

da área possibilitam como as Conexões Viárias, Conexões Visuais ou Conexões 

Visuais Panorâmicas, dependentes da maior ou menor hierarquia visual, e os 

ângulos de aberturas das visadas e profundidades, definindo capacidades de 

visualização à distância, a partir dos considerados percursos matrizes como eixos 

evolutivos do sistema de acessibilidade local. 

O estudo apresenta a avaliação das Conexões Internas e Externas que, na 

totalidade da paisagem de Forqueta, aponta as conexões de especial relevância 

para a definição daquela paisagem cultural, cujas incidências aparecem tabuladas 

na tabela 1, descritas e discutidas no Anexo A, construído a partir do indicado no 

mesmo referencial teórico de Kohlsdorf, (2001, Parte III, B/7), adaptado para o caso. 
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Tabela 1: Avaliação da identidade configuracional da paisagem de Forqueta 
Registro Numérico Avaliação 

Identidade 
Configuracional 

C
O

N
EX

Õ
ES

 E
XT

E
R

N
A

S 
 

A
TR

IB
U

TO
S 

D
AS

 C
O

N
EX

Õ
ES

 V
IS

U
A

IS
 

Conexão Visual Classe na 
Hierarquia 
De Acesso 

Tipo de 
Unidade 

Morfológica 

Tipo de Isovista  
Predominância 
composições 
HOMOGÊNEAS  
 
 
 
Predominância  
composições 
HETEROGÊNEAS 
 
 
 
Equilíbrio entre 
composições  
homogêneas  
e heterogêneas 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuição da 
composição para a 
caracterização das 
conexões. 
 
Forte   Média  Fraca  
 
 
 
 
Contribuição da 
composição de 
conexões para a 
caracterização do 
sítio estudado 
 
Forte   Média  Fraca  
 
 
 

    
TRECHO 01    
01 SECUNDÁRIA FERROVIA MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
02 PRINCIPAL FERROVIA / RUA NUITAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
03 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / DESCONTÍNUAS / ESTREITAS 
04 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / DESCONTÍNUAS / ESTREITAS 
05 SECUNDÁRIA RUA POUCAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
06 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / DESCONTÍNUAS / ESTREITAS 
07 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / DESCONTÍNUAS / ESTREITAS 
TRECHO 02    
08 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
09 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS /ESTREITAS 
10 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
11 LOCAL RUA / CAMINHO MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
12 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
13 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
14 LOCAL RUA / CAMINHO MUITAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
15 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
16 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
17 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
TRECHO 03    
18 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
19 LOCAL RUA / CAMINHO MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
20 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / DESCONTÍNUAS / AMPLAS 
21 SECUBDÁRIA RUA  POUCAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
TRECHO 04    
22 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
23 SECUNDÁRIA RUA  MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
24 SE CUNDÁRIA RUA  POUCAS /DESCONTÍNUAS /ESTREITAS 
25 LOCAL RUA / CAMINHO MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
TRECHO 05    
26 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / CONTÍNUAS / ESTRITASAS 
27 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
28 SECUNDÁRIA RUA POUCAS / CONTÍNUAS / ESSTREITAS 
29 SECUNDÁRIA RUA MUITAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
30 PRINCIPAL RUA MUITAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
31 PRINCIPAL RUA POUCAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
32 PRINCIPAL RUA POUCAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
TRECHO 06    
33 LOCAL RUA / CAMINHO POUCAS / CONTÍNUAS / AMPLAS 
34 PRINCIPAL FERROVIA / RUA MUITAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
35 PRINCIPAL  RUA POUCAS / DESCONTÍNUAS /AMPLAS 
TRECHO 07    
36 PRINCIPAL RODOVIA MUITAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 
37 SECUNDÁRIA RUA POUCAS / DESCONTÍNUAS /ESTREITAS 
38 PRINCIPAL RODOVIA MUITAS / CONTÍNUAS / ESTREITAS 

QUANTIDADE DE 
CONEXÕES 

MUITAS MÉDIAS POUCAS 

TI
PO

S 
D

E 
C

O
N

EX
Õ

ES
 

VI
SU

AI
S 

QUANTIDADE DE 
CLASSES 

HIERARQUICAS 

MUITAS MÉDIAS POUCAS 

HIERARQUIA DE 
ACESSO VISUAL 

PRINCIPAL SECUNDÁRIA TERCIÁRIA LOCAL 
N    8              

21,06 % 
N   15             

39,47 % 
N                     % N 15         

39,47 % 
    

TIPO DE UNIDADE 
MORFOLÓGICA 

RODOVIA AVENIDA RUA BECO CAMINHO HIDROVIA FERROVIA 
N    2               

5,27 % 
N                   % N   18            

47,36 % 
N   % N  15        

39,47 % 
N               
% 

N   3         
7,9 % 

       
TIPO DE ISOSVISTAS 

GERADAS 
MUITAS POUCAS CONTÍNUAS DESCONTÍNUAS AMPLAS ESTREITAS 

N  19                  
50 % 

N    19 
50 % 

N  23             
60,52 % 

N  15               
39,48 % 

N   20           
52,63 % 

N     17       
44,73 % 

      

Fonte: Adaptada pela autora de Kohlsdorf (2001) e Inventário de Centros Urbanos (INCEU) (2001)   
 

O mapa ilustrado na figura 125 demonstra a seqüência de isovistas obtidas 

desde o eixo da via férrea nos pontos de conexão que apresentam maior grau de 

integração dado pelo estudo das propriedades sintáticas do núcleo e das estações 

de observação discutidas separadamente nas fichas relacionadas no Anexo B.  
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Figura 125: Mapa síntese de classes de visibilidade do percurso Forqueta 
Fonte: Base cartográfica PMCS manipulado pela autora, 2009 

 

Como pode ser percebido, na figura 125, o sentido sul do percurso 

apresenta visadas mais profundas e áreas de sobreposição em faixas mais largas 

que estão demarcadas na cor verde. As marcadas em vermelho não apresentam 

profundidade e permanecem contidas ao longo da Linha Férrea.  
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Pode-se daí inferir a importância relativa da visibilidade, desde o interior do 

sistema em suas relações entre os diferentes recintos de parada e visualização em 

corredores visuais, que geram cenas com maior amplidão e desobstrução, como 

resultante do declive do relevo naquela direção, aliado à presença diminuída de 

massas vegetais. 

O mapa gerado como síntese que também envolve as conexões externas 

selecionadas com o mesmo método, apresenta a relação imediata de percepção e 

apropriação dadas pelas cenas de campo mais restrito ou amplo para fora do 

sistema.  

Neste sentido, foi possível selecionar os cones de visualização de maior 

intensidade de visualização pela incidência de vistas sobrepostas em um mapa 

síntese, consideradas a incidência de valores culturais de atributos físicos a eles 

associados, o que é tratado na próxima seção. 

4.6 QUADRO CONCLUSIVO 

Os valores de memória incidentes na paisagem do Bairro de Forqueta foram 

definidos a partir dos tipos de unidades de paisagem indicados como imagens 

síntese de cada trecho, depois de serem abordados separadamente na análise da 

representação do espaço, dependentes de um grande nível de abstração do espaço 

real, e que, entretanto, funcionam como estímulos para a delimitação de campos 

visuais enquanto pontos de grande acessibilidade e possibilidade de visualização no 

espaço considerado. 

O estudo de cada conexão buscou avaliar verificar a possível emergência de 

valores associados aos atributos formais e estéticos de pontos de percursos urbanos 

especiais; relacionar tais limites e capacidade de continuidade e configuração de 

vizinhança dados a partir de usos e atividades, tipologia edilícia e capacidade de 

integração de cada ponto em suas condições de acessibilidade e conectividade e 

conexões visuais, como sínteses espaciais de particular significado.  

Tais aspectos foram abordados como forma aprofundada da categoria ponto 

focal, fundamentada em Lynch (1960), aqui entendida como possível modo de 

apontar o potencial de estímulo e fixação ou mudança de perspectivas sobre o 

território como forças ou vetores que implicam em sínteses formais e de memória 

como probabilidade de apropriação social e distinção de permanência.  
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A partir da observação de pontos ou regiões da área consideradas como 

prováveis atratores de pessoas, o estudo buscou explorar como estão constituídos 

lugares que auxiliam a orientação e a identificação de atributos identitários na 

paisagem resultando em referenciais de passagem e transição, como estruturas de 

movimento e parada. 

Foram avaliadas como de especial importância as conexões visuais, 

enquanto síntese morfológica de abrangência relativa e as de maior escala, como os 

bairros inspirado em Lynch (1960), as unidades morfológicas que poderão estar 

associadas à noção de paisagem cultural local. Tais estruturas delimitam e são 

delimitados por outros elementos morfológicos, aspectos físicos como sítio físico, 

relevo, vegetação, sistemas hídricos e sistemas de informação ou mobiliário urbano, 

conforme o estudo apresentado em fichas disponibilizadas no Anexo A. 

As medidas objetivas de integração aparecem comparadas a outras 

características do assentamento estudado, e foram exploradas como as de maior 

relevância para a análise da estrutura urbana do objeto escolhido, possibilitou 

examinar esta estrutura segundo a técnica da sintaxe espacial e como essa 

ferramenta possibilita associar a avaliação morfológica do espaço aos aspectos do 

seu uso social, enquanto  valor atribuído pelo usuário.  

O estudo sugere que esse tipo de abordagem fornece subsídios para a 

possível preservação de paisagens relacionadas à utilização do espaço, a partir de 

padrões de configuração que implicam em diferenciações locais. A localização, 

capacidade de conexão com outros lugares, transições entre espaços públicos e 

privados como os valores associados à noção de centralidade na formação de 

pequenos centros rurais como espaços de uso social que podem estar relacionados 

aos aspectos de suas capacidades de articulações global e local. 

As relações dos aspectos não geométricos estudados e aqueles atributos de 

natureza topológica aparecem associados àqueles geométricos, dados pela 

percepção do espaço, e permitem associar ao caso empírico com os tipos propostos 

por Holanda (2002) como sendo: o tipo instrumental que tem mais a ver com a 

produção da vida cotidiana, [funcionando como] um instrumento para intensa, mas 

variada co-presença, enquanto o tipo descrito como simbólico tem mais a ver com a 

reprodução formal de estruturas sociais, por meio de uma paisagem ideológica 

simbolicamente ordenada expressiva das formas de poder numa sociedade. 



Quadro 5 – Atribuição de valores culturais à paisagem Trecho 4 Percurso Forqueta. 

 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

 
             
 

    
 
 
  
 
 
 
 

TRECHO 04 
 

 

CE22 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA 

CULTIVO UVA 
 
 

CONEXÃO VIÁRIA 
 

ECOLOGICO 
Continuidade 

 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
unidade integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE23 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA 

CULTIVO UVA 
 
 

TIPOLOGIA SEDE 
DE COLÔNIA  

PORÃO/CANTINA 
E SEM PORÃO 

 
CONEXÃO 

VISUAL AMPLA 
MIRANTE 

ECOLOGICO¹ 
continuidade 

SOCIAL¹ 
identidade 

ECONOMICO¹ 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

ANTIGUIDADE¹ 
memória 

CÊNICO² 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO¹ 
simbolismo 

CIENTÍFICO¹ 
raridade 

ESTÉTICO¹ 
unidade integralidade originalidade 

HISTÓRICO¹ 
autenticidade 

CE24 
 

ATIVIDADE 
AGRÍCOLA 

CULTIVO UVA 
 

TIPOLOGIA SEDE 
DE NÚCLEO 

RURAL – CAPELA 
SÃO ROQUE 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊ NICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 
 
 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 
AGRÍCOLA 

CULTIVO UVA 
 
 
 
 

CONEXÃO   
VISUAL AMPLA 

MIRANTE 
 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

Fonte: Adaptado pela autora de ICOMOS. Nota: 1. Valores indicados Icomos; 2.Valores propostos adaptado de Kohlsdorf. 
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No Quadro 5 estão relacionados os atributos físicos detectados no objeto 

estudado como composições onde tais elementos e as formas de suas relações e 

articulações contribuem para reforçar a capacidade dos espaços em revelar os 

valores simbólicos a eles associados, inserindo a noção de que o modo como as 

pessoas se deslocam ou preferem parar no espaço é o instrumento que poderá 

relacionar as cenas urbanas aos valores de memória, conceituando a paisagem 

cultural local. 

A classificação apresentada no Quadro 5 explora a síntese cênica como 

valor que pode agregar os demais valores em escala de incidência e permite que 

sejam a eles associados os tipos mórficos sugeridos como padrões para a análise 

do caso.  

Os valores atribuídos às diferentes partes contribuem para a noção de 

identidade cênica como possibilidade de apreensão e fixação dos demais valores, 

sempre associados aos valores instrumentais como respostas às necessidades 

materiais, ou simbólicas, em suas representações físicas.  

No caso de Forqueta, o padrão de uso social do espaço encontra-se 

associado ao conceito de centralidade dado pelos núcleos das capelas na área rural, 

e não pelo núcleo central junto à Estação Férrea, mesmo que distribuídos de forma 

não conectada nas áreas de maior profundidade relativa, permanecem como os 

pontos de maior significado no sistema.      

Considerada a interferência muito grande de certos ‘rótulos’ na organização 

dos sistemas local e global, como é o caso da estação férrea de Forqueta na 

formação do núcleo mais integrado, ou ainda do ‘real’ sistema de encontros, ou seja, 

os reais arranjos sociais e a maneira pela qual eles se realizam na sociedade 

envolvam uma questão afetiva, relacionada “[...] ao modo como as pessoas 

pertencem aos vários grupos sociais“, conforme Holanda (2002, p. 113). 

O sentido de pertencimento relativo às diferentes solidariedades 

anteriormente discutidas, como princípios organizadores de encontros, foi verificado 

como sendo aquele marcadamente de controle espacial dito de solidariedade 

mecânica, e apropriação dos espaços primitivos. 

Tal noção reforça a condição de espaços semi-públicos das unidades 

estudadas, o sentido simbólico agregado a essas manifestações morfológicas, como 

uma conexão propriamente dita, mais afeta a um espaço de passagem do que de 

permanência prolongada, simbolicamente relativa ao sentido de movimento de 
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cruzamento temporário promotor de acessibilidade por entre e para fora do espaço 

central.  

Essas variações, apesar de estarem relacionadas ao modo como 

estruturalmente se caracterizam por diferentes estratégias espaciais, o ‘espírito da 

época’ colonial persiste e a agregação de outros padrões poderá ser verificada ao 

serem levadas em conta, tanto aspectos referentes como os atributos básicos sócio-

econômicos para além dos referentes à estrutura morfológica dos arranjos sociais. 

No caso de Forqueta, o padrão de uso social do espaço encontra-se 

associado ao conceito de centralidade dado pelos núcleos das capelas na área rural, 

e não pelo núcleo central junto à Estação Férrea, mesmo que distribuídos de forma 

não conectada nas áreas de maior profundidade relativa, permanecem como os 

pontos de maior significado no sistema.      

Considerada a interferência muito grande de certos ‘rótulos’ na organização 

dos sistemas local e global, como é o caso da estação férrea de Forqueta na 

formação do núcleo mais integrado, ou ainda do ‘real’ sistema de encontros, ou seja, 

os reais arranjos sociais e a maneira pela qual eles se realizam na sociedade 

envolvam uma questão afetiva, relacionada “[...] ao modo como as pessoas 

pertencem aos vários grupos sociais“, conforme Holanda (2002, p. 113). 

O sentido de pertencimento relativo às diferentes solidariedades 

anteriormente discutidas, como princípios organizadores de encontros, foi verificado 

como sendo aquele marcadamente de controle espacial dito de solidariedade 

mecânica, e apropriação dos espaços primitivos. 

Tal noção reforça a condição de espaços semi-públicos das unidades 

estudadas, o sentido simbólico agregado a essas manifestações morfológicas, como 

uma conexão propriamente dita, mais afeta a um espaço de passagem do que de 

permanência prolongada, simbolicamente relativa ao sentido de movimento de 

cruzamento temporário promotor de acessibilidade por entre e para fora do espaço 

central.  

Essas variações, apesar de estarem relacionadas ao modo como 

estruturalmente se caracterizam por diferentes estratégias espaciais, o ‘espírito da 

época’ colonial persiste e a agregação de outros padrões poderá ser verificada ao 

serem levadas em conta, tanto aspectos referentes como os atributos básicos sócio-

econômicos para além dos referentes à estrutura morfológica dos arranjos sociais. 

Holanda (2002, p. 115) sugere que: 
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[...] estaremos no âmbito dos ‘valores arquitetônicos históricos’ e no âmbito 
da tipologia espacial, considerando serem esses pontos de vista sobre uma 
sociedade e idéias como poder, controle, ou mesmo, política e ideologia se 
tornam reais por meio de artifícios de materialização, sendo necessário para 
isso considerar também [...] crenças, línguas naturais, gestos, a força 
armada, tecnologias [...] o espaço arquitetônico. 

Essa colocação propõe que seja adotada uma forma de abordar a sociedade 

a partir de um ângulo possível e, no caso da forma que se entende igualmente 

necessária para abordar o espaço como patrimônio cultural ou como território 

identitário.    

Desta indicação o padrão reconhecido refere-se a uma matriz de espaço 

muito mais afeto à formalidade “quase feudal” do sistema paisagístico estudado do 

que aquela indicada por uma possível urbanidade industrial iniciada com a 

implantação da Linha Férrea em Forqueta.  

Esta urbanidade industrial, não aparece ali dependente de um padrão 

comercial de apoio, já que a indústria vitivinícola tem na Cooperativa um símbolo 

instalado no espaço público, como sinal da permanência do padrão social ainda 

sustentado nos lotes rurais de cultivo agrícola, que conservam formas de 

organização espacial e social ligadas ao sistema de posse e distribuição de poder e 

usos da terra.  
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5 CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÕES FINAIS 

5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO E HUMANO DA PAISAGEM REGIONAL 

O estudo evolutivo da ocupação territorial do núcleo de Forqueta permitiu 

explorar as características morfológicas de tipo de paisagem de origem diversa da 

maioria das sedes de núcleos coloniais na região da serra gaúcha, representada por 

uma morfologia advinda de um processo evolucionário diferenciado. 

A periodização morfológica e tipológica investigada do processo de 

assentamento ali instalado relacionou a discussão em torno das decisões sobre a 

forma urbana aos momentos de encerramento dos ciclos e à sucessiva 

caracterização de novos padrões de formas físicas emergentes, analisando as 

visões do espaço a partir dos conceitos geográficos e de arquitetura.  

Na análise morfológica na dimensão geográfica, conforme indica foi adotada 

a divisão tripartida da paisagem urbana proposta por Conzen (1968) abordando, em 

primeiro lugar a planta da cidade compreendendo ruas, lotes e blocos planos de 

edifícios; em segundo lugar, o tecido construído e, em terceiro, o uso da terra e das 

construções.  

A configuração dada pelo layout do núcleo de Forqueta, ao longo destes 

períodos, descreveu o sistema de ruas, lotes e blocos edificados. A segunda parte 

da estrutura morfológica explorou a evolução do tecido construído, radicalmente 

transformado a partir da localização da implantação da Linha Férrea, sua gare da 

Estação Forqueta e a própria via da linha férrea, no núcleo central do Bairro. 

Tais transformações acabam por mudar o sentido natural de ocupação 

territorial, inserindo um novo eixo de acessibilidade e conectividade, ou o 

considerado percurso matriz, de sentido transversal ao primeiro, modificando o 

padrão morfológico primitivo, agora associado ao desenvolvimento do núcleo central 

instalado nas terras particulares de um único proprietário.  

Como terceiro elemento estruturador do sistema estudado associou-se as 

duas partes iniciais às diferentes formas de utilizações da terra e das construções. A 

tipologia de unidade agrícola da área objeto de estudo, aquela demarcada como 

sendo a 2ª Légua vizinha e ao núcleo central de Forqueta, passa de um caráter 

marcadamente rural da época de implantação dos primitivos lotes rurais para a 
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progressiva constituição das sedes coloniais das Capelas, como ocorreu mais tarde 

no centro do Bairro, configurando os primitivos e escassos espaços públicos, mal 

configurados por estarem à margem de eixos de acessibilidade e nunca como 

espaços cruzados por linhas axiais de conexão, marcando as passagens de forma 

tangencial, sem configurar espaços constituídos, ou os centros de núcleos 

propriamente ditos como lugares. 

O sistema rural inicial evoluiu para usos ligados ao evidente processo de 

industrialização advindo da implantação das grandes estruturas comerciais e 

industriais ligadas ao modelo industrial implantado na região por volta de 1890, no 

período caracterizado como o recorrente da época: na segunda metade do século 

XIX, mais precisamente entre 1870 e 1895, que marca a época da segunda 

Revolução Industrial. 31 

Tais usos foram não só influenciadas pelas experiências do processo de 

industrialização iniciado na Inglaterra, a partir da metade do século XIX, definidoras 

do paradigma urbanístico da modernidade32, como também de um especial 

ecletismo33 instalado na região colonial de imigração, marcadamente influenciado 

pelas diferenças geográficas regionais.  

O sistema de colonização proposto no Plano Colonial e implantado foi 

geograficamente estabelecido na região pela subdivisão das consideradas colônias, 

grandes regiões territoriais, as Léguas, porções menores denominadas e numeradas 

segundo uma ordem correspondente aos sucessivos momentos cronológicos de 

suas implantações, ligados às melhores condições de acesso à mata serrada da 

cobertura nativa na região, marcadamente de araucárias, e ao relevo de grandes 

declividades. 

                                                
31 Conforme Costa (2001) é importante ressaltar que o estudo da produção de edifícios industriais no 

Rio Grande do Sul, na região de Colonização apresenta diferenças espaciais entre as áreas que 
correspondem às diferentes fases de ocupação territorial, o que reforça a noção aqui desenvolvida 
de que o processo local neste período pode estar mais associado aos aspectos da geografia 
humana que lhes deram origem, do que ao acesso e aplicação de novas tecnologias construtivas 
dadas pelos avanços entre guerras, como é observado no estudo de outros centros no estado. 

32 Costa (2001, p. 91) considera que, sobre este processo diferenciado é possível afirmar que: 
“Espacialmente observa-se uma distinta produção entre a área de colonização italiana, 
principalmente a Serra gaúcha, e o restante do estado. Em decorrência da grande disponibilidade 
da madeira na região e do isolamento geográfico, em sua maioria, os edifícios industriais do 
Nordeste do estado vão apresentar um aspecto rústico, singelo, sem nenhuma manifestação 
estilística, estando atentos apenas às demandas funcionais, conforme atestam as publicações 
comemorativas do Cinqüentenário da Colonização Italiana no estado.” 

33 BARELLA, Sandra. Galópolis and Forqueta: visions of a regional landscape. IFoU, 2009. 
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As léguas, por sua vez, subdivididas em travessões ou linhas, como sendo 

porções de terras ainda menores, subdivididas em lotes propriamente ditos, 

normalmente de dimensões similares entre si, como unidade mínima modular de 

aproximadamente 25 ha, configurando a unidade territorial a ser comercializada e 

apropriada pelos colonos italianos ali assentados como um bem de consumo e de 

representação de ascensão a uma identidade urbana construída em dezenas de 

anos de consolidação do sistema rural, concentrada em atividades produtivas 

isoladas e segregadas de um sistema integrado mais amplo, por muito tempo 

inacessível geográfica e politicamente. 

Importa destacar do estudo que, ao contrário de outros planos de 

colonização e urbanização implantados no território americano34 na mesma época, 

nas áreas delimitadas no plano local de parcelamento colonial primitivo é notória a 

inexistência de grandes espaços públicos a serem ocupados coletivamente pelas 

comunidades. 

 Da mesma forma, não foi possível verificar um sistema de acessibilidade 

que favorecesse qualquer tipo de integração sócio-espacial, onde na maior parte do 

território a solidariedade espacial não se constituía frente às barreiras do relevo e do 

sentido de proteção do poder que o império buscava.  

A fim de cumprir o papel não planejado de espaço público, ou semi-público, 

como lugar de trocas e encontro social apareceram as Capelas, pequenos núcleos 

funcionais de concentração religiosa, localizadas nos lotes rurais particulares.      

Assentadas junto às testadas menores que delimitavam certos lotes 

particulares, estavam voltadas para os travessões dando frente às vias que lhes 

davam acesso, aparecem como forma de constituírem mais uma marcação do ritmo 

de deslocamento do que conformarem espaços funcionais.  

Socialmente, essas comunidades, sob a liderança de algumas famílias, 

passavam a ser reconhecidas como os pontos referenciais geográficos na imensidão 

territorial e constituíam, nas paradas onde se concentravam.  

Esporadicamente, nos locais destinados aos encontros religiosos, de lazer e 

políticos, funcionavam como pequenos centros comunitários, como espaço e 

                                                
34 Segundo Conzen, M. P. (2001, p. 2), sobre a noção de valores destaca que: “[...] para os 

americanos principalmente o utilitarismo triunfa sobre o embelezamento e o individualismo, 
expresso com mais freqüência em áreas urbanas na noção de privatismo, tem favorecido o espaço 
privado em lugar do espaço público, e representa, por exemplo, a decisão americana de 
preferência por casas individuais sobre habitação plurifamiliar.” 
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articulações de proteção e sustentação social dos recém imigrados.  

Estes limites não geográficos, dependendo de sua capacidade de integração 

entre as unidades agrícolas, acabavam por ligar áreas essencialmente segregadas 

do sistema mais amplo de conexão formado pelos travessões ou picadas de acesso, 

correspondentes à noção de percursos matrizes reconhecidos aqui como força 

estruturadora da forma da paisagem cultural. 

O sítio central de Forqueta, de uma forma geral, representa até os dias 

atuais a área de caráter urbano da maioria das sedes das colônias, onde “rótulos” ou 

usos referenciais, dados pelos edifícios de maior influência no local, especialmente a 

Gare Central da Estação Férrea e a Cooperativa Vitivinícola Forquetense dividem 

com a Igreja Matriz a configuração dos marcos urbanos no núcleo central. 

Os diferentes tipos arquitetônicos que representam os períodos evolutivos, 

comparados aos edifícios isolados com as residenciais do centro do núcleo, 

parecem repetir volumetricamente variações do tipo primitivo rural, tanto na 

constante presença de porões, mesmo que não mais utilizados para o fabrico de 

vinho, como na resolução do volume principal de base retangular quase sempre 

resolvido com pequenas adições, normalmente vinculadas a usos de apoio a função 

principal, qual sejam, varandas laterais e volumes anexos das cozinhas e 

instalações sanitárias, sempre acabado em sótão e cobertura em duas ou mais 

águas de inclinação acentuada.  

Os destacados edifícios do primeiro período considerado anterior a 1950 em 

Forqueta, os casarões isolados em madeira com porão de pedra, convivem com os 

de um período posterior, mais rico e sofisticado que apresenta o edifício sede das 

unidades rurais em alvenaria, com características marcadamente ecléticas do 

período de maior desenvolvimento econômico na área, ou seja, de 1910 a 1930, até 

as mais recentes, de inspiração proto-modernista do período de 1950 a 1964, ou 

mesmo as de caráter “modernista” do período de 1960 a 1980. E, finalmente as que 

misturam as diferentes matrizes regionais e buscam uma linguagem de referência 

ligada aos centros maiores como Caxias do Sul e Farroupilha, com edificações mais 

verticalizadas.  

Do amplo potencial de investigação que as teorias propostas pelas 

dimensões geográficas, da sintaxe espacial e da percepção ambiental, foram 

exploradas as três vertentes indicadas pela primeira, investigação inicialmente 

voltada à micromorfologia, em segundo lugar às relações entre os períodos 
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morfológicos e os processos tipológicos dos edifícios e tecidos, e, em terceiro lugar, 

a relação entre as tomadas de decisão e a forma urbana construída como resposta a 

expectativas sociais. 

A primeira abordagem considerou como as transformações verificadas nos 

edifícios residenciais tendem a influenciar as áreas circunvizinhas pelo denominado 

efeito vizinhança. Esta relação está diretamente associada à maior ou menor 

proximidade entre os vizinhos, repetindo os padrões formais das matrizes do local de 

origem, ou criando inovações como respostas e novas tecnologias disponíveis ou 

desenvolvidas no novo território 

Na segunda abordagem foram discutidas as transformações morfológicas e 

os tipos de ocupação territorial e arquitetônicos nos diferentes períodos evolutivos 

como o contraste entre os tipos denominados de agregação por continuidade ou 

vizinhança e aqueles isolados, predominantemente incidentes em áreas segregadas 

e de controle restrito. Algumas paisagens apresentam características que  são 

associadas aos tipos considerados de transição, importantes interfaces entre o rural 

e o urbano, áreas onde reside a expressão de maior relevância e valor de 

permanência das características identitárias exploradas.  

Tais configurações morfológicas estão provavelmente associadas às 

diferenças geográficas ou mesmo a um atraso de tempo de sua absorção, em áreas 

menos acessíveis ou mesmo resultantes da simples reprodução de matrizes ainda 

não tensionadas pela necessária e progressiva adaptação aos lugares 

diferenciados, o que aparece como tendência de consolidação e aprendizado que 

puderam ser verificadas nos processos evolutivos locais. 

Também foi anotada a relação dessa abordagem com o reconhecido 

“processo tipológico da escola Caneggiana dos italianos”, ou seja, como apontado 

por Withehand (2001, p. 107): “[...] em que novos tipos de construção são vistos 

como um produto de processo de aprendizado a partir das adaptações anteriores, 

de tipos construídos”, e a associação dessas formações especialmente relacionadas 

aos caminhos e aos eixos de apropriação do território denominados percursos 

matrizes. 

O terceiro aspecto explorado, em termos gerais, e na dinâmica da 

capacidade dos espaços em demonstrarem a maneira como diferentes decisões 

puderam criar regularidades no terreno, busca avaliar o papel das pessoas que 

criam as paisagens urbanas, usuários, produtores e gestores.  
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Do ponto de vista do planejamento, considera-se que raramente tem havido 

decisões deliberadas de preservação ou conservação destas áreas de visibilidade e 

apreensão paisagísticas, as políticas públicas pouco  tem favorecido a retenção de 

certas áreas marginais ou centrais pelo que elas apresentam de componentes 

individuais e identitários como bens patrimoniais. 

 Quando entendidas como objetos-paisagens, a conservação de 

determinados tipos de espaços abertos tem sido considerada de forma pouco 

abrangente, como áreas de interesse ecológico, dificilmente como lugares e edifícios 

reconhecidos por terem significado histórico e arquitetônico. 

Enquanto patrimônio ambiental urbano, os espaços abertos e as 

denominadas paisagens poucas vezes alcançam a notoriedade de bem cultural 

como lugares de fazeres e saberes, como os lugares do conhecimento, também 

passíveis de preservação.  

O patrimônio regional aqui estudado nesta direção está associado às 

qualidades estéticas de uma paisagem urbana, que no caso estudado está fundada 

em usos e hábitos remanescentes e ativos nos traços de um especial arcabouço 

cultural de base rural, como valores a preservar.  

5.2 CONTEXTO DA REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM REGIONAL 

O estudo do percurso Forqueta remeteu a trechos ou recortes de paisagem 

considerados unidades formais que representam uma configuração espacial 

diferenciada, exploradas em relação aos valores: ecológico, na aparente noção de 

continuidade; social, para aparente identidade; econômico, para a reconhecida 

pertinência; político, na expressão do simbólico, histórico na representação do 

autêntico; estético, na aparente originalidade; científico, expresso na aparente 

raridade, e de antiguidade, pela aparente pátina, como o exposto no quadro 

conclusivo.  

A busca por relacionar de forma sistemática os atributos físicos detectados, 

no objeto estudado, como certas capacidades dos espaços em revelar valores 

simbólicos a eles associados, destacou-se a noção de que o modo como as pessoas 

se deslocam ou preferem parar no espaço é o instrumento que poderá relacionar as 

cenas urbanas com seus valores de memória e assim conceituar paisagens.  
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O valor cênico aparece como central na discussão proposta sempre 

relacionado aos atributos de acessibilidade e ao sentido de conexão, de integração 

topológica, de visibilidade, por um lado e a proeminência, contigüidade, 

circunscrição, legibilidade e de pregnância, como atributos compositivos dos 

elementos que organizam e conformam recortes ou imagem dos pontos focais ou 

conexões na paisagem, dados pela percepção geométrica do espaço. 

A avaliação da identidade configuracional da paisagem de Forqueta, no caso 

empírico, conforme o apresentado na tabela 1, do capítulo 4, envolveu a 

manipulação das variáveis relacionadas aos tipos de cenas obtidas nas conexões 

externas, ao núcleo central do bairro como os limites físicos relacionados ao ponto 

de maior significado na paisagem, aquele que configura o aqui denominado recinto 

da antiga Gare da Estação Férrea, descrito como Trecho 00 do percurso de análise 

discutido no estudo das conexões viárias e visuais. 

As cenas foram hierarquizadas primeiramente, conforme a classe na 

hierarquia de acesso visual, podendo ser principal, secundária, terciária ou local. Os 

resultados para essa verificação se apresentaram como sendo 21,06% do tipo 

principal, 39,47% secundária e 38,47% local. O estudo apontou assim, que a maioria 

dos tipos de conexões ocorre, a partir dos considerados pontos mais acessíveis no 

sistema, ou seja, os que correspondem às unidades morfológicas do entorno 

imediato ao Trecho 00 estudado. Como principais foram consideradas as conexões 

visuais, onde incidiam em primeiro plano, a presença dos trilhos da linha férrea, as 

tipologias edificadas e as massas vegetais de maior unidade, como o abordado na 

tabela de avaliação da identidade configuracional da paisagem de Forqueta. 

As classificadas como secundárias destacam as configurações de segundo 

plano na cena, ou seja, as que intermedeiam as principais e as terciárias do plano 

de fundo. Estas últimas estão relacionadas às configurações do plano de fundo das 

imagens e, por se relacionarem ao comportamento da linha de limite da cena com o 

plano do céu, foram classificadas como locais, sempre dependentes de situação de 

mirante dos pontos de observação e o alcance de visibilidade discutida 

separadamente, no estudo das isovistas. 

Quanto ao tipo de unidade morfológica foram avaliados os tipos de acesso 

viário, podendo ser rodovia, avenida, rua, beco, caminhos e outros, no caso, a via 

férrea. O percurso estudado apresentou 5,27% de vias do tipo rodovia, nenhuma 

incidência para o tipo avenida, 47,36% para as ruas, mesmo que de pavimentação 
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asfaltada como é o característico das vias da área rural. Nenhuma incidência para o 

tipo beco, e 39,47%, para as vias classificadas como caminhos, de maior relevância 

na área, e 7,9% de vias do tipo ferrovia.  

Quanto aos tipos de isovistas foram avaliadas em suas quantidades, 

continuidade ou descontinuidade e abertura. Para a paisagem estudada foram 

encontradas 50% de conexões que geram muitas isovistas, 60,52% do tipo 

contínuas, sendo 52,63% delas do tipo amplas. 

O estudo conclui a respeito da identidade configuracional da paisagem 

considerando a predominância de composições quanto ao seu caráter de 

homogeneidade ou heterogeneidade, sendo no caso o equilíbrio, a característica 

formal mais incidente o que leva à afirmação de que a diversidade pode ser 

considerada uma condição estética relevante para a área. 

Por fim, avalia a contribuição de cada trecho como composição e considera 

a contribuição de cada cena na composição do trecho, numa escala cromática do 

cinza ao branco e a contribuição do trecho para a caracterização do sítio estudado. 

No caso, foi agregada aos itens da tabela 1 uma escala de cores, do laranja ao 

branco, como forma de hierarquizar tal contribuição. Para o caso, as composições 

mais relevantes encontram-se no trecho 04 e 05, seguidos dos Trechos 01, 02 e 06, 

por fim, dos Trechos 03 e 07. 

A partir dessa análise seria possível afirmar que a paisagem em Forqueta 

apresenta a qualidade de configurar muitas conexões do tipo secundária, as que 

relacionam os centros de núcleos ou sedes de colônias com as de maior 

profundidade e conexão, do tipo local, o que confere ao espaço grande pregnância e 

potencial de preservação. Está configurada a partir de um sistema viário 

caracterizado por unidades morfológicas classificadas como ruas, conceituadas 

como caminhos, que desenvolvem percursos com visibilidade marcadamente de 

muitas isovistas, ou densidade de informação visual, onde a continuidade e a 

profundidade promovem uma visibilidade que permite definir a característica de 

unidade formal, pregnância e grande legibilidade, portanto, atributos perceptíveis de 

alta relevância para a formação do conceito de identidade da área e sua apropriação 

social.  

Interessou associar ao caso empírico com os tipos mórficos propostos por 

Holanda (2002, p. 124) como sendo um tipo agregado das características do 

instrumental da área rural e do simbólico do núcleo central em Forqueta, 
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considerando: “[...] o tipo instrumental, que tem mais a ver com a produção da vida 

cotidiana”, funcionando como um “instrumento para intensa, mas variada co-

presença”, e o tipo descrito como simbólico, que tem mais a ver com “a reprodução 

formal de estruturas sociais, por meio de uma paisagem “ideológica e 

simbolicamente ordenada”, expressiva das formas de poder numa sociedade.” 

Algumas características, entretanto, podem não estar associadas às 

questões de axialidade e centralidade e coube então buscar explicitar qual a razão 

pela qual as pessoas não exploram o espaço aberto como recurso cultural, mas, por 

vezes “[...] realizam um sistema de interação social noutros lugares: na sua própria 

casa ou na casa de amigos, em clubes exclusivos, em restaurantes da moda, em 

templos religiosos e assim por diante.” (HOLANDA, 2002, p. 112). 

O caso estudado parece tratar-se de um tipo especial de formalidade pela 

compreensão de como os aspectos de segregação e unidade estariam ali 

caracterizadas como um modo espacial específico de permanência e não de 

evolução ou transformação, responsáveis pelos atributos hierárquicos, de poder, 

funcionais e simbólicos, de qualidade espacial, não só quanto a sua forma física, 

mas a partir de um conceito sócio-espacial de agregação em torno dos núcleos de 

Capelas, espaços semi-públicos das áreas mais segregadas do sistema espacial 

estudado. 

O conceito sócio-espacial referido destacou para o caso o sentido de posse 

e uso da terra como um padrão de atividade econômica particular e coletiva de 

diferenciação espacial, portanto de valor, ficando os espaços públicos, quando 

existem, entendidos como espaços simbólicos, de pouca urbanidade, distantes da 

vida espacial concentrada nas áreas de cultivo agrícola, onde efetivamente 

acontecem os encontros sociais. 

5.3 DISCUSSÕES FINAIS 

A discussão sobre as características de criação de padrões de urbanidade 

no contexto essencialmente rural regional, favoreceu a compreensão das 

propriedades configuracionais das cidades na aplicação do instrumento da sintaxe 

espacial, o que permitiu abordar dimensões de diferenciação espacial como 

possibilidades de identificação de valores físicos e também culturais da paisagem. 
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A discussão apresentada que pode denotar maior interesse na análise 

proposta implicou a investigação centrada no padrão de integração de elementos 

lineares, linhas axiais e percursos matrizes do espaço que cobrem sua extensão, e 

da sua estrutura enquanto campo visual, cenas ou conexões visuais, como 

dimensão intermediária que possibilitou explorar como estão relacionados princípios 

de organização da forma, que implicam em legibilidade e inteligibilidade espacial 

local. 

As propriedades locais aqui estudadas puderam ser caracterizadas, a partir 

de elementos morfológicos do espaço global e a capacidade de certos pontos em 

concentrar movimentos mais ou menos intensos num sistema de articulação entre 

partes, promovem ou restringem interações sociais, avaliando animação e paisagens 

locais, enquanto espaços abertos advindos das permanências edificadas que 

propiciaram origem à conformação dos tecidos. 

A incorporação da avaliação das dimensões geométricas do espaço permitiu 

a avaliação de limites físicos e dimensões que interessam demarcar na definição de 

paisagem. Entretanto um espaço muito fragmentado e muito segregado dos 

principais fluxos diminui a probabilidade de sua utilização e reconhecimento de valor 

patrimonial, por serem menos utilizados e dificilmente acessados. O acesso visual, 

contudo, pode gerar uma conexão de coerência e de consistente apropriação social. 

A dimensão de valores parece ainda não ter sido suficiente para avaliar de 

forma robusta as necessidades de aproximar o conceito de paisagem na noção de 

bem patrimonial, como aspectos fixos de um sistema exposto às transformações 

como garantias de um processo sedimentário que assegure continuidade e formação 

de identidade na construção da cidade, o que necessitaria de refinamento e precisão 

no sentido da confirmação de significado para as comunidades na conceituação da 

noção de autêntico. 

Contribuiu, entretanto, para responder à expectativa de alcançar novos 

patamares de discussão do espaço público no contexto patrimonial, expandindo a 

noção de que pode ser possível aumentar a probabilidade de certas atividades e 

tipos edificados resistirem por um longo período às tensões de desaparecimento e 

supressão necessários a um aprendizado. Permanências culturais podem constituir 

referencial de mudança equilibrada de forma significativa e como incremento de 

diferenciação, reforçar a qualidade espacial. 
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Entretanto o trabalho aqui apresentado ofereceu a oportunidade de avaliar o 

papel do estudo de espaços de conexão e a dimensão do movimento, as condições 

de transições entre espaços públicos e privados e como sua valorização e 

conservação podem implicar em responsabilidade de pesquisadores e planejadores 

do espaço na orientação projetual e normativa em processos de evolução e 

utilização pertinentes deste patrimônio de forma prospectiva e não de restrição ou 

exceção.  

5.4 POR UMA PAISAGEM CULTURAL: EM BUSCA DO NOTÁVEL E NOVOS  
      CAMINHOS 

As abordagens sugeridas na pesquisa, por intermédio da análise conceitual 

e reflexiva das diferentes formas de leitura da estrutura e imagens da cidade, estão 

apoiadas no ponto de vista da possibilidade de revelar padrões, explorando o 

reconhecimento de cenários urbanos como módulos constituintes de sua forma e 

entendê-los como unidades estéticas autônomas culturalmente apropriadas, ou 

paisagens.  

A reflexão aqui apresentada buscou enfocar a dimensão espacial, os 

processos sócio-culturais locais correspondentes e, especialmente, os modos de sua 

fruição, difusão e transmissão que possam ter produzido ou produzem dados de 

memória e que venham a favorecer a possível necessidade de conservação de tais 

estruturas como paisagem cultural nos processos evolutivos das cidades.  

As definições de paisagem têm se multiplicado ao longo dos tempos, desde 

a aproximação ao conceito dado pela geografia, como objeto territorial socialmente 

apropriado, na tentativa de entender sua constituição e explorar os meios de sua 

valorização, até aqueles mais ligados aos processos de reconhecimento, carregando 

então um sentido, talvez nunca tão explorado quanto nos dias atuais, que é o da sua 

transmissão. 

Desta transmissão depende não só o reconhecimento de valor que possa 

lhe ser atribuído, como o grau mesmo de valor que venha a acumular ao longo do 

tempo, tal objeto de arte, como feito humano entendido como único, representante 

de processo tal que, por suas condições de ineditismo e excepcionalidade, torna-se 

irreproduzível na história: do modo de sua exposição aos olhos do mundo, depende 

o grau de valor adquirido, tanto  simbólico como econômico. 
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Dentre as definições possíveis optou-se por sublinhar aquela que tem por 

instrumento o ator da cena, que coloca o poder de escolha entre a capacidade de 

refletir e ao mesmo tempo ser ‘à sua imagem e semelhança’, construir uma 

representação de suas ‘razões e sensibilidades’: um recorte sempre único de 

porções de mundo repetidamente visitadas, e por isso, sempre renovadas, 

transfiguradas, revalorizadas pelo momento de sua apreciação, num determinado 

ângulo de visão. 

Na busca pela explicitação destes argumentos chega-se à idéia de 

paisagem como representação e como imagem. Este é o universo que pode 

apresentar a cidade em suas partes como possibilidades de invenção: 

O mundo não se descortina mais, como nas perspectivas tradicionais, num 
horizonte sem fim. Não se pode mais pretender olhá-lo como fazia o pintor, 
com seu cavalete armado no alto de uma colina: como de uma janela. No 
horizonte, um mundo cada vez mais opaco. Quanto mais se retrata, mais as 
coisas nos escapam. Uma obsessão, que ao invés de criar transparência, 
só redobra essa saturação. (PEIXOTO, 1996, p. 9). 

Assim como sugeriu Pesavento (2002), cabe colocar em destaque os 

aspectos sobre a memória coletiva e explorar como as permanências retratadas 

podem levar ao entendimento das cidades por intermédio de suas representações 

em imagens “[...] com a eloqüência do caco, do registro ou do documento e a sua 

virtualidade de despertar a evocação, o espaço tem por missão dar significado ao 

tempo e à história”. (PESAVENTO, 2002, p. 17). 

Muitos autores são unânimes quanto ao fato de que a discussão da cultura 

urbana traz a possibilidade de treinar o olhar para as percepções necessárias, 

demonstrando a capacidade que suas imagens têm de favorecer o olhar-

diagnóstico, aquele que pode revelar a comunicação de uma emoção universal, 

mesmo que apresentada sob um código restrito local, indicando um limite virtual, 

mas cuja imediatez propõe a captação e a compreensão rápida de seu todo ou na 

demonstração exaustiva de seus detalhes mínimos, em seus registros, fazendo com 

que seus significados possam permanecer fixados na memória das pessoas. 

Entender a constituição da paisagem cultural implica em enfrentar os 

processos de sua valorização e as formas de sua difusão e recepção, pela 

transmissão da idéia de um atributo imaterial inquestionável, entendido aqui como o 

notável, explorando o papel que os edifícios e projetos urbanos monumentais 
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exercem ou possam ter exercido na transformação das cidades e na qualificação de 

suas paisagens atuais. 

De qualquer forma, a revolução foi dada pela possibilidade de fruição deste 

espetáculo mesmo na ausência do fato urbano real como um todo, a partir do 

entendimento de que a paisagem, enquanto parte, enquadra a natureza como um 

dado posto pela escolha, pela seleção feita pelo olhar, num processo de estetização 

da realidade, torna possível sua apropriação e revela o seu próprio conceito. 

A presente reflexão pretendeu aproximar a idéia de paisagem cultural a uma 

possível definição de notável na idéia de que, enquanto atributo fundamental, o valor 

cênico, de visibilidade que possa ser atribuído aos bens materiais considerados 

patrimônio propõe uma tensão retrospectiva e prospectiva nas discussões sobre as 

paisagens urbanas que, nos processos de transformação da cidade, alcançam a 

capacidade de servir de argumento a favor de certas permanências. 

A construção deste argumento passa pela necessidade de reconhecimento 

de um imenso acervo de paisagens ainda por serem vistas e lidas, sendo, portanto 

necessária a permanente difusão deste patrimônio como parte da estrutura urbana 

em constante refiguração pelas comunidades. 

Os cenários urbanos deste acervo trazem as marcas de uma estrutura global 

mesmo que abordadas enquanto produtos de processos locais, como resultado de 

uma inteligibilidade coletiva, constituintes de uma escala de valores essencialmente 

identitários e, portanto, passíveis de serem reconhecidos como patrimoniais e como 

padrões qualitativos de dinâmicas de transformação. 

O que pode ser apreendido é que não há um conflito, um problema real 

entre conservar e transmutar: na emergência de forças qualificadoras da 

transformação urbana há a possibilidade de ser construído e proposto um modo 

especial de ver e ler o mundo em que não existe um conceito de propriedade 

cultural: 

Há umas coisas, grupos e complexos de coisas que têm importância para a 
História, a condição atual e os próximos desenvolvimentos da cultura. A 
cultura não é propriedade das pessoas, classes, únicos países; é de todos. 
Propriedade cultural significa conseqüentemente, bem público. O termo 
"bem" tem um sentido patrimonial: os recursos culturais são tais porque 
fazem parte de um patrimônio. O patrimônio cultural é mundial, 
conseqüentemente respostas de cada país a todo o mundo civil. (ARGAN, 
1986, p. 7). 
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O que se pode ver e ler em imagens menos consagradas e, por vezes, 

desconhecidas das representações de valores culturais, um significado mais ou 

menos explícito de valores simbólicos como referências de contextualizações de 

origens. 

Abordadas como figurações do real-referente podem representar 

explicações para a lógica da realidade configurada em “rastros” representadas no 

plano da criação, expressam, segundo Pesavento (2002), “razões e sensibilidades”, 

como ilustra a figura 126.  
 

 
Figura 126: Vista panorâmica do núcleo originário da Capela Sâo Roque/Forqueta em Caxias  
                    do Sul 
Fonte: Acervo da autora, 2008. 
 

Mesmo que as imagens sejam produtos de percepção e razão interpretativa, 

ou, ao contrário, estejam na busca da maior realidade como documentários, ainda 

assim, sempre serão sinais que merecem ser consultados e referidos, como por 

exemplo, os demonstrados na figura 127. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 127: Gare Estação Férrea de Forqueta em Caxias do Sul, vista desnível da linha férrea  
                    na praça central  
Fonte: Acervo da autora, 2004/2008 
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Conforme argumenta Argan (1986), o dever primeiro dos responsáveis pelo 

patrimônio é a sua conservação. Salienta que o problema que se coloca, entretanto, 

é que, em relação à difusão do patrimônio ambiental-paisagístico e seu 

reconhecimento como bem maior, não se pode esperar que seja dependente do 

olhar do especialista em arte ou da escola, em sua tarefa de uma instrução, ou 

transmissão de história. Espera-se apenas uma indicação a respeito de  

[...] sua atmosfera vital: que esboce, sobretudo um relacionamento de 
familiaridade com os lugares e os objetos que caracterizam essa atmosfera, 
para provocar o único interesse de conservar e melhorar a vida da 
comunidade que concorre para planejar o desenvolvimento da cidade e do 
território no interesse comum. (ARGAN, 1986, p. 8). 

 

 
Figura 128: Gare Estação Férrea de Forqueta em Caxias do Sul, vista núcleo central 
Fonte: Acervo da autora, 2004/2008 

 

Puderam ser alcançadas algumas razões como explicações, que nas 

imagens revelam e expõem propriedades de forma rápida: por sua imediatez, 

informam sobre a compreensão do todo, delimitadas numa moldura visual, elas 

contém sua fluidez, e, ao serem lidas por todos em sua universalidade e capacidade 

de comunicação e emoção, e por sua fixidez, apontam aquela propriedade que pode 

permitir a permanência na memória, de porções de espaço como bem cultural, a 

partir e para uma valoração possível, sendo o produtor da imagem aquele que 

resolve o processo. 

A definição destas propriedades é necessariamente subjetiva e a análise da 

estrutura física da paisagem, embora forneça uma base para sua evolução, carece 

do confronto com a manifestação expressa das comunidades envolvidas. Esta tarefa 

está além do alcance desta pesquisa e poderia ser levada adiante em futuros 

estágios do projeto. 
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ANEXOS 

ANEXO A QUADRO DE VALORES DE PAISAGEM CULTURAL EM FORQUETA 
 
ANEXO B CONEXÕES INTERNAS E EXTERNAS 



ANEXO A – QUADRO DE VALORES DE PAISAGEM CULTURAL EM FORQUETA 
 

 
 
 
 



TRECHO PERCURSO EXTERNO  
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

  

 
 

TRECHO 01 

 

C01  ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
Utilidade centralidade 

    

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO raridade ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE02 ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL  
 
INFRAESTRUTURA  
COMUNICAÇAO 
LINHA FÉRREA  
 
TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL  
UNIFAMILIAR TÉRREA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
Utilidade centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO  
 raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade 
originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE03 ATIVIDADE 
RESIDENCIAL  
 
TIPOLOGIA ESCOLA  
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

pregnância 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
 raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO  
autenticidade 

CE04 ATIVIDADE PÚBLICA 
 
TIPOLOGIA CEMITÉRIO 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade/visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE05 ATIVIDADE INDUSTRIAL 
 
TIPOLOGIA MOINHO 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade/visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO raridade ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE06 ATIVIDADE LAZER 
 
ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
MATA DE 
REFLORESTAMENTO  
 
TIPOLOGIA  CHÁCARA  
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade centralidade 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade/visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO  
raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade 
originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 



 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

      
TRECHO 02 

 

 
 

CE7 
CE08 

ATIVIDADE LAZER 
 
ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
MATA DE 
REFLORESTAMENTO  
 
TIPOLOGIA  CHÁCARA  
 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
unidadeintegralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE09 ATIVIDADE LAZER 
 
ATIVIDADE E 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
MATA DE 
REFLORESTAMENTO 
 
TIPOLOGIA  CHÁCARA  
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE10 ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
CONEXAO VIÁRIA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE11 ATIVIDADE CULTIVO 
UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE DE 
COLÔNIA  
SEM PORÃO 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE12 ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
CONEXAO VIÁRIA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/ contigüidade 
Circunscrição/ legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
TRECHO 02 

CE13 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE DE 
COLÔNIA  PORÃO - 
CANTINA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
     utilidade 
    centralidade 

 
 

 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE14 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE DE 
COLÔNIA  PORÃO - 
CANTINA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
circunscrição/ legibilidade 

Pregnância 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
Unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE15 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE DE 
COLÔNIA  
PORAO CANTINA 
 
CONEXAO VIÁRIA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE16 
 

ATIVIDADE PÚBLICA 
LAZER 
 
TIPOLOGIA PRAÇA 
 
CAPELA SÃO JOÃO 
SEDE NÚCLEO RURAL 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
Unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE17 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE DE 
COLÔNIA  PORÃO – 
CANTINA 
 
CONEXAO VIÁRIA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 



 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
 

IMAGEM 

 
 

TRECHO 03 
                        

 
 

 
 

CE18 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE 
COLÔNIA  
 PORÃO - CANTINA  

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

ANTIGUIDADE 
Memória 

 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO simbolismo 

CIENTÍFICO raridade 
 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 

CE19 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE 
DE COLÔNIA  
PORÃO CANTINA 
 
CAPELA MENINO 
DEUS 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO raridade 
 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE20 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
  
CONEXÃO VIÁRIA 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
 raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE21 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE 
DE COLÔNIA  
PORÃO CANTINA 
 
CAPELA N.SRA. DA 
SALETE 
 
 
CONEXAO VIÁRIA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência/contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO 
 raridade 

ESTÉTICO 
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

  



 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

 
             
 

   

TRECHO 04 

 

CE22 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
  
CONEXÃO VIÁRIA 
 

ECOLOGICO 
Continuidade 

 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
 raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE23 ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
 
TIPOLOGIA SEDE 
DE COLÔNIA  
PORÃO/CANTINA 
E SEM PORÃO 
 
CONEXÃO 
VISUAL AMPLA 
MIRANTE 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO  
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE24 
 

ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA SEDE 
DE NÚCLEO 
RURAL – CAPELA 
SÃO ROQUE 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊ NICO 
Acessibilidade//visibilidade 

Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia   
 

 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 
AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
 
 
 
CONEXÃO   
VISUAL AMPLA 
MIRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
 raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 



 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

 

 

                TRECHO 05 

 
 

 

CE26 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR  TÉRREA 
 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE27 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR  TÉRREA 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE28 ATIVIDADE AGRÍCOLA  
CULTIVO UVA 
 
ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
MATA DE 
REFLORESTAMENTO 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE29 
 
 

ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR  TÉRREA 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 ANTIGUIDADE 

memória 
CÊNICO 

Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE30 
 
 
 
 

ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR TÉRREA 
 
  
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRECHO 05 

CE31 ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
INFRAESTRUTURA 
LINHA FÉRREA  
 
TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL TÉRREA 
CONJUNTO  
 
EXPANSÃO NÚCLEO 
CENTRAL 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 
 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO  
unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE32 ATIVIDADE 
RESIDENCIAL 
 
INFRAESTRUTURA 
LINHA FÉRREA  
 
TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL TÉRREA 
CONJUNTO  
 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 
 
EXPANSÃO 
NÚCLEO CENTRAL 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 



 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

 
 

TRECHO 06 

 

CE33 ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR  
PORÃO CANTINA 
 
  
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 
 
 
 

 

ANTIGUIDADE 
Memória 

 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 

CE34 ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
INFRAESTRUTURA 
LINHA FÉRREA  
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 
 
EXPANSÃO 
NÚCLEO CENTRAL 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE35 ATIVIDADE AGRÍCOLA 
CULTIVO UVA 
 
ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
MATA DE 
REFLORESTAMENTO 
 
TIPOLOGIA 
UNIFAMILIAR TÉRREA 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO 
raridade 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TRECHO PERCURSO EXTERNO 

 
CONEXÃO 
EXTERNA 

 
DESCRIÇÃO 

 
VALORES CULTURAIS 

 
IMAGEM 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TRECHO 07 

 

CE36 ATIVIDADE 
RESIDENCIAL 
COMERCIAL 
 
INFRAESTRUTURA 
RS122  
 
TIPOLOGIA 
MULTIFAMILIAR 
VERTICAL 
COMERCIAL 
PAVILIONAR 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 
 
EXPANSÃO 
NÚCLEO CENTRAL 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

 

 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO simbolismo 

CIENTÍFICO raridade 
 

ESTÉTICO unidade 
integralidade originalidade 

 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 

   

CE37 ATIVIDADE 
EXTRATIVISMO 
VEGETAL 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 
 
EXPANSÃO 
NÚCLEO CENTRAL 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 
 
 
 

 
 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO  
simbolismo 

CIENTÍFICO  
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

CE38 
PINTAR SÓ 
ESSE 

ATIVIDADE 
RESIDENCIAL 
COMERCIAL 
 
INFRAESTRUTURA 
RS122  
 
TIPOLOGIA 
RESIDENCIAL DOIS 
PAVIMENTOS 
COMERCIAL 
PAVILIONAR 
 
CONEXÃO VIÁRIA 
 
CONEXÃO VISUAL 
AMPLA 
 
EXPANSÃO 
NÚCLEO CENTRAL 
 

ECOLOGICO 
continuidade 

SOCIAL 
identidade 

ECONOMICO 
utilidade 

centralidade 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTIGUIDADE 
memória 

CÊNICO 
Acessibilidade//visibilidade 
Proeminência//contigüidade 
Circunscrição / legibilidade 

Pregnânciia 

POLITICO 
 simbolismo 

CIENTÍFICO  
raridade 

ESTÉTICO 
 unidade integralidade 

originalidade 

HISTÓRICO 
autenticidade 

 



ANEXO B – CONEXÕES INTERNAS E EXTERNAS 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



























































































CE13

CE14
CE15

CE16

CE17

CE19

CE13

CE14
CE15

CE17

CE16

CE18

CE19
CE20

CE15CE15

CE13

CE14

CE16

CE17

CE18

CE19

CE13

CE14

CE17

CE16

CE20

CE15CE15

CE13

CE14

CE16

CE17

CE18

CE19

CE13

CE14

CE17

CE16

CE20

CE15CE15

CE13

CE14

CE16

CE17

CE18

CE19

CE13

CE14

CE17

CE16

CE20

VISIBILIDADE

Mapa de Visibilidade 60º Escala 1/20.000

CONEXÕES EXTERNAS - CE 17

Visual Panorâmica 180º  CE 17

Visual Panorâmica 180º  CE 17

Q

R

S

10 11 12 13 14

360°

T

N

ISOVISTAS Escala: 1/50.000

180°180°






















































































	CI 01
	CI 02
	CI 03
	CI 04
	CI 05
	CI 06
	CI 07
	CI 08
	CI 09
	CI 10
	CI 11
	ficha visibilidade 01
	ficha visibilidade 02
	ficha visibilidade 03
	ficha visibilidade 04
	ficha visibilidade 05
	ficha visibilidade 06B
	ficha visibilidade 07B
	ficha visibilidade 08B
	ficha visibilidade 09B
	ficha visibilidade 10B
	ficha visibilidade 11B
	ficha visibilidade 12B
	ficha visibilidade 13B
	ficha visibilidade 14B
	ficha visibilidade 15
	ficha visibilidade 16 revisada 23-03-10
	ficha visibilidade 18
	ficha visibilidade 19 revisada 23-03-10
	ficha visibilidade 20
	ficha visibilidade 21revisada 23-03-10
	ficha visibilidade 22 revisada 23-03-10
	ficha visibilidade 23
	ficha visibilidade 24 revisada 23-03-10
	ficha visibilidade 25
	ficha visibilidade 26
	ficha visibilidade 27
	ficha visibilidade 28
	ficha visibilidade 29
	ficha visibilidade 30
	ficha visibilidade 31
	ficha visibilidade 32
	ficha visibilidade 33
	ficha visibilidade 34
	ficha visibilidade 35
	ficha visibilidade 36
	ficha visibilidade 37
	ficha visibilidade 38
	figura 106
	figura 97
	ISOVISTAS SÍNTESE
	mapa colonias
	Mestrado Versão Final Parte Dois
	percurso externo fotos_003
	quadro a3
	QUADRO TRECHOScFINAL FRANCO
	VE ficha01 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha02 trecho INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha03 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha04 INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha05 INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha06 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha07 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha08 INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha09 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha10 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha11 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha12 INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha13 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha14 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha15 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha16 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha17 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha18 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha19 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha20 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha21 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha22 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha23 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha24 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha25 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha26 trecho INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha27 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha28 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha29 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha30 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha31 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha32 INTEGRAÇÃO
	VE ficha33 INTEGRAÇÃO10-05-10
	VE ficha34 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha35 INTEGRAÇÃO 10-05-10
	VE ficha36 INTEGRAÇÃO 10-05-10

