
   Maior conectividade ecológi-
ca em áreas urbanas regenera-
das;
  Melhorar a conectividade e a 
funcionalidade de infraestrutu-
ras verdes e azuis;
   Aumentar o cumprimento das 
metas de biodiversidade;
- Aumentar a qualidade e a 
quantidade de infraestruturas 
verdes e azuis;
  Aumentar a quantidade de 
espaços verdes abertos para 
os residentes;
   Fornecimento de benefícios 
de saúde; (Plataforma OPPLA)

   Regeneração urbana por 
meio de soluções baseadas na 
natureza;
   Soluções baseadas na natu-
reza para melhorar o bem-estar 
em áreas urbanas;
 Aumento do sequestro de 
carbono por meio de soluções 
baseadas na natureza;
(Plataforma OPPLA)
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Uma paisagem natural vai muito 
além do que os olhos podem 
enxergar.

Karyne Santiago
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RESUMO

A teia verde tem como objetivo costurar a paisagem da cidade 
de São Pedro do Sul criando, preservando e revitalizando um 
sistema de espaços livres a partir do uso de infraestruturas 
verdes, interconectando-os nas diferentes unidades de paisagem 
que serão definidas por um zoneamento visto que a ordenação 
da paisagem tem um papel fundamental, pois atua de forma 
sistêmica integrando  e preservando todos os atributos (natu-
rais, socioeconômicos e  culturais) do local contribuindo atra-
vés da análise de suas dinâmicas para a implantação  um 
parque urbano desenvolvendo assim um cidade mais susten-
tável.
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“ As cidades  têm a capacidade 
de fornecer para todos, só porque, 
e somente quando, são criadas 
para todos.“
JANE JACOBS, Morte e vida de Grandes Cidades
Fig 1.| Ponte Férrea da Vila Clara - São Pedro do Sul.

Fonte| Grupo de moradores de São Pedro do Sul -  Facebook

A paisagem é o resultado da inte-
ração entre o homem e a natureza 
ao longo do tempo, configuran-
do-se em um sistema complexo 
em contínua transformação,sen-
do a inter-relação dos elementos 
físicos, biológicos e antrópicos à 
condição essencial a formação 
da paisagem natural e cultural de 
uma área. (DIAS, 2007)
Historicamente, a maioria das 
cidades brasileiras têm carência 
de políticas públicas de planeja-
mento urbano e ambiental que 
considerem a paisagem de modo 
sistêmico e que sejam compatí-
veis com o quadro ambiental do 
local. Desta forma, há a ocupação 
desequilibrada e desordenada 
dos territórios naturais, a deses-
truturação espacial, bem como a 
produção de espaços que 
tendem a não se relacionar entre 
si.
Assim, os sistemas biofísicos e 
antrópicos são analisados de 
forma segmentada e, consequen-
temente, ocorre a desarticulação 
espacial, funcional e social da 

cidade. Em vista disto, a análise 
sistêmica da paisagem é funda-
mental, pois permite compreen-
der sua evolução, a inter-relação 
entre suas edificações (partes 
ocupadas) e espaços livres (par-
tes não ocupadas), além de seus 
respectivos atributos, sejam eles 
urbanos, biofísicos, socioculturais 
ou econômicos. Assim, os 
processos desses atributos e 
suas vivências individuais e cultu-
rais possibilitam uma melhor 
percepção da estrutura da 
cidade, contribuindo para a orde-
nação territorial. (TARDIN, 2018)
Nesse sentido, entram estratégias 
de planejamento urbano que 
partem da elaboração de uma 
rede urbana de infraestruturas 
verdes, cuja perspectiva conside-
ra o sistema de espaços livres 
(SELs) como elemento central. A 
partir dele, há a proposição, orde-
namento e conexão dos espaços, 
propiciando um desenvolvimento 
urbano mais sustentável, que 
integra a natureza e a cidade. 

01 INTRODUÇÃO

cidade. Em vista disto, a análise 
sistêmica da paisagem é funda-
mental, pois permite compreen-
der sua evolução, a inter-relação 
entre suas edificações (partes 
ocupadas) e espaços livres (par-
tes não ocupadas), além de seus 
respectivos atributos, sejam eles 
urbanos, biofísicos, socioculturais 
ou econômicos. Assim, os 
processos desses atributos e 
suas vivências individuais e cultu-
rais possibilitam uma melhor 
percepção da estrutura da 
cidade, contribuindo para a orde-
nação territorial (TARDIN, 2018).
Nesse sentido, entram estratégias 
de planejamento urbano que 
partem da elaboração de uma 
rede urbana de infraestruturas 
verdes, cuja perspectiva conside-
ra o sistema de espaços livres 
(SELs) como elemento central. A 
partir dele, há a proposição, orde-
namento e conexão dos espaços, 
propiciando um desenvolvimento 
urbano mais sustentável, que inte-
gra a natureza e a cidade. Soma-
dos a isso, a análise e formatação 
do território de zoneamento ou 
porções territoriais morfologica-
mente homogêneas, definidas 
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pelo suporte biofísico, pelo seu 
traçado e pela interação entre os 
espaços livres e edificados, apro-
priações e/ou mudanças (TAR-
DIN, 2013).
Conforme Gehl (1987), a rede 
urbana se assemelha a uma “teia” 
que se configura em uma estrutu-
ra organizativa complexa que 
existe principalmente no espaço 
entre as construções. Além disso, 
consiste de todos os elementos 
exteriores e conectivos, tais 
como, as áreas de pedestres e as 
áreas verdes, bem como os cami-
nhos de pedestres e as vias, 
sendo as capacidades crescen-
tes, as quais podem variar desde 
uma ciclovia até as vias expres-
sas. Observações empíricas do 
arquiteto urbanista mostram que 
quanto mais forte for a conexão e 
quanto mais base tiver a teia, 
mais vida terá a cidade. 
Nesse sentido, um importante 
fator para a ordenação de uma 
cidade é o fornecimento de um 
sistema de espaços livres verdes 
de qualidade, com uma adequa-
da distribuição e facilidade de 
acesso. Visto que esses espaços 
promovem a integração entre a 
edificação e a via ou a relação 
entre edifícios, onde ocorrem 

manifestações socioculturais de 
uma comunidade. Além disso, os 
SELs são os principais e mais 
expressivos espaços com a 
presença da vegetação e da água 
urbana, sendo a conexão direta e 
de elementos naturais com as 
áreas construídas (AMORIM, 
2015).
Portanto, o trabalho tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
uma abordagem sistêmica que 
parte de uma teia de infraestrutu-
ras verdes que interconectem os 
espaços livres de São Pedro do 
Sul, bem como os vazios urbanos 
subutilizados, os quais podem ser 
qualificados para melhor apro-
priação da população. Além 
disso, integrar os espaços de 
grande importância histórica e 
cultural, os quais hoje em dia 
estão abandonados, desassisti-
dos e desconectados da malha 
urbana, o que vem desestimulan-
do e desvalorizando a importân-
cia e o papel desses elementos 
para a memória urbana.
As unidades de paisagem a 
serem identificadas ordenarão os 
espaços que serão entrelaçados  
pela teia urbana, desta forma 
mantendo ou restabelecendo o 
sistema de espaços livres e os 

processos naturais e culturais que 
asseguram a qualidade de vida 
da população.



1.1 JUSTIFICATIVA

Em 2015, a Organização Das 
Nações Unidas (ONU) lançou a 
Agenda Mundial 2030, compos-
ta por 169 metas a serem alcan-
çadas até o ano de 2030 e com 17 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), sendo cons-
tituídos de maneira integrada e 
associados às três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a 
econômica, a social e a ambien-
tal. (ONU, 2016). 
Dentre os 17 ODS estão incluídos: 
garantir uma vida saudável e 
promover o bem-estar à todos, 
possibilitar acesso à energia 
limpa, bem como assegurar que 
as cidades e os assentamentos 
humanos sejam seguros, inclusi-
vos, sustentáveis, além garantir 
padrões de produção e de consu-
mo sustentáveis e adotar medi-
das para combater os efeitos 
das mudanças climáticas 
(ONU, 2016). Assim sendo, o 
Brasil está entre os 193 países 
que aderiram à essa Agenda, cuja 
a inserção dos ODS no planeja-
mento urbano é de fundamental 
importância para a garantia da 
qualidade de vida nos municípios 
brasileiros.

Segundo Acselrad, (2009), nos 
últimos 50 anos o processo de 
crescimento urbano mundial 
foi maior que o aumento da 
população. Na última década, 
enquanto a população total cres-
ceu aproximadamente 20%, a 
população urbana cresceu mais 
que 40%. Assim, em processo 
semelhante, houve uma urbaniza-
ção acelerada no Brasil que levou 
ao crescimento desordenado 
das cidades e transformações 
da relação sociedade-nature-
za. A infraestrutura “cinza” substi-
tui a paisagem natural pela 
paisagem urbana construída, o 
que promoveu e promove fragili-
dade ambiental de áreas verdes 
e acentua os efeitos do microcli-
ma urbano, aumentando a tempe-
ratura local e reduzindo a qualida-
de de vida da população.
Neste contexto, para tornar sus-
tentável o desenvolvimento das 
cidades é necessário articular 
diferentes políticas públicas, 
tais como, a mobilidade urbana, 
o planejamento e a gestão do uso 
e ocupação do território. A infra-
estrutura verde surge como 
estratégia para reconectar o 
homem com o espaço e mitigar 
os impactos negativos da urbani-

zação, a qual deve ser implemen-
tada de forma integrada a orde-
nação territorial, sendo alcança-
da pelo zoneamento das unida-
des de paisagem.
Além disso, a ênfase na ideia de 
sistema para ordenação 
urbana em contraposição à inter-
venção pontual nos espaços 
livres vem se mostrando de rele-
vante importância, pois toma a 
complementaridade entre os 
sistemas de espaços livres e a 
conformação do seu entorno 
como possível guia do projeto 
territorial (TARDIN, 2008). Outra 
estratégia que vem sendo difundi-
da na análise e ordenação terri-
torial é a delimitação de unida-
des de paisagem, que por meio 
das suas características homogê-
neas contribui para o reconheci-
mento dos valores ecológicos e 
sócio culturais de cada espaço 
livre, consequentemente, a 
melhor intervenção para tal. 
Assim, o modelo da teia é 
proposto para somar-se, pois tem 
como objetivo a conectividade 
dos espaços livres contidos em 
cada unidade.
Segundo Journal Of Urban 
Desing (1998), os nós da teia 
representam as atividades huma-

nas na cidade, os quais devem 
atrair as pessoas por alguma 
razão.
Existem diferentes tipos de nós, 
que são representados por edifí-
cios, monumentos, parques, 
praças, o local de trabalho, uma 
barraquinha de rua ou um banco 
na sombra.
A maior diversidade e números 
de nós possibilitam uma maior 
quantidade de conexões, o que 
reforça as atividades humanas e 
os caminhos. No caso de São 
Pedro do Sul, a cidade possui 
inúmeros vazios urbanos sem 
nenhuma infraestrutura. Sendo 
assim, a construção da teia de 
espaços livres, em que cada nó 
representará um espaço verde ou 
cultural, contribuirá para propor-
cionar áreas de lazer de qualida-
de à comunidade.
Os nós da teia atribuídos a valo-
res culturais podem ser impor-
tantes meios para reativar a 
memória urbana, que está rela-
cionada ao ato de lembrar, criar 
relações e analogias com o lugar. 
Assim, a apropriação dos espa-
ços pelo usuário se dá através do 
reconhecimento local, buscando 
a partir  da legitimidade estabele-
cer conexões      capítulo 01  07
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entre o passado e o presente.  
A importância dos espaços 
livres para uma melhor qualidade 
de vida da comunidade foi com-
provada no impacto provocado 
pela pandemia da covid-19, que 
levou a repensar o modo em que 
se vive e a cidade que se quer. 
Ademais, há uma intensa busca  
por áreas verdes seguras, com 
o intuito manter uma qualidade de 
vida, a qual é proporcionada por 
esses espaços verdes em meio 
ao isolamento social a que se está 
submetido (USP, 2020).
Somando-se ao fato da pandemia 
ter traçado novos caminhos a 
serem explorados para a constru-
ção de cidades mais sustentá-
veis. A concepção de GEHL 
(2013), ressalta a importância do 
planejamento urbano e do resga-
te da dimensão humana das cida-
des, sendo a forma de acomodar 
as pessoas em espaços públicos 
suficientes e projetados na escala 
do homem, tornando isso agradá-
vel, seguro, sustentável e saudá-
vel. Portanto, a fim de tornar o 
município mais sustentável, a 
revitalização e criação de espa-
ços livres em São Pedro do Sul 
é de extrema importância para 
melhorar a qualidade de vida. 

Conforme mostra a figura 5, a 
cidade possui inúmeros espa-
ços livres de grande potencial 
para apropriação, porém estão 
abandonados, subutilizados e 
sem nenhuma infraestrutura, 
além de estarem desconectados 
entre si. Desse modo, a constru-
ção de uma teia de espaços 
livres interconectará a paisa-
gem  garantirá o direito de lazer 
mais acessível à todos. O plane-
jamento urbano com foco em 
estratégias de desenvolvimento 
sustentável é o desafio da socie-
dade contemporânea para alcan-
çar as metas da agenda 2030 
da ONU. Além do mais, está 
sendo evidenciado com a atual 
crise na saúde mundial pelo 
avanço da pandemia causada 
pelo novo coronavírus e também 
com a acelerada urbanização, 
que acarreta uma fragilidade 
ambiental, pois as construções 
invadem o meio natural, que é 
necessário que haja um planeja-
mento e ordenamento territo-
rial. Assim, a paisagem deverá 
ser considerada de modo sistê-
mica, integrando a natureza e a 
cidade, através da associação 
desses três elementos: unidades 
de paisagens, teias e espaços 

Legenda:
Fig. 2 |Mapa sem escala com foco na área urbana e identifi-
cação dos bairros e  espaços livres verdes. 
Fonte| Elaborado pela autora com dados do google maps. Espaços 

livres verdes

Linha do trem

livres.
Desta forma, baseia-se nos princípios 
de conectar as áreas verdes, valo-
rizar a memória urbana e ordenar 
o território para alcançar o desenvol-
vimento sustentável do município.
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1.2 OBJETIVO
1.2.1 Objetivo geral

O objetivo desse estudo é definir unidades de paisagem, reestruturan-
do o mosaico da paisagem do município de São Pedro do Sul além de 
revitalizar, preservar e criar um sistema integrado de espaços livres  
e culturais a partir do uso de infraestruturas verdes de interconexão e  
estruturação de uma teia costuradora da paisagem.

1.2.2 Objetivos específicos
 
UNIDADES DE PAISAGEM 
I Definir as unidades de paisagem 
enquanto zonas de áreas homo-
gêneas como estratégia de 
promoção e ordenamento territo-
rial.

TEIA VERDE + NÓS ESPAÇOS 
LIVRES
II Definir nós de espaços livres 
interconectando-os em uma teia 
verde que proporcione um siste-
ma integrado de espaços livres 
com atributos ecológicos e cultu-
rais propiciando a população a 
apropriar-se dos espaços para o 
lazer. 

MOBILIDADE ENTRE OS NÓS DA TEIA
III Criar e revitalizar caminhos já 
consolidados pela população 
formando conexões urbanas e 
rurais para incentivar a mobilidade 
sustentável.

DETALHAMENTO DA CONECTIVIDA-
DE 
IV Definir valores aos espaços 
livres e detalhar as estratégias de  
conectividade proposta entre 
eles.  CRIAÇÃO | APROPRIAÇÃO   

ZONEAMENTO | ORDENAMENTO 

 CONEXÃO

TEIA 

ESPAÇOS
 LIVRES

MOBILIDADE

UNIDADES
 DE PAISAGEM

Fig.5| Esquema dos objetivos 
interconectados.
Fonte| elaborado pela autora.

Fig. 3| Esquema das palavras - chaves dos objetivos.
Fonte| elaborado pela autora.

Fig. 4| Esquema de conectivi-
dadde do sistema de espa-
ços livres.
Fonte| elaborado pela autora.

manchas de vegetação
nós de espaços livros
ligação



1.3 METODOLOGIA

Analisar território e atra-
vés de um diagnóstico 
definir unidades de 
paisagem de acordo 
com suas características 
homogêneas.

01 02

Analisar as potencialida-
des e fragilidades de 
cada unidades de paisa-
gem e definir uma unida-
de para detalhamento da 
teia.

Definir e analisar os valo-
res ecológicos e culturais
do sistemas de espaços 
livres do município com 
intuito de criar interligali-
ção entre eles e assim 
também desenvolver 
uma CONECTIVIDADE 
MACRO das unidades de 
paisagem.

Elaborar um diagnóstico 
da atual situação dos 
meios de mobilidade   
que conectam o sistema 
de espaços livres e 
propor um sistema de 
mobilidade sustentável 
entre eles. 

03 04

Definição 
de unidades 
de paisagem

Criação de um 
sistema de
espaços
livres verdes

Proposta de 
mobilidade 
sustentável

Escolha da
unidade 
de paisagem

05

Elaborar a matriz de 
compatibilidade de dife-
rentes atributos da paisa-
gem para definir o uso 
mais adequado ao siste-
ma de espaços livres e 
detalhar as estratégias 
de conexão entre eles.

Detalhamento
do sistema de
espaços livres 
verdes

     capítulo 03  45



“RICHARD ROGERS, Cidades para um pequeno planeta

Fig.6| Nas margens da Avenida Governador Walter Jobim 
Localidade de Água Boa. .

Fonte|Grupo de moradores da cidade - Facebook 

02 REFERENCIAL TEÓRICO
É uma ironia que as cidades, habitat da humanidade, caracteri-
zem-se como o maior agente destruidor dos ecossistemas e a 
maior ameaça para a sobrevivência da humanidade do planeta.

Tudo estava intimamente ligado, tudo é interação e reciprocidade.

ALEXANDER VON HUMBOLDT
 2.1    Visão sistêmica: análise e ordenação da paisagem 

Ao longo do tempo, as noções de paisagem mudaram conforme a 
evolução da interação do homem com o meio, passando de obser-
vador com o olhar estético de percepção da natureza representado na 
arte com as pinturas renascentistas para explorador no âmbito cientí-
fico. Segundo Kiyotani:

Como a paisagem já não é algo que se possa mais debulhar mera-
mente em elementos físicos, a percepção também começa a aguçar 
os sentidos e sentimentos do observador, afinal não há como avaliar  
ou descrever uma paisagem sem vê-la por dentro. (KYYOTANI, 2004, 
p. 35)

Conforme Bertrand (2004) relata o debate em relação a paisagem  
possui uma diversidade conceitual que é influenciada pela área de 
conhecimento e os objetivos do observador  desde o tema de investi-
gação: a vegetação, a hidrografia, o relevo, a economia, a arquitetura ou 
a evolução histórica, as perspectivas de análise, da abordagem e das 
orientações teórico-metodológicas fundamentadas nos aspectos físicos 
e se referir às relações e dinâmicas ou ainda, serem realizadas várias 
análises. Isto significa, que a percepção individual em conjunto aos 
objetivos e ao enfoque do observador interferem na leitura da paisa-
gem e no conceito da mesma.
No século XV, no renascimento a paisagem era representada nas 
artes com o uso da perspectiva. Segundo Kemal (1995) na pintura 
renascentista a paisagem ocupava somente o plano de fundo e era des-
tituída de valor geográfico. O mais relevante para o artista era a repre-
sentação do cotidiano humano e as cenas religio-      capítulo 02  10



sas, visto que naquele período a sociedade era predominantemente 
influenciada pela igreja católica. Assim, percebe-se que a paisagem era 
meramente figurativa.
A partir do século XIX utiliza-se da paisagem como uma abordagem e 
conotação , buscando compreendê-la nos âmbito geográfico com 
seus aspectos naturais, sociais e culturais. 
O geógrafo alemão, Alexander von Humboldt, no século XIX, foi consi-
derado pioneiro em interpretar a natureza como complexo de intera-
ções, um todo constituído por inúmeras conexões (Wulf 2016) assim 
norteador do pensamento sistêmico, pois para o geógrafo os elemen-
tos naturais estavam todos conectados e através da paisagem era pos-
sível a análise do conjunto, assim evidenciando que paisagem está 
muito além do olhar de uma cena espelhada da natureza pois constituí 
um espaço que tem um significado através da “percepção” de um 
observador de forma global ou seja, como um todo e não de maneira 
fragmentada pois tudo está integrado. Como Mesquita cita a autora A. 
Wulf em que relata na sua biografia de Humboldt “A invenção da Nature-
za: a vida e as descobertas de Alexander Von Humboldt” sobre a 
viagem do cientista para a América do Sul:

Nessa viagem, Humboldt constatou que a interferência humana na 
natureza poderia provocar alterações climáticas irreversíveis: 
“Apenas há algumas décadas, as montanhas e os sopés que rodea-
vam o vale de Aragua e o Lago Valencia eram florestados. Agora, 
com as árvores derrubadas, as pesadas chuvas tinham erodido o 
solo. Tudo estava intimamente ligado, concluía Humboldt” Como o 
próprio explicitou, “tudo é interação e reciprocidade. ( WULF, 2016, p. 
73 apud MESQUITA, 2017, p. 2). 

Também é possível enxergar o conceito de paisagem como a relação 
de sociedade-natureza de interdependência com uma dinâmica 
própria e de evolução constante em um mesmo espaço geográfico. 
Como Bertrand traz:

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos dispa-
ratados. É uma determinada porção do espaço, resultado da combi-
nação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 
da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolu-

ção. (BERTRAND, 1971, p.2).

Carl Sauer apropria-se dos conceitos de paisagem cultural e paisa-
gem natural afirmando que eram conceitos complexos, assim diferen-
ciando paisagens naturais denominadas como ‘sítio’ e definidas como 
áreas anteriores às atividades humanas e paisagens culturais que 
correspondem ao resultado dos processos de modificação da paisa-
gem natural por meio da ação homem (SAUER,1925, p. 29). 
Sendo assim, o homem deve ser considerado como um “agente geo-
morfológico”, que intervém e ressignifica os traços territoriais. 
Dessa forma a paisagem cultural corresponde como as diferentes pes-
soas se apropriam do espaço a partir de suas influências culturais.
Para somar-se em uma abordagem científica da paisagem menos dico-
tomizadora e mais holística, surge a ecologia da paisagem, termo que  
foi pela primeira vez empregado pelo biogeógrafo alemão Carl Troll. 
Troll (1971) destaca que: a noção de paisagem é a espacialidade, a 
heterogeneidade do espaço onde o homem habita (apud METZGER, 
2001, p.2). Segundo, Metzger, a ecologia da paisagem pode ser carac-
terizada dessa forma:

                              
A ecologia de paisagens, desta forma, é menos centrada nos 
estudos bioecológicos (relações entre animais, plantas e ambiente 
abiótico),e pode ser definida como uma disciplina holística, integra-
dora de ciências sociais (sociologia, geografia humana), geofísicas 
(geografia física, geologia, geomorfologia) e biológicas (ecologia, 
fitossociologia, biogeografia), visando, em particular, a compreensão 
global da paisagem (essencialmente “cultural”) e o ordenamento 
territorial. (METZGER, 2001, p.3).

                                              

A abordagem geográfica concentrava-se nas questões de planeja-
mento e ocupação territorial e a abordagem ecológica preocupava-
-se com as análise dos efeitos da paisagem com sua estrutura espa-
cial e problemáticas sociais sobre os processos ecológicos (TUR-
NER, 1989).
O estudo da paisagem, passou a ganhar relevância na arquitetura em 
1960, destacando-se nomes como Kevin Lynch, Vittorio Gregotti que 
ampliaram o campo da atuação da arquitetura      capítulo 02  11



abordando sua relação com a paisagem. Também nota-se a visão 
global, ou seja, da interação de diferentes elementos da paisagem, no 
âmbito da arquitetura. Segundo Gregotti (1983), ter a compreensão da 
paisagem é fundamental para o arquiteto para analisar o lugar e o 
espaço sobre o qual se intervém. Porém, a paisagem compreendida 
apenas como o somatório de características físicas e geomorfológicas, 
de natureza biológica e geológica, não é suficiente para elaboração do 
projeto, pois é necessário que a leitura da paisagem revele as ações 
cotidianas, os usos dos espaços e a cultura do local. 
Na atualidade, a noção de paisagem tem sido para as diferentes áreas 
de formação como arquitetos urbanistas, geógrafos, cientistas biólo-
gos, agrônomos, o instrumento para a compreensão global da 
natureza e suas complexas relações com o ser humano. Como 
também, permite as projeções de uso, gestão de espaço e planeja-
mento territorial. 
Segundo Oseki e Pellegrino (2004), as paisagens são simultaneamente 
produtos e geradoras de usos sociais e a sua análise em escala 
local regional ou nacional pode ser aplicada no planejamento, no 
projeto e gestão de um determinado espaço, que confere sua relevân-
cia no planejamento urbano e regional.
Em suma, como visto percebe-se que independe da área de estudo e 
seus diversos conceitos a paisagem, sem dúvidas, consisti em um con-
junto de sistemas biofísicos, socioculturais e econômicos que se 
inter-relacionam e estão em contínua evolução ao longo do tempo.
Segundo Santos (2002) para a composição de um sistema é importan-
te identificar seus elementos, seus processos e as relações que 
ocorrem entre eles e com seu entorno.
Dessa forma, compreender a paisagem é reconhecer os elementos 
que a compõe. De acordo com Tardin: 

É através da percepção e estruturação de formas de distintas dimen-
sões e “naturezas” que compreendemos uma paisagem, assim 
como suas relações espaciais, funcionais e de vivência. Percebe-
mos, assim, que existe uma grande interdependência entre as diver-
sas dimensões da paisagem e, por conseguinte,  entre seus elemen-

tos. ( TARDIN, 2010, p.4).

Portanto, nota-se que articulação dos elementos da paisagem é 
essencial, ou seja, para que o todo o sistema possa se desenvolver.
Já que um sistema é um conjunto de elementos e processos interco-
nectados e também as relações com seus entorno e de interdependên-
cia entre eles. (Tardin, 2010) 
Segundo Rivera e Lindert (2016) a urbanização acelerada acarreta 
diversos problemas como, por exemplo, os relacionados à ocupação 
irregular do solo e ao desequilíbrio no consumo dos recursos natu-
rais impactando respectivamente a desigualdade e exclusão social e 
a preservação ambiental. 
Isto, somando-se a falta de um planejamento guiado por uma visão 
sistêmica da paisagem levou a produção de espaços desarticulados 
entre si, reflexo da leitura segmentada dos sistemas biofísicos, urbanos 
e socioculturais.

Intervenções que não consideram diferentes sistemas da paisagem 
para planejar o desenvolvimento urbano de forma inter-relacionado, 
entre espaços livres de ocupação e não ocupados - assentamentos 
e infraestruturas viárias, geralmente resultam na justaposição de 
elementos e processos funcionais...Sem que haja uma real obser-
vância, incorporação e inter-relação das dinâmicas presentes da 
paisagem. ( HERLIN, 2004, p. 399-411 apud TARDIN, 2018, p. 163 - 
164).

Segundo, Forman (1995) os elementos da natureza não existem sepa-
rados uns dos outros, mas se organizam em sistemas complexos que 
desenvolvem inúmeras relações físicas e biológicas entre si.
Portanto a análise e o reconhecimento da paisagem com a integração 
de todos os seus sistemas e não de modo fragmentado são importan-
tes como orientação para sua ordenação e definição de intervenções 
urbanas. Conforme, Tardin (2008) os sistemas da paisagem urbana são 
identificados são: sistema urbano, biofísico, sociocultural e econômico.
Sistema urbano: são os elementos e processos associados a urbani-
zação como infraestrutura, assentamentos       capítulo 02  12
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(espaço ocupado) e espaços livres, além dos usos definidos para cada 
elemento e a legislação urbana que legitima os espaços.
Sistema biofísico: formado pelos por elementos chave para o desen-
volvimento dos processos naturais como a vegetação, a topografia, os 
sistemas hídricos, etc.
Sistema sociocultural e econômico: relacionado as vivências do 
homem em comunidade e sua relação e com a paisagem. Constituído 
pelos valores e significados atribuídos a paisagem pela população 
evidenciados na arquitetura, cultura, religião, técnicas de produção 
entre outros.
Compreender a paisagem para sua ordenação é o resultado da análise 
da integração entre todos os seus sistemas e seus processos de forma-
ção e transformação ao longo do tempo. 
Conforme, o mapa da figura 7 mostra que em um dos estudos realiza-
dos na cidade de Paraty pela arquiteta e urbanista, Raquel Tardin, os 
sistemas biofísicos e urbanos foram inter-relacionados. Assim pode-se 
analisar que a maior parte da infraestrutura urbana está localizada em 
área com topografia de declives inferiores a 30%, sem risco de desliza-
mentos, porém no mapa nota-se que existem áreas próximas a cidade 
com maior declive e sujeitas a deslizamentos de terras, assim estraté-
gias de ordenação nessas zonas são fundamentais para conter a 
implantação de infraestruturas ou a exploração de recursos naturais 
colocando em risco a população.
Em suma ressalta-se a importância de se considerar a paisagem em 
sistema pois para alcançar uma ordenação eficiente, a análise de seus 
elementos imprescindível pois tudo está interligado e articulado entre si.

Fig.7| Mapa de áreas de risco da cidade de Paraty - RJ. 
Fonte| Ordenação sistêmica da paisagem uma aproximação metodológica, Raquel 
Tardin.



O acelerado processo de urbanização do Brasil ocorreu devido ao 
intenso crescimento demográfico, efeito do aumento da natalidade e 
da queda na mortalidade causada pela melhoria na qualidade de vida 
da população. A industrialização associada a difusão do capitalismo 
são fatores prioritários da intensificação da urbanização no país (SAN-
TOS, 1996).
Segundo Borelli (2007) ocorreu uma disparidade entre sem o planeja-
mento de infraestrutura adequada e políticas públicas que promovam 
equitativamente uma melhor qualidade de vida para a população, 
produziu estruturas urbanas fragmentadas socialmente e espacial-
mente com inúmeros problemas como a ocupação irregular do solo 
e a vulnerabilidade socioambiental.
Além do mais, a tendência é a expansão urbana continuar. Conforme 
estudos as cidades terão cerca 6,3 bilhões de habitantes até o ano de 
2050, aproximadamente o dobro de 2010. A área urbana deve atingir 
até 2030, o triplo da ocupada no ano de 2000 aumentando de 2,84 para 
4,9 bilhões (CBD, 2013). Nota-se que a cidade irá se expandir de forma 
mais rápida que a população e consequentemente demandará o uso 
de grandes recursos naturais, além de agravar os problemas urba-
nos se não for realizado um planejamento urbano adequado. 
No Brasil após o crescimento das cidades surgiu a preocupação com a 
ocupação do uso do solo, para viabilizar a gestão e administração do 
espaço urbano foram criadas diretrizes de ordem constitucional, a 
(Constituição de 1988) determina que todos os municípios com mais de 
20.000 habitantes devem desenvolver e aprovar um Plano Diretor.

A política urbana é objeto de tratamento constitucional desde 1988. 
Ela tem por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade” (art.182) e seu instrumento básico é o plano 
diretor, que deve conter “exigências fundamentais de ordenação da 

cidade” (art. 2º ) . O ente federativo competente para executá-la é o 
município, a quem compete “promover adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamen-
to e da ocupação do solo urbano” (art.30,VIII) (DISSINGER, 2007, p. 
107-108).

O zoneamento é um instrumento utilizado nos planos diretores, em que  
a cidade é dividida em áreas sobre as quais são definidas diferentes  
diretrizes  para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices 
urbanísticos.

O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos 
diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as 
quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do 
solo, especialmente os índices urbanísticos. (LEUNG, 2002). Alguns 
de seus principais objetivos são: Controle do crescimento urbano; 
Proteção de áreas inadequadas Minimização dos conflitos entre 
usos e atividades; Controle do tráfego; (SABOYA, 2007).

No entanto esse modelo de zoneamento utilizado no Brasil, não consti-
tui de uma metodologia que considere as inter-relações ambientais e 
da relação homem-natureza, resultando assim uma análise ineficiente,  
sem integração de todos atributos ecológicos, urbanos, socioeconô-
micos  que estruturam a paisagem.
Nesse sentido, buscando uma melhor análise da paisagem, surgem 
como ferramenta metodológica o zoneamento a partir de unidades de 
paisagem. Esse mecanismo auxilia na compreensão do território, as 
delimitando suas áreas homogêneas. A vegetação, o uso do solo e 
a geomorfologia são os principais atributos para definir a homogenei-
dade da área. Portanto, a delimitação por unidades de paisagem, 
caracteriza-se como um zoneamento de visão global para os estudos 
ambientais, urbanos e rurais facilitando a análise como um todo e 
não a partir da fragmentação do seus elementos (BERTRAND,1971). 
A classificação por unidades de paisagens pode se individualizar a 
partir do relevo, vegetação, uso do solo ou apenas por um desses 
elementos (ROSS, 1992) apresentando complexas 

2.2   Unidades de paisagem como caracterização territorial
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tos. Simultaneamente possuem complexas delimitações que ocupam 
determinado espaço e tempo, aparência sendo condicionada pelos 
seus elementos. A classificação realizada a partir de um zoneamento 
consisti em identificar zonas homogêneas da paisagem, também 
devendo identificar as potencialidades e fragilidades de cada área, 
caracterizando-se como uma estratégia metodológica com intuito de 
promover a ordenação territorial definindo unidades homogêneas a 
partir da relação dos atributos que integram a unidade possuindo uma 
forte associação entre seus elementos constituintes com a finalidade de 
manter e/ou restabelecer o equilíbrio ambiental e correlacionar com a 
gestão e o planejamento territorial (FOLHARINI e OLIVEIRA, 2013).
Como visto, as unidades de paisagem são definidas a partir da integra-
ção dos elementos naturais, biofísicos e do sistema antrópico que 
estruturam a paisagem. Conforme mostrado na figura 8, em que foi 
realizado uma proposta de zoneamento de unidades de paisagem 
como forma de ordenação do município de Pato de Minas - MG que 
para a identificação e delimitação das unidades de paisagem foram 
considerados elementos morfológicos como: a dimensão das ruas, a 
arborização, os espaços livres, o gabarito, o grau de consolidação da 
área, a dimensão das quadras, a dimensão do lote, o tipo de traçado 
(irregular, ortogonal regular, ortogonal irregular ou orgânico), a declivida-
de, a presença de cursos d´água, a taxa de ocupação e os usos do 
solo (residencial, comercial, serviços e industrial).
Com isto, identificou-se 10 unidades de paisagem entre elas a unidade 
2 (Figura 8 A) que foi diferenciada do seu entorno por ser a área que 
abrange o centro da cidade com predominância do uso comercial, além 
de conter um parque urbano, espaço livre verde de grande extensão, a 
topografia tem declive acentuada e o traçado das ruas nessa unidade é 
irregular. Já a unidade 3 (Figura 8 B) se diferencia por apresentar 
porções territoriais mais adensadas com o uso residencial de habita-
ções de interesse social, o traçado da malha urbana mais regular e com 
poucos espaços livres verdes presentes. Assim, nota-se que cada 
unidade de paisagem difere-se da outra por apresentar suas caracterís-
ticas específicas. Portanto reconhecer a paisagem como forma de 

zoneamento é compreender o real funcionamento 
de sua estrutura e as relações entre seus elementos, 
o entendimento da vivência integral da paisagem, ao 
contrário de limites rígidos administrativos criados 
pelo zoneamento tradicional.

Fig. 8| Mapa de   
unidades de paisa-
gem do município de 
Pato de Minas - MG.
Fonte| Dissertação o 
sistema de espaços 
livres na forma urbana  
de Pato de Minas.
Fig 8. A | Unidade de 
Paisagem 2. 

Fig 8. B | Unidade de 
Paisagem 3. 

     capítulo 02  15



   

Como já mencionado o crescimento da população urbana e o plane-
jamento ineficiente aumentam os impactos negativos sobre o meio 
ambiente, aliado a isso as extremas mudanças climáticas provocam 
grandes prejuízos ecológicos. Conforme a NASA (Agência Espacial 
Estadunidense),2020 relata que a principal causa para o aquecimento 
global são as emissões de gases-estufa,. Comprovadamente a década 
de 2010 foi a mais quente de todos os tempo, sendo que o anos de 
2016 e 2019 foram os mais quentes. É evidente que a ação antrópica 
é a principal responsável pelo aquecimento global.
O aquecimento global não se aplica somente a mais calor para as 
nossas cidades, mas também a extremos climáticos como enchen-
tes, furacões, desmoronamentos de encostas e secas devido ao 
aumento da temperatura na terra assim desequilibrando a dinâmica 
climática.
Um exemplo a mencionar é a extrema seca que acontece no estado do  
Rio Grande do Sul, em que mais de 200 municípios decretaram situa-
ção de emergência e nuvem de insetos (G1, 2020).
Com esse exemplo nota-se que as intervenções do homem sobre o 
meio ambiente está impactando substancialmente sobre o meio, pois 
caso contrário não estariam ocorrendo tantos desastres naturais e a 
elevado tanto a temperatura na última década.
Segundo Benedict e McMahon (2006) outro impacto negativo por causa 
da expansão do crescimento urbano é a destruição dos ecossiste-
mas e redução da biodiversidade com a perda ou degradação do 
habitat e as espécies invasoras. 
Outra questão que Rogers (2001) ressalta é que o ser humano depen-
de da natureza para cultivar o solo, para  regular o fornecimento de 
água  por meio do ciclo hidrológico, depende dos solos férteis para 
cultivar o alimento, para a reciclagem e a decomposição do lixo. Não 

existe substituição desses serviço naturais pois eles constituem a sus-
tentação dos sistemas urbanos e da vida humana. 
Diante desses impactos negativos que as cidades têm gerado, do 
aumento dos problemas urbanos e dos desastres naturais é notável a 
necessidade de mudanças na forma do homem intervir na natureza 
entendendo que o homem faz parte dela e que ambos formam um 
único sistema. 
Segundo, Rogers (2001) somente o planejamento sustentável das 
cidades seria a solução para proteger a natureza, visto que são as 
principais responsáveis pelo desiquilíbrio ecológico. 

O planejamento urbano sustentável configura-se, assim, como nossa 
única oportunidade real de criar cidades dinâmicas ideais que sejam, 
ao mesmo tempo, respeitosas com os cidadãos e com o meio 
ambiente.

Diante disso, a infraestrutura verde revela-se como instrumento para 
conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento de cida-
des mais sustentáveis, de forma simultânea, visto que tem como base 
as inter-relações entre o homem e a natureza, por tanto tem relação 
com o meio que homem habita, a cidade. (Benedict e McMahon, 2006).
Conforme o contexto e a escala que a infraestrutura verde é utilizada, 
assume diferentes definições. O conceito de infraestrutura verde vai 
para além de estratégias de componentes vegetais inseridos em área 
urbana produzindo benefícios ecológicos como, por exemplo, os 
jardins de chuva que são desenvolvidos para auxiliar na drenagem das 
águas pluviais. O termo expandi-se a macroescala a nível territorial e 
regional em uma abordagem sistêmica, que deve ser planejada em 
que a infraestrutura verde é definida como um sistema interconectado 
de espaços livres naturais sustentam as funções ecológicas dos ecos-
sistemas proporcionando benefícios para a relação homem-natureza.
(Benedict e McMahon, 2006)
Esse sistema de infraestrutura verde tem como base seus elementos 
naturais como florestas, rios , parques que somente funcionando juntos 
conseguem manter seus valores e funções ecológi-

Cidades sustentáveis: a natureza a favor do desenvolvi-
mento sustentável2.3   
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Cinturões verdes, 
monumentos natu-
rais, mirantes, 
espaços abertos 
públicos

Melhora os padrões 
de crescimento e 
desenvolv imento, 
cria paisagens com 
apelo visual, aumen-
ta o sentimento de 
identificação e 

    Fonte: adaptado de Benedict e Mcmahon, 2006

Parques públicos 
ou privados; reser-
vas ou áreas de 
p r e s e r v a ç ã o .

Recupera e protege 
a fauna e a flora, 
aumenta a biodiver-
sidade, conserva e 
restitui as caracte-
rísticas da paisa-
gem natural.

Parques, corredo-
res verdes e corre-
dores ripários, 
trilhas, ciclovias e 
vias arborizadas.

Espaço para as 
atividades ao ar 
livre, oportunidades 
de transporte alter-
nativo e sustentá-
vel, conexão e pro-
teção dos elemen-
tos da rede e 
conectar as pesso-
as à natureza.

ELEMENTOS E  FUNÇÕES  DA  INFRAESTRUTURA VERDE

     ELEMENTOS                    ESCALA                      FUNÇÕES   

meso escala
macroescala

micro escala
meso escala

Sítios históricos e 
arqueológicos

Preserva uma liga-
ção com a herança 
natural e cultural.

micro escala
meso escala

macroescala
meso escala
microescala

cas, por isso é fundamental promover a conexão entre os diferentes 
elementos do sistema, por exemplo de ruas arborizadas de praças ao 
parque de uma cidade. 
Dependendo da necessidade da população outros elementos e 
funções podem ser acrescentados nesse sistema de infraestrutura 
verde, como hortas, trilhas, pontos turísticos e culturais entre outros 
contribuindo para uma melhor qualidade de vida.
No quadro abaixo estão representados alguns elementos e funções 
que possa ser inseridos a um sistema de infraestrutura verde:
 

 

Benedict e McMahon, 2006 formularam princípios essenciais para se 
atingir um bom desempenho da infraestrutura verde. São eles:

1 Conectividade é a chave.
2 O contexto importa.
3 A infraestrutura verde deve ser fundamentada em conhecimentos 
científicos e na teoria e práticas do planejamento do uso do solo.
4 A infraestrutura verde pode e deve funcionar como uma rede para a 
conservação e o desenvolvimento.
5 A infraestrutura verde deve ser planejada e protegida antes do 
desenvolvimento.
6 A infraestrutura verde é um investimento público fundamental que 
deve ter prioridade de financiamento.
7 A infraestrutura verde proporciona benefícios para as natureza e 
para as pessoas.
8 A infraestrutura verde respeita as necessidades e os desejos dos 
proprietários e das partes envolvidas.
9 A infraestrutura verde implica a realização de atividades dentro e 
fora da das comunidades.
10 A infraestrutura verde requer um comprometimento a longo prazo.

Portanto a infraestrutura verde produz benefícios ecológicos, 
sociais, econômicos e culturais como a conservação da biodiversi-
dade, a proteção dos habitats e suas conexões, a mitigação das 
mudanças climáticas, a promoção de saúde mental e física por meio 
da relação homem e natureza o aumento de áreas de lazer o aumen-
to da qualidade de vida entre outros. (Benedict e McMahon, 2006).



 2.3   Sistema de Espaços Livres na construção de teias

Segundo Magnoli (1982), o espaço livre não é somente um jardim, um 
espaço verde em escala urbana e sim a definição de um espaço livre  
de edificações, público ou privado, contendo ou não vegetação e des-
coberto como as ruas, praças, parques rios, praias ou simplesmente os 
vazios urbanos. Os espaços livres são um dos principais elementos 
estruturadores da malha urbana e elementos chave na caracterização 
da paisagem urbana. 
Porém, atualmente os planos de ordenamento territorial não compreen-
dem a importância do espaço livre, considerando-o como elemento 
central na estruturação da paisagem urbana.
Desse modo, -Segundo Gehl,1987 o termo teia urbana consiste e uma 
estrutura organizativa complexa que percorre os espaços  entre as edifi-
cações, que contém um ou mais nós de atividades humanas, sendo 
esses os elementos conectivos da teia como por exemplo, espaços 
livres e caminhos de pedestres. É válido destacar que quanto mais forte 
for a conexão entre esses espaços mais vida terá a cidade. 
A conexão dessa teia pode ser realizada por um sistema de HUBS E 
LINKS. Os HUBS (nós) sustentam o sistema de infraestrutura verde e 
proporcionam espaços para vegetação e pessoas e podem ser 
também a origem ou o destino de pessoas e dos processos ecológi-
cos que se movem pelo sistema. Configuram-se em variadas formas e 
dimensões podendo ser florestas, áreas de proteção, parques urbanos, 
espaços verdes entre outros. 

Os hubs da infraestrutura verde possuem as paisagens ecológicas 
maiores, menos fragmentadas e com melhor qualidade do siste-
ma...é importante assegurar que as áreas selecionadas como hubs 
sejam adequadas a conservação da fauna e flora e à manutenção 
dos processos ecológicos.(Benedict e  McMahon, 2006, p.13)

É fundamental salientar que os HUBS podem ter lacunas (GAPS), ou 
áreas perturbadas ou de ação antrópica. Já os LINKS as ligações que 
conectam todo o sistema e tem como função a manutenção dos pro-
cessos ecológicos e da biodiversidade.
As LANDSCAPE LINKAGES (ligações da paisagem) são links que conectam 
que funcionam como corredores para conectar ecossistemas e paisa-
gens. Abaixo, a figura 9 representando os elementos do sistema de 
infraestrutura verde, conforme  (Benedict e McMahon, 2006).

Fig 9. |Esquema representativo dos elementos do sistema de infraestrutura verde.
Fonte | Infraestrutura verde: protegendo a paisagem e a comunidade.

Como visto, é importante reconhecer os elementos que compõem o 
sistema de infraestrutura verde para definir qual a função de cada 
um e para atingir uma conexão entre eles reestruturando a paisagem 
do local. Segundo, Forman (1995 apud TARDIN 2008) a composição do 
sistema de espaços livres, como mosaico de ecossistemas, reuniria 
espaços descontínuos e contínuos e a estrutura é definida por: matriz, 
mancha e corredor.
Matriz: é definida como o elemento que tem domínio ou que controla 
a dinâmica da paisagem, representada por ecossistemas tem predo-
mínio extensas áreas, com menor grau de fragmentação e maior grau 
de conectividade.

 

Sistemas de espaços livres na construção de teias2.4   
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Manchas: corresponde a fragmentos não lineares de aparentes 
homogeneidade que interrompem a matriz. Podem ter diferentes forma-
tos e diferem dos elementos ao seu entorno.
Corredores: são  elementos lineares que atravessam um lugar se dife-
rindo do seu entorno e também aparentando homogeneidade.
A presença de apenas dois desses elementos caracteriza um mosaico 
da paisagem. Manchas: corresponde a fragmentos não lineares de 
aparentes homogeneidade que interrompem a matriz. Podem ter dife-
rentes formatos e diferem dos elementos ao seu entorno.
Corredores: são  elementos lineares que atravessam um lugar se dife-
rindo do seu entorno e também aparentando homogeneidade.
A presença de apenas dois desses elementos caracteriza um mosaico 
da paisagem
Para exemplificar, os corredores podem exercer função de LINKS e as 
manchas dependendo do tamanho funcionem como HUBS. Elaborar um 
sistema de infraestrutura verde corresponde a conectar a paisagem 
através dos fragmentos. Assim, as manchas podem ser as unidades de 
paisagem (HUBS) como visto no capítulo 2.2  que englobam o sistema 
de espaços livres que são os corredores (LINKS), assim estruturando 
a paisagem urbana.
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As cidades precisam criar 
condições para as pessoas
pensarem, planejarem e 
agirem com imaginação.

“
LANDRY, Origens e futuros da cidade criativa.
Fig. 10| Unidade de Paisagem: Muntanyes d’Ordal da Catalunha
Fonte| Observatório de paisagem da Catalunha

 

03 REFERENCIAL PROJETUAL

Catálogo 
de Paisagem

Expansão 
Corredor 
Verde

Soluções 
Baseadas 
na Natureza

escala territorial

escala municipal

escala urbana

Como referencia, três projetos em escalas distintas foram analisados  . 
(Figura x)



 Identificar  e classificar as 
unidades de paisagem da 
Catalunha por meio de seus 
elementos físicos, naturais, 
suas dinâmicas e seus valores;

  Caracterizar e avaliar a paisa-
gem segundo as demandas, 
percepções e os valores que 
lhe são atribuídos pelos seus 
agentes e população;

OBJET IVOS

- Fornecer informações sobre 
todas as unidades de paisa-
gem da Catalunha, com o intui-
to de aumentar a sensibilização 
das instituições governamen-
tais e da população para as 
questões da paisagem;
- Servir como instrumento de 
apoio para introduzir a paisa-
gem no planejamento territorial 
e urbano, bem como nas políti-
cas setoriais;
 
METODOLOGIA

RESULTADO

Catálogos de sete regiões da  
Catalunha. 
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Catálogo 
de Paisagem

Expansão 
Corredor 
Verde

Soluções 
Baseadas 
na Natureza

3. Referencial projetual
3.1. Estudo de caso 01: catálo-
go de paisagem da Catalunha

Nas últimas décadas, verificou-
-se na Europa um empenho na 
compreensão da paisagem de 
maneira global e integrada de 
modo a contribuir à qualidade 
do lugar no qual vive uma popu-
lação e de reconhecê-la  como 
condição essencial para o 
desenvolvimento sustentável e 
de importante fator para impul-
sionar a economia. Dessa nova 
abordagem da paisagem surgi 
a Convenção Europeia da 
Paisagem (CEP) aprovada em 
Florença no ano de 2000 a qual 
constitui-se como primeiro 

acordo internacional que visa  
promover a proteção, valoriza-
ção, gestão e o planejamento 
das paisagens europeias. No 
ano de 2004, a região da autô-
noma da Catalunha na Espa-
nha (Figura 12), inspirada nos 
objetivos da CEP, cria sua pró-
pria normativa, a Lei 8/2005 que 
reconhece o direito à paisagem 
e propõem instrumentos para 
assegurar  a proteção, gestão e 
o ordenamento da paisagem 
catalã. Um dos instrumentos 
constitui-se no Observatório da 
Paisagem da Catalunha que 
estuda e elabora propostas 
para a paisagem assim assegu-
rando a gestão das políticas de 
paisagem a implementação da 

CEP. Além da participação da 
população no planejamento 
territorial. 

# PLANEJAMENTO TERRITORIAL
# UNIDADES DE PAISAGEM
# METODOLOGIA
# FATORES DE CARACTERIZAÇÃO

Princípios norteadores

Fig .11 |Paisagens dos catálogos da Catalunha. Fonte | Catálogo da paisagem da Catalunha.

BarcelonaESPANHA

Catalunha

Fig. 12 |Localização de Catalunha, 
região autônoma da Espanha.
Fonte | elaborado pela autora 

2005

Criação da Convenção 
Européia da Paisagem. 

2000

Criação do Observatório da 
Paisagem da Catalunha. 

Criação da Lei 8/2005.

Elaboração de sete catálo-
gos de paisagem 

>
>

>
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03 CATÁLOGO DE PAISAGEM DA CATALUNHA

Estudo de caso 



3.1.1 Catálogos da paisagem

Outro instrumento estabelecido pela Lei 8/2005, os catálogos de 
paisagem são documentos que identificam e descrevem os 
tipos de unidades de paisagem (UP), seus valores e o estado 
de conservação para assim serem propostos objetivos de quali-
dade paisagística aos locais. Além disso, esses expressam as 
aspirações da população e propõem as medidas e ações neces-
sárias para serem atingidos esses objetivos. Sete catálogos de 
paisagem foram elaborados, que coincidem com as sete sub-re-
giões territoriais que compõem a Catalunha (Figura 13).

3.1.2 Metodologia

A metodologia para a elaboração de catálogos paisagísticos segue os 
princípios da Convenção Europeia da Paisagem e consiste em quatro 
fases:
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Intenções das autori-
dades públicas em 
relação às caracte-
rísticas paisagísticas 
após verificação do 
seu estado, valores e 
riscos, tanto para a 
área territorial como 
para cada unidade 
paisagística. 

ESTABELECIMENTO DE 
CRITÉRIOS E AÇÕES 

A

B

C

D

IDENTIFICAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO 

DA PAISAGEM

01

Identificação das 
unidades de paisa-
gem, que são definidas 
como áreas do território 
que são semelhantes 
na natureza com base 
na análise dos 
elementos físicos, 
naturais, culturais e 
visuais).

Identificar na paisagem seus 
elementos mais perceptivos e 

simbólicos que  a definem.

Classificar as áreas em unida-
des de paisagem (UP).

Mapear e descrever o caráter de 
cada UP em um inventário dos 
valores paisagísticos, incluindo 
os valores atribuídos pela popu-
lação. 
Descrever a dinâmica geral da 
paisagem e os fatores naturais e 
socioeconômicos que intervie-
ram e estão a intervir na sua evo-
lução e transformação.

AVALIAÇÃO 
DA PAISAGEM

Estudo dos pontos 
fortes e  fracos, ame-
aças  e oportunida-
des para proteger e 
gerir a paisagem de 
uma forma sustentável. 

02 04

Os critérios e ações 
específicas que devem 
ser cumpridos pelas 
administrações para 
alcançar cada objeti-
vo de qualidade 
paisagística proposto.

Fig. 13| Áreas territoriais de aplicação 
de catálogos paisagísticos da Catalu-
nha. Fonte | Catálogo da paisagem da 
Catalunha

03

DEFINIÇÃO DOS 
OBJETIVOS DE QUALIDADE 

PAISAGÍSTICA

1) Identificação e caracteri-
zação da paisagem. 
2) Avaliação da paisagem.
3) Definição dos objetivos 
de qualidade paisagística. 
4) Estabelecimento de crité-
rios e ações.
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O fator humano como o principal 
agente de transformação da 
paisagem na perspectiva históri-
ca. A informação histórica 
ligada a uma paisagem  através 
da identificação de formas e 
estruturas paisagística, que hoje a 
constituem como tipologias de 
construção (moinhos, cabanas, 
torres, pontes e igrejas), antigas 
redes rodoviárias,  infraestrutu-
ras de comunicação e transpor-
te (estradas e ferrovias), e infraes-
truturas hidráulicas (reservatórios, 
redes de canais e irrigação). A 
sobrevivência do homem no terri-
tório contribui para definir o cará-
ter de uma determinada paisa-
gem e a identidade de um territó-
rio.

FATORES DE DELIMITAÇÃO

FISIOGRÁFICOS

DINÂMICA

VISIBILIDADES

HISTÓRICO
Características biofísicas como  
da litologia e variáveis como a 
altitude, as orientações,  a tempe-
raturas, as precipitações e a 
hidrografia do lugar.

As áreas florestais, agrícolas e 
urbanas são muito diferentes em 
relação aos elementos e morfolo-
gias que as caracterizam, o que 
torna possível distinguir paisa-
gens onde um ou o outro desses 
usos do solo predomina clara-
mente. 

A visão da paisagem é condicio-
nada pelos pontos de observa-
ção e percursos visuais (mar-
cos topográficos, centros urba-
nos e vias de comunicação).   

Fator analisado a partir da soma 
de experiências vividas  por um 
indivíduo ou coletivamente. 
São sentimentos de pertencimen-
to e identificação da população 
com o local. 

Fig .14 |Classificação das unidades de paisagem da Catalunha.
Fonte | Catálogo da paisagem da Catalunha

Fator que consiste na compreen-
são das interações entre a 
sociedade e seu território dos 
tempos antigos até a paisagem 
atual.

3.1.3 Fase 1: identificação e carac-
terização das unidades de paisa-
gem

A delimitação de unidades de 
paisagem no território é realizada 
com base no caráter específico 
da paisagem que se individualiza 
por seus elementos naturais, 
culturais, socioeconômicos dife-
renciando-se das unidades envol-
ventes. Um total de 134 paisa-
gens foram identificadas  no 
território da Catalunha. (Figura 14)

Os fatores que  foram utilizados 
para a delimitação das unidades 
estão representados no diagrama 
a seguir.

USO DO SOLO 

PERCEPÇÃO

UNIDADES DE PAISAGEM

ESQUEMA FASE 1

 DELIMITAÇÃO     

       CARACTERIZAR   
 | fatores | valores | dinâmicas | 

As variáveis usadas para delimitar as unidades de paisagem são 
as elementos fisiográficos, usos do solo, dimensão história da 
paisagem, visibilidades, dinâmica, e a percepção.



3.1.4 Caracterização da paisagem

Na fase de caracterização da 
paisagem ocorre a identificação, 
descrição e o mapeamento dos 
valores e as dinâmicas que 
formam cada paisagem. Esses 
valores são atribuídos pela popu-
lação e os agentes que a usu-
fruem, mostrando que  a partici-
pação social é fundamental, pois 
os valores também dependem de 
conhecimentos subjetivos como 
opiniões, sentimentos, crenças ou 
percepções  sensoriais e emo-
cionais que são impossíveis de 
identificá-los somente através do 
conhecimento técnico e especiali-
zado ou do trabalho de campo.

3.1.4.1 Valores naturais

Valores que determinam a quali-
dade do ambiente natural, tais 
como áreas de especial interesse 
natural e ecológico devido à sua 
representatividade e paisagens 
que são legalmente reconhecidas 
por critérios naturais. Valores que 
são transmitidos por meio das 
atividades, do uso da terra na 
paisagem e das motivações que 
levaram as comunidades transfor-
marem a paisagem (Figura 15).

TORRES DEFENSIVAS
Utilizadas para vigiar inimigos, de 
acordo com o período histórico. 
No século XV, por exemplo, evita-
vam ataques de piratas. 

RUAS E PRAÇAS
Os espaços públicos são locais 
de encontro onde ocorre os 
processos de socialização. Os 
valores históricos das tipologias 
de edifícios e a qualidade das 
ruas e praças são alguns dos 
aspectos que podem transformar 
o espaço urbano.

FRONTEIRAS
A fronteira entre Espanha e França 
significa que nestas regiões se 
tem os valores simbólicos relacio-
nados com o exílio de catalães  na 
Guerra Civil. 

3.1.4.2 Valores históricos

São valores transmitidos pelas 
pessoas ao longo do tempo por 
meio de traços que deixaram na 
paisagem tais como as tipolo-
gias construtivas ( torres e igre-
jas), centros históricos urbanos, 
culturas (vinhas) e redes de 
estradas. Também incluem os 
cenários de eventos históricos 
com relevância social, econômica 
ou política (campos de batalha e 
memoriais) (Figura 16).

3.1.4.3 Valores do uso do solo

São valores relacionados ao uso 
de uma paisagem individual-
mente ou por um grupo específi-
co como paisagens industriais, 
agrícolas e urbanas (Figura 17).

3.1.4.4 Valores simbólicos

Paisagens que tem valores sim-
bólicos para a população e com 
as quais estabelecem relações 
de pertencimento e identifica-
ção. Possuem  atributos mitológi-
cos ligados a lendas, rituais e cos-
tumes ou com valores religiosos 
(santuários)
(Figura 18).

FLORESTAS DE PROTEÇÃO DAS 
AVALANCHES
Localizadas nas principais cabe-
ceiras de bacias hidrográficas da 
Catalunha. As florestas de prote-
ção das avalanches possuem 
valores naturais fundamentais 
devido ao risco que qualquer alte-
ração nesses locais implicaria 

Fig 15. |Florestas de proteção de avalan-
ches. Fonte | Catálogo da Paisagem 

Fig 16. |Florestas de proteção de avalan-
ches Fonte | Catálogo da Paisagem 

Fig 17. |Ruas do bairro do distrito de 
Igualada. Fonte | Catálogo da Paisagem 

Fig 18. |Fronteira entre Espanha e 
França. Fonte | Catálogo da Paisagem 

NATURAL USO DO SOLO

 HISTÓRICO SIMBÓLICO
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3.1.4.5 Valores estéticos

São valores  relacionados com a 
capacidade de uma paisagem 
transmitir beleza. Esse valor 
depende do significado e da 
apreciação cultural que a paisa-
gem adquiriu ao longo do tempo. 
O resultado são paisagens que, 
devido à sua composição, à sua 
diversidade de estruturas, textu-
ras ou cores, ou à sua harmonia 
geral, são percebidas como visu-
almente atraentes. A valorização 
dos valores estéticos da paisa-
gem contribui para aumentar a 
consciência pela conservação de 
determinada paisagem. Os valo-
res estéticos das paisagens são 
classificados em  três categorias: 
1) Elementos configurativos 
2) Elementos singulares
3) Elementos padronizados

1) Configurativos

São os que compõem o visual da 
paisagem. São os elementos 
formativos como elementos 
climáticos, hidrológicos, morfoló-
gicos, agrícolas etc (Figura 19)

2) Singulares
São elementos únicos da paisa-

gem, que não se repetem em 
toda a área (Figura 20).

3) Padronizados

Consiste na combinação de 
elementos em estruturas comple-
xas que se repetem em todo o 
território (Figura 21).

3.1.4.6 Valores produtivos

Valores relacionados com a capa-
cidade de uma paisagem  propor-
cionar benefícios econômicos, 
convertendo os seus elementos 
em recursos, sempre sob os 
parâmetros da sustentabilidade. 
As paisagens devem ser entendi-
das como unidades multifuncio-
nais dinâmicas que podem mudar 
de função com o tempo, mas que 
asseguram sempre a sua produti-
vidade. Os valores podem ser 
ecológicos (sistemas agrícolas e 
florestais) a processos industriais 
e extrativos, redes de transporte e 
comunicação (estradas e ferro-
vias) etc. Uma gestão adequada 
destes valores reforçará a sua 
multifuncionalidade, e assegurará 
a renovação dos recursos e a 
geração de novos recursos ao 
longo do tempo.(Figura 22).

NEVE
Nos vales mais altos é um 
elemento fundamental que define 
a paisagem durante o inverno 
cobrindo florestas, culturas e 
cidades. 
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Fig. 19 |Montanhas cobertas de neve são 
um dos fundos cênicos da Catalunha.

ALDEIAS ABANDONADAS
Além de seu interesse histórico. 
Formam paisagens com uma 
estética específica. Na Catalunha 
a paisagem dessas aldeias é 
constituída na sua maioria por 
casas em ruínas e torres de sinos.

Fig. 21 |Áreas agrícolas separadas por 
muros ou encostas.

Fig. 22 |Cultivos de videiras.

PADRÃO AGRÍCOLA
Destaca-se por ser uma formação 
agrícola  estruturante da paisa-
gem. São pequenas áreas agríco-
las,  separadas umas das outras 
por pequenos muros e encostas.

PRODUÇÃO TRADICIONAL
Em algumas regiões da Catalu-
nha  há produtos que têm um 
caráter institucional e social 
devido a sua qualidade e tradi-
ção, associadas a certas paisa-
gens. Entre os produtos mais 
representativos está as videiras.

 CONFIGURATIVO PADRONIZADO

 SINGULAR PRODUTIVO

Fig 20. |Igreja da aldeia abandonada da 
região de La Mussara.

Fonte figuras: Catálogo da paisagem Catalunha



3.1.5 Dinâmica da paisagem

A paisagem é o resultado de um 
processo dinâmico pelo qual 
um território e a percepção 
que a população tem do 
mesmo estão em constante 
mudança. A análise da dinâmica 
é portanto fundamental, pois 
ajuda a traçar metas que são 
necessárias para a tomada de 
decisões políticas. Na dinâmica 
da paisagem são identificadas 
a  evolução histórica da paisa-
gem (permitindo a compreensão 
das interações entre a sociedade 
e seu território desde os tempos 
antigos) e a paisagem atual e sua 
dinâmica (permitindo uma com-
pressão do presente a partir do 
sistema de regulação e planeja-
mento.
Assim a dinâmica paisagística 
trata da evolução ou mudança 
das paisagens no tempo (dinâmi-
ca histórica, atual e futura) e no 
espaço. Os fatores que a definem 
são:

1) Origem: o resultado da evolu-
ção natural das paisagens ou 
derivado da ação humana. 

2) Escala: Há dinâmicas globais 

que geralmente afetam todo o 
mundo; as dinâmicas regionais, 
que se refletem com mais ou 
menos intensidade em todo o 
território; e, finalmente, dinâmicas 
locais, especificamente ligadas 
ao carácter de cada uma das 
paisagens identificadas. 

3) Frequência e duração: as alte-
rações podem ser efémeras, 
podem ser repetidas periódica ou 
sazonalmente, ou podem ter uma 
continuidade temporal. 

4) Velocidade: o fato de serem 
mais rápidos ou mais lentos 
também condiciona a percepção 
da mudança, seja ela positiva ou 
negativa, pela população. Em 
geral, quando as dinâmicas antró-
picas são mais poderosas, mais 
rápidas e a uma escala mais 
global, particularmente quando 
comparadas com as dinâmicas 
naturais, são mais difíceis de assi-
milar para a população. 

5) Intensidade: relevante ou não 
muito perceptível.

6) Efeito: a dinâmica pode influen-
ciar a paisagem de uma forma 
direta ou indireta.

Fig 23. |Cultivos de vieiras.

3.1.5.1 Impacto da dinâmica na definição dos objetivos, critérios e ações 
de qualidade da paisagem

DINÂMICA DE CRESCIMENTO DAS 
CULTURAS DE VIERA
A crise do setor vitivinícola (pro-
dução de uva) relacionada ao 
preço pago ao agricultor por 
uva produzida causou um grande 
abandono da cultura nos anos 
70 e 80. Atualmente, na Catalunha 
está se recuperando colheitas 
antigas que já se tinham sido 
substituídas por outras culturas, 
como de amêndoas. A tendência 
é apostar na qualidade, em vez de 
quantidade, e é por isso que refor-
ça a busca pelo valor agregado 
do produto. 
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OBJETIVO DE QUALIDADE
Uma paisagem de mosaico agro-
florestal com diversidade de 
culturas (vinhedos, oliveiras e 
amendoeiras) e florestas bem 
preservadas tornando-se a 
paisagem representativa da 
zona rural. (Figura 23)

CRITÉRIOS UTILIZADOS
1)Evitar o desmatamento da 
floresta;
2) Respeitar os terraços de 
pedra seca nos novos vinhedos, 
enquanto favorece a manutenção 
da cultura da azeitona ou amen-
doeiras na borda dos terraços;

DINÂMICA OBJETIVO CRITÉRIO

PADRONIZADO

PRODUTIVO

EXEMPLO

Fonte | Catalogo da paisagem da Catalunha



3.1.7 Fase 3: objetivos de quali-
dade paisagística

O artigo 6º da Convenção Euro-
peia da Paisagem convida as 
várias sociedades europeias a 
definir objetivos de qualidade 
paisagística, e define-os no 
artigo 1º como "a formulação pelo 
público e pelas autoridades com-
petentes das aspirações das 
populações envolvidas no que diz 
respeito às características paisa-
gísticas do seu ambiente". Os 
objetivos de  unem as aspira-
ções da população, a opinião 
dos especialistas e as políticas 
públicas em relação à paisa-
gem. Além de serem reflexo de 
um grande processo de consulta 
e participação pública, do objetivo 
final que uma sociedade se 
propõe em termos de melhoria 
das suas paisagens. 
Os objetivos de qualidade paisa-
gísticas são elaborados tanto 
para a escala territorial quanto 
para cada unidade de paisa-
gem. 

3.1.7 Objetivos de qualidade 
paisagística gerais para o território

1) Paisagens bem preservadas, 

geridas e organizadas, indepen-
dentemente do seu tipo (urbanas, 
periurbanas, rurais ou naturais) e 
do seu carácter. 
2) Paisagens vivas e dinâmicas  
tanto as já existentes como as 
recentemente criadas através da 
intervenção capazes de integrar 
as inevitáveis transformações 
territoriais sem perder a sua idios-
sincrasia. 
3) Paisagens heterogêneas, que 
refletem a rica diversidade da 
paisagem da Catalunha.
4) Paisagens ordenadas e harmo-
niosas que evitam a desordem e a 
fragmentação. 
5) Paisagens únicas que se afas-
tam da banalização. 
6) Paisagens que mantêm e valori-
zam as suas referências e valores, 
tanto tangíveis como intangíveis 
(naturais, históricos, estéticos, 
sociais, produtivos e simbólicos). 
7)Paisagens que respeitem 
sempre o legado do passado. 
8) Paisagens que transmitem tran-
quilidade sem ruídos discordantes 
e poluição luminosa e olfativa. 
9) Paisagens que podem ser des-
frutadas sem pôr em perigo o seu 
patrimônio e idiossincrasia. 

3.1.6 Fase 2: avaliação da paisa-
gem

A avaliação da paisagem é reali-
zada através da identificação 
das suas fraquezas, ameaças, 
forças e oportunidades (meto-
dologia SWOT) tanto para toda a 
área territorial como para cada 
uma das unidades da paisagem. 
Essa metodologia  é uma ferra-
menta utilizada no planejamento 
territorial, ambiental e paisagístico 
e representa uma síntese dos 
pontos fortes e fracos do território.
Os aspectos chave utilizados para 
realizar a avaliação da paisagem 
foram:
1) A caracterização da paisagem 
atual e da sua dinâmica histórica, 
atual e futura, juntamente com 
todos os fatores que a afetam;
2) A identificação dos valores da 
paisagem (natural, estética, histó-
rica, uso social, simbólica e 
produtiva); 
3) A participação pública também 
facilitou esta tarefa, fornecendo 
avaliações baseadas na experiên-
cia com as paisagens. 
Esta análise é fundamental para 
definir objetivos de qualidade da 
paisagem e para propor critérios e 
ações para os alcançar. 

S

W

O

T

FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Dinâmica interna ou atributos que 
empobrecem a qualidade futura 
da paisagem tendo em conta as 
mudanças que estão a acontecer 
ou que são esperadas. 

Pontos fortes: Dinâmica interna ou 
atributos com certos valores que 
tornam a paisagem única e con-
sistente face a possíveis mudan-
ças. 

Dinâmica externa do sistema ou 
da revalorização de novos valores 
que podem favorecer a realização 
dos objetivos de qualidade da 
paisagem que se pretende alcan-
çar. 

Dinâmicas externas que podem 
distorcer ou empobrecer a quali-
dade da paisagem. 
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3.1.6.1 Matriz Swoat
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3.1.8 Fase 4: estabelecimento de 
critérios e ações paisagísticas

Após estabelecidos os objetivos 
de qualidade da paisagem, foram 
especificados todos os critérios e 
ações específicas que devem ser 
empreendidas pelas administra-
ções competentes e pelo público 
para alcançar cada objetivo. 
Estes critérios e ações destinam-
-se, sobretudo, às políticas territo-
riais, urbanas e sectoriais (turis-
mo, agricultura, cultura, conserva-
ção da natureza, etc.).  Na prática, 
a proposta de critérios e ações 
destina-se a traduzir os objetivos 
de qualidade da paisagem em 
orientações, diretrizes, recomen-
dações e projetos que permitam a 
sua concretização. Os critérios e 
ações incluídos nos catálogos 
têm as seguintes características: 

 1) Combinam a percepção colec-
tiva da paisagem (obtida a partir 
dos resultados dos processos de 
consulta e participação) com con-
siderações éticas e técnicas feitas 
pela equipe com base no interes-
se geral.

2) Vão além das propostas de 
preservação, harmonizam ações 

futuras, enfatizando os elemen-
tos, formas e conjuntos mais rele-
vantes e característicos da paisa-
gem de cada unidade paisagísti-
ca (com base no carácter da 
paisagem). 

3) Surgem a partir dos valores, 
dinâmicas e desafios identifica-
dos nas paisagens da Catalunha. 

4) Destinam-se tanto às políticas 
territoriais como setoriais, a todos 
os níveis da administração e da 
sociedade.
 
5) O seu objetivo é ter uma forte 
componente educacional e de 
sensibilização do público. 

6) Realçam os elementos chave a 
ter em conta no planejamento 
territorial e urbano e na conces-
são de licenças para terrenos não 
urbanizados (servem de base 
para relatórios de impacto e de 
integração paisagística). 

7) Ajudam a definir propostas de  
iniciativas promovidas a nível 
municipal e supramunicipal 
(estratégias paisagísticas, planos 
de ordenamento paisagístico, 
etc.). Os critérios e ações são 

formulados para cada uma das 
áreas territoriais da Catalunha e 
para cada unidade paisagística 
identificada nos mesmos catálo-
gos, de modo a serem coerentes 
e complementares entre si.
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02

# PARQUE URBANO
# ARTICULAÇÃO DE ÁREAS VERDES
# PLANOS DE ESTRUTURA ECOLÓGICA 

Princípios norteadores

-    Promover a articulação da estru-
tura ecológica a uma escala metro-
politana. 

-  Criação de um espaço verde 
público, cujo desenho responda às 
necessidades do local e dos habi-
tantes;

-  Valorizar e dinamizar o corredor 
verde oriental proporcionando 
atividades recreativas e de proteção  
contribuindo para a valorização e 
qualificação do local;

     Análise do Plano diretor, Plano 
Estratégico de Espaço Público 
de Lisboa ( PEEPL), estudo da 
cidade de Lisboa para a propos-
ta de criação do corredor verde 
oriental.

    Parque Urbano Vale da Monta-
nha articulado com  áreas 
verdes  já consolidadas da 
cidade.

RESULTADO

3.2 Estudo de caso 02: expansão do corredor verde oriental de Lisboa

Fig. 24 |Parque Urbano do Vale da Montanha.

PORTUGAL

Lisboa

Fig. 26 |Mapa de 
localização de Lisboa.

3.2 Expansão do corredor oriental 
de Lisboa 

Em 2020, Lisboa, capital de Portu-
gal e cidade mais populosa do 
país (Figura 26) foi eleita como a 
capital verde europeia (Figura 27), 
prêmio que desde 2010 é atribuí-
do a cada ano a uma cidade da 
União Europeia (UE) pela Comis-
são Europeia e que tem como 
objetivo estimular as cidades ao 
desenvolvimento urbano, ambien-
tal, social e econômico mais sus-
tentável proporcionando uma 
melhor qualidade de vida aos 
seus cidadãos. Assim, servindo 
de modelo a outras cidades. 
Lisboa conquistou esse reconhe-
cimento pelo significativo 
progresso atingido na sustentabi-
lidade ambiental, nas ultimas 

décadas, com destaque para a 
pedonalização de caminhos de 
amplas zonas da cidade, pelo 
intenso crescimento das áreas 
verdes e pelos os avanços con-
quistados e os compromissos 
assumidos em áreas como a efici-
ência energética e a boa gestão 
da água. Além disso, do reconhe-
cimento pelo trabalho já realizado, 
outro aspecto que fez Lisboa con-
quistar o prêmio foi por ter assu-
mido compromissos  em diversos 
projetos e metas na área da sus-
tentabilidade para  a melhoria 
ambiental. As áreas chave para 
alcançar esse desenvolvimento 
sustentável no futuro são: energia, 
água, mobilidade, resíduos e 
infraestrutura verde e biodiversi-
dade.
Entre os aspectos positivos da 

Fig. 25 |Ciclo peatonal.

cidade, vale ressaltar a disposi-
ção de um grande número de 
espaços verdes e parques que é 
resultado do planejamento da 
estrutura ecológica de Lisboa, a 
qual é constituída por um sistema 
de corredores verdes. A expansão 
do corredor verde serve para 
suprir a falta de espaços verdes 
em determinadas zonas urbanas 
do município e assegurar a articu-
lação da estrutura ecológica a 
uma escala metropolitana.

Fig. 27 |Lisboa 
eleita como Capi-
tal Verde Euro-
peia em 2020.

OBJET IVOS

METODOLOGIA

03 EXPANSÃO DO CORREDOR ORIENTAL DE LISBOA

Estudo de caso 

Fonte Figuras 26 e 27|Lisboa Capital 
Verde. 



ano de 2012.
Destaca-se como uma de suas 
diretrizes a de criação de uma 
cidade sustentável  socialmente, e 
economicamente e ambiental-
mente. Desse modo, um compo-
nente elaborado pelo PDM consis-
ti no Plano Verde, proposta para a 
definição da estrutura ecológica 
municipal que tem como objetivo 
proteger as áreas essenciais para 
a uma qualidade de vida urbana e 
estabelecer estratégias para o 
desenvolvimento e a gestão dos 
espaços públicos na cidade.  
A estrutura ecológica é composta
pela estrutura ecológica funda-
menta pela estrutura ecológica 
integrada. Sendo a estrutura eco-
lógica fundamental a que determi-
na uma estratégia, na escala 
metropolitana, de proteção dos na 
uma estratégia, na escala metro-
politana, de proteção dos siste-
mas naturais em articulação com 
a rede ecológica. 

3.2.1  Metodologia

O desenvolvimento da estrutura 
verde de Lisboa é estabelecido 
pelo Plano Diretor Municipal 
(PDM) e o Plano Estratégico do 
Espaço Público de Lisboa 
(PEEPL), documentos legais, em 
que também é acordada a neces-
sidade de criar  corredores verde 
em Lisboa, entre eles a expansão 
do corredor verde oriental.

3.2.1.1 O Plano Regional do Orde-
namento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa

O território de Portugal encontra-
-se dividido em sete regiões: 
Norte, Centro, Área Metropolitana 
de Lisboa, Alentejo, Algarve, 
Região Autônoma dos Açores e  
da Madeira. 
A área do estudo de caso está 
inserida na unidade territorial Área 
Metropolitana de Lisboa (AML)   
(Figura 28) que conta, desde o  
2002, com o Plano Regional do 
Ordenamento do Território da 
Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML) como instrumento de 
gestão territorial e da política de 
ordenamento do território desde 
sua aprovação no ano de 2002.  

O PROT-AML estabelece estraté-
gias para o desenvolvimento da 
AML e define um modelo territo-
rial, identificando os principais 
sistemas e articulações na escala 
regional. Além de apresentar 
normas que devem orientar as 
decisões e os planos do  governo 
e o conselho local também esta-
belece o programa de ações para 
a sua execução.
Aproximando-se de uma escala 
local a AML é constituída por 17 
municípios, entre eles Lisboa, 
(Figura 29) unidade territorial que 
é ordenada por meio do seu 
Plano Estratégico de Lisboa  
(PEL) que tem entre seus objeti-
vos o de a cidade proporcionar 
uma melhor qualidade de vida 
aos seus residentes com a requa-
lificação de seus espaços públi-
cos.
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Fig. 28 |Mapa da divisão das regiões de Portugal.

Área 
Metropolitana

de Lisboa

Centro

Norte

Açores

Madeira

Alentejo

Algarve
Fig. 29 |Mapa do municípios AML e de intervenção do PROT AML .

3.2.1.2 Plano Diretor Municipal de 
Lisboa ( PDML)

Segundo Villaça, (1999), o PDM 
consiste em um plano que por 
meio de um diagnóstico dos 
atributos físicos, políticos, sociais 
econômicos e administrativos em 
diferentes escalas, analisando da 
área urbana, do município até a 
sua região, é possível apresentar  
propostas para curto, médio e 
longo prazos,  para o desenvolvi-
mento socioeconômico e ordena-
mento territorial a nível de cidade 
e município.
O PDM sofreu muitas transforma-
ções desde o ano de 1994 até o 
novo PDM que entrou em vigor no 

Fonte 28 e 29 | elaborado pela autora



Constituindo-se em sistema de 
corredores estruturantes, sistema 
úmido e sistema de transição 
fluvial estuarino como está defini-
do na plantada estrutura ecológi-
ca municipal (Figura 30).
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AMPLIAÇÃO

Legenda:

Sistema de corredores estruturantes

Sistema úmido

Sistema de transição fluvial do estuário

Espaços verdes 

Logradouro verde permeável a preservar

Eixos arborizados 

Bacias de retenção | Infiltração pluvial

Limite do município 

Já a estrutura ecológica integrada 
visa a articulação entre os siste-
mas naturais e culturais e o 
desenvolvimento de sua gestão 
de  modo sustentável e integrado 
no território. Essa estrutura abran-
ge os espaços verdes, os logra-
douros verdes permeáveis a 
preservar e os eixos arborizados, 
como mostra na ampliação da 
Planta de Estrutura Ecológica 
(Figura 30) e na  Planta de Qualifi-
cação do Espaço Urbano. (Figura 
31). 

Os espaços verdes consolidados 
são áreas que incluem a estrutura 
ecológica municipal integrada e 
são classificados em:
1) Espaços verdes de recreio e 
produção;
2) Espaços verdes de proteção e 
conservação;
3) Espaços verdes de enquadra-
mento a infraestruturas viárias;
4) Espaços ribeirinhos;
(Artigo 51º,  Aviso nº11622/2012, 
2012)

Fig.30 |Estrutura ecológica de Lisboa. Fonte | Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão Territorial.
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ESPAÇOS VERDES

Constituído de áreas verdes que 
tem como intuito a proteção dos 
seus sistemas naturais e a con-
servação de ecossistemas, habi-
tats, povoamentos ou formações 
vegetais e minerais de elevado 
valor ecológico  e as vegetações 
de proteção do solo em erosão.

Espaços que destinados às 
funções de enquadramento das 
rodovias e ferrovias é preciso 
adotar soluções técnicas para 
garantir a sua estabilidade  e 
permitir o seu revestimento com 
vegetação, mediante um perfil de 
vegetação morfologicamente con-
sistente e de baixo custo de 
manutenção.

São espaços não edificados, 
permeáveis em terreno natural, 
públicos ou privados, abrange 
jardins, grandes logradouros de 
imóveis ou conjuntos arquitetôni-
cos do Patrimônio. São espaços  
de agricultura urbana, de recreio 
e produção em que podem ter 
como apoio as atividades de 
recreio e lazer, equipamentos 
coletivos como restaurantes ou 
equipamentos de apoio ao turis-
mo como quiosque de informa-
ções. 

RECRE IO  |  PRODUÇÃO  PROTEÇÃO |  CONSERVAÇÃO  

 INFRAESTRUTURAS V IÁR IAS

São espaços sem utilização 
portuária exclusiva, com funções 
de equilíbrio ecológico que permi-
tam a dinâmica das marés e que 
possa servir como espaço para 
atividades ao ar livre de recreio e 
lazer. Podem comportar estabele-
cimentos voltados ao turismo, 
cultura, a atividades náutica de 
recreio como a pesca e a ativida-
des recreativas. Deve ser assegu-
rado condições de acesso pedo-
nal à margem do rio usufruto da 
paisagem pelo público.

ESPAÇOS R IBE IR INHOS

Legenda adaptada:  

             Espaços Verdes de Recreio e Produção

             Espaços Verdes de Proteção e Conservação

             Espaços Verdes de Enquadramento a Infraestruturas 

             Espaços Verdes Ribeirinhos      capítulo 03  32

A execução do PDM é realizada 
pela Câmara Municipal de 
Lisboa por meio da aprovação 
de planos e definição de quais 
objetivos gerais do plano  e dos 
objetivos elaborados nas Unida-
des Operativas de Planejamento 
e Gestão (UOPG)- serão prioritá-
rios para o desenvolvimento do 
município.

As UOPG encontram-se na Plana de Qualificação do Espaço Urbano 
(Figura 31) e estão divididas em:  Centro Norte, Oriental, Almirante 
Reis/Roma, Avenidas Novas; Benfica; Graça/Beato;Centro Histórico; 
Campo de Ourique/Santos e Ocidental. 

Fig.31 |Qualificação do espaço urbano de Lisboa. 
Fonte | Sistema de Submissão Automática dos 
Instrumentos de Gestão Territorial.



3.1.4 Caracterização da paisagem

Na fase de caracterização da 
paisagem ocorre a identificação, 
descrição e o mapeamento dos 
valores e as dinâmicas que 
formam cada paisagem. Esses 
valores são atribuídos pela popu-
lação e os agentes que a usu-
fruem, mostrando que  a partici-
pação social é fundamental, pois 
os valores também dependem de 
conhecimentos subjetivos como 
opiniões, sentimentos, crenças ou 
percepções  sensoriais e emo-
cionais que são impossíveis de 
identificá-los somente através do 
conhecimento técnico e especiali-
zado ou do trabalho de campo.

3.1.4.1 Valores naturais

Valores que determinam a quali-
dade do ambiente natural, tais 
como áreas de especial interesse 
natural e ecológico devido à sua 
representatividade e paisagens 
que são legalmente reconhecidas 
por critérios naturais. Valores que 
são transmitidos por meio das 
atividades, do uso da terra na 
paisagem e das motivações que 
levaram as comunidades transfor-
marem a paisagem (Figura 15).

3.1.4.2 Valores históricos

São valores transmitidos pelas 
pessoas ao longo do tempo por 
meio de traços que deixaram na 
paisagem tais como as tipolo-
gias construtivas ( torres e igre-
jas), centros históricos urbanos, 
culturas (vinhas) e redes de 
estradas. Também incluem os 
cenários de eventos históricos 
com relevância social, econômica 
ou política (campos de batalha e 
memoriais) (Figura 16).

3.1.4.3 Valores do uso do solo

São valores relacionados ao uso 
de uma paisagem individual-
mente ou por um grupo específi-
co como paisagens industriais, 
agrícolas e urbanas (Figura 17).

3.1.4.4 Valores simbólicos

Paisagens que tem valores sim-
bólicos para a população e com 
as quais estabelecem relações 
de pertencimento e identifica-
ção. Possuem  atributos mitológi-
cos ligados a lendas, rituais e cos-
tumes ou com valores religiosos 
(santuários)
(Figura 18).

Plano Diretor Municipal  (PDM)

Plano Verde

Plano Diretor Municipal  (PDM)

Criação do Corredor Verde Oriental

 PROT AML

O estudo de caso situa-se na 
UOPG Oriental que tem entre 
seus objetivos o de implementar a 
revalorização e requalificação 
biofísica dos cursos de linhas de 
água e respetivas margens, de 
forma a assegurar o seu papel do 
ponto de vista funcional e paisa-
gístico, e a garantir uma correta 

integração em áreas de espaços 
verdes urbanos e permitindo a 
fruição pública destes espaços.
Além disso, a UOPG tem como 
um de seus programas, o de con-
cretização da Estrutura Ecológica 
Urbana na zona Oriental (Artigo 
81º, Aviso nº11622/2012).

3.2.2 Corredores Verdes 

A rede de corredores verdes que 
integra a estrutura ecológica de 
Lisboa  é compreendia como uma 
“infraestrutura verde”, que integra 
o modelo de ordenamento. De 
acordo com Ferreira et al. (2004, 
p. 73): “Corredor Verde constitui 
um sistema contínuo, 
estabelecendo ligações entre 
áreas de elevada concentração 
de recursos ecológicos, 
paisagísticos e culturais, 

promovendo a sua proteção e 
compatibilização com a atividade 
humana”
O sistema de corredores de 
Lisboa é constituído por nove 
parques: Parque de Monsanto, 
Arco Ribeirinho, Arco Periférico, 
Arco Interior, Corredor Verde 
Oriental, Corredor Verde de Mon-
santo, Corredor do Vale de Alcân-
tara, Corredor da Alta de Lisboa e 
pelo Corredor de Telheiras (artigo 
12º, PDML) (Figura 33).

Estrutura Ecológica Municipal

Vale da Montanha

Estratégia de desenvolvimento 

do território 

Unidade Operativa de
 Planejamento  e 
Gestão (UOPG)

UOPG 2 - Zona Oriental de Lisboa

Programa de Concretização da 
Estrutura Ecológica na zona Oriental

Fig. 32 |Esquema representativo da meto-
dologia para criação do corredor verde e 
parque Vale da Montanha. 
Fonte | elaborado pela autora.

Legenda:

1 - Parque de Monsanto 
2 - Arco Periférico 
3 - Arco Inferior
4 - Arco Ribeirinho
5 - Corredor Verde de Monsanto 
6 - Corredor Verde Oriental 
7 - Corredor do Vale de Alcântara
8 - Corredor do Alto de Lisboa
9 - Corredor de Telheiras 

Fig.33  |Sistema de Corredores do 
Município de Lisboa. 
Fonte | Sistema de Submissão 
Automática dos Instrumentos de 
Gestão Territorial.
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Zonas de ligação

Percurso ciclo pedonal

Pista Ribeirinha

Legenda:

3.2.3 Corredor Verde Oriental

Como já mencionado, o corredor 
verde oriental é definido como um 
dos objetivos da UOPG por meio  
do programa concretização da 
Estrutura Ecológica Urbana na 
zona Oriental. Atualmente, com o 
objetivo de promover a expansão 
do corredor verde oriental a zona 

constituí de projetos implementa-
dos por meio do programa como 
o Parque Hortícola de Chelas, Par 
Urbano do Vale Fundão e a Quinta 
das Flores. Para assegurar a con-
tinuidade da estrutura verde, 
conectando essas áreas verdes 
está em desenvolvimento um 
corredor ciclo-peatonal. (Figura 
34).

Fig. 34  |Sistema de Corredores da Zona Oriental. Fonte | elaborado pela 
autora com dados do Google Maps.

Parque Hortícola de Chelas

Parque Urbano Vale Fundão

Quinta das Flores

3.2.3.1 Parque Hortícola de 
Chelas 

Destaca-se pelo uso de hortícola 
urbano, estratégia desenvolvida 
pela Câmara Municipal de Lisboa 
para a promoção e 
desenvolvimento da agricultura 
urbana como parte do projeto 
paisagístico do parque.  Como 
representado na figura 35 , o 
parque é constituído por uma rede 
de percursos principais 
arborizados e secundários que 
permitem o acesso dos usuários 
em cerca de 296 talhões 
hortícolas (com cerca de 150 m² 
cada talhão) (Figuras 36 e 37). Fig. 35 |Planta 

do Parque Hortí-
cola de Chelas. 
Adaptado pela 
autora.

Legenda:

Caminhos principais.

Caminhos secundários.

Fig. 36 |Parque Hortícola de Chelas. 

Fig. 37 |Horta do Parque Hortícola de 
Chelas.  
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Fonte | Plataforma Abae

Fonte | A crise como oportunidade para 
repensar o Ordenamento Territorial: 
potenciar os vazios urbanos para a 
prática de Agricultura Urbana.



3.2.3.2  Parque Urbano do Vale 
Fundão

O parque caracteriza-se pelo 
sistema de vistas gerado pela 
morfologia do terreno. Intercalado 
de  locais com amplas clareiras e 
outros com uma arborização mais 
densa.(Figura 38).
Os espaços  a destacar do parque 
compreendem campo desportivo 
próximo a escola do bairro,  
piscina municipal, zona de recreio 
passivo composta por uma 
grande área arborizada com  
bancos (Figuras 39 e 40) as hortas 
comunitárias. 

Piscina
Municipal

Hortas

Hortas

Centro 
Desportivo

Fig. 40|  Localização Parque Vale do Fundão. Fonte | Google Maps, Adaptado pela autora.

Fig 38.|  Arborização do parque.

Fig. 39|  Arborização do parque.

3.2.3.3 Quinta das Flores

O projeto da Quinta das Flores 
preservou a vegetação arbórea e 
as horas comunitárias (Figura 41) , 
também criou uma zona de recreio 
infantil mais próxima a zona 
habitacional (Figura 42). Outro 
aspecto que o projeto levou em 
consideração foi de promover  a 
reabilitação dos percursos já 
existentes que levam o usuário a 
percorrer o parque conectando  
um extremo ao outro e esta quinta 
à zona Ribeirinha  proporcionando 
mobilidade ativa.(Figuras 43 e 44) 

Recreação 
Infantil

Hortas Percurso de
ligação com a 
zona ribeirinha

Fig.44|Localização Parque 
Vale do Fundão.
Fonte| Googles Maps, 
adaptado pela autora.
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Fig. 43 |Percurso que liga 
a quinta a zona ribeirinha.

Fig.41 |Horta comunitária.

Fig.42 |Zona de recreio infantil.
Fonte Fig 38 e 39 | Blog Mruiandre

Fonte Fig. 41, 42 e 43| 
Googles Maps.
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3.1.6 Fase 2: avaliação da paisa-
gem

A avaliação da paisagem é reali-
zada através da identificação 
das suas fraquezas, ameaças, 
forças e oportunidades (meto-
dologia SWOT) tanto para toda a 
área territorial como para cada 
uma das unidades da paisagem. 
Essa metodologia  é uma ferra-
menta utilizada no planejamento 
territorial, ambiental e paisagístico 
e representa uma síntese dos 
pontos fortes e fracos do território.
Os aspectos chave utilizados para 
realizar a avaliação da paisagem 
foram:
1) A caracterização da paisagem 
atual e da sua dinâmica histórica, 
atual e futura, juntamente com 
todos os fatores que a afetam;
2) A identificação dos valores da 
paisagem (natural, estética, histó-
rica, uso social, simbólica e 
produtiva); 
3) A participação pública também 
facilitou esta tarefa, fornecendo 
avaliações baseadas na experiên-
cia com as paisagens. 
Esta análise é fundamental para 
definir objetivos de qualidade da 
paisagem e para propor critérios e 
ações para os alcançar. 

02
3.2.4  Projeto para expansão do 
corredor verde oriental 

Além dos parques mencionados 
na zona oriental localiza-se o 
Parque Urbano da Bela Vista, 
que representa a maior mancha 
verde desta zona da cidade. 
Como mostrado nas figuras 
45,46,47,48 e 42 o parque consti-
tuí de zonas arborizadas e uma 
ampla área de gramado de livre 
apropriação. 
As zonas de maior altitude do 
parque proporcionam uma 
ampla vista da cidade e do rio 
Tejo. Ademais, sua topografia 
possibilita a área ser utilizada 
como anfiteatro natural, por 
exemplo, em festivais de músi-
ca.(Figura 49)
Outros usos que integram o 
parque são de recreação com o 
campo polidesportivo, campo de 
golfe, parque infantil e academia 
ao ar livre. Para a mobilidade dos 
usuários o parque dispõem de 
percursos pedonais e cicláveis. 
(Figura 50)

 
  

Espaço
para festivais

Espaço
para festivais

Quadras
Esportivas

Playgroud

Fig. 45 |Localização do parque.
Fonte|Google Maps, adaptado pela autora.

Fig. 46 |Amplo gramado para atividades.

Fig. 48 |Áreas arborizadas.

Fig. 49 |Parque comporta estrutura para eventos.

Fig. 50 |Caminhos do parque.

Fig. 47 |Áreas 
arborizadas. 
Fonte|Google Maps, 
adaptado pela 
autora.

Fonte Fig.46, 48, 49 e 50 | Google Maps, 
adaptado pela autora.



Fig. 55 |Localização dos Parques da zona oriental. 
Fonte|Google Maps, adaptado pela autora.

Parque da Bela Vista

Parque urbano Vale da 
Montanha

Casal Vistoso 

3.2.4.1 Parque Vale da Montanha

A decisão de desenvolver o 
parque teve como objetivo o de 
criar mais áreas verdes e integrá-
-las com as já existentes assim 
aumentando a conectividade da 
estrutura ecológica da zona orien-
tal de Lisboa visto que o parque 
desempenha um papel estruturan-
te da paisagem pois a intervenção 
permite a continuidade do Parque 
da Bela Vista e do Casal Vistoso  
devido  sua localização entre 
essas áreas verdes já consolida-
das como mostra a figura 55. A 
conexão ocorre por meio da ponte 
pedonal sobre o caminho da Refer 
(Figura 51).
O parque ainda está em desenvol-
vimento mas já contém um zona 
de recreação com playground 
(Figura 52), pista multiuso para 
atividades e caminhos (Figuras 53
e 54)

Parque Hortícola de Chelas

Parque Urbano Vale Fundão

Quinta das Flores

Ponte peatonal

Legenda:
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Fig. 52|Playground.

Fig. 51 |Ponte peatonal que conecta os 
parques.

Fig. 53 |Pista multiuso.

Fig. 54 |Caminhos.

Fonte Fig. 51, 52, 53 e 54| Google Maps, adaptado pela autora.
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3.3 Soluções Baseadas na Natu-
reza (NBS)

Para alcançar o seu crescimento 
econômico e a sustentabilidade, a 
União Europeia (UE) investe nas 
soluções baseadas na natureza 
(NBS) por meio do Horizonte 
2020,  programa de investigação 
e inovação da UE que financia    
pesquisas científicas que produ-
zem ideias inovadoras nos labora-
tórios transferindo-as para  o mer-
cado (Maes e Jacobs, 2015).
O termo NATURE-BASED SOLUTIONS 
(NSB) foi criado pela União Inter-
nacional para Conservação da 
Natureza (IUCN) pensando em 
como conter as interferências 
humanas sobre o meio ambiente  
foram definidos os seguintes 
objetivos para a estruturação da 
NSB: 

“Entregar uma solução efetiva 
para um desafio global utilizan-
do a natureza, fornecer benefí-
cios da biodiversidade em 
termos de diversidade e ecos-
sistemas bem manejados, 
apresentar a melhor relação 
custo - efetividade quando 
comparada com outras 

soluções, ser comunicada de 
maneira simples e convincente, 
poder ser medida, verificada e  
replicada, respeitar e reforçar 
os direitos das comunidades 
sobre os recursos naturais, 
atrelar fontes de financiamento 
público e privadas”. (Centro de 
Estudos em Sustentabilidade  
da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, 
2018)

As NBS são definidas como solu-
ções para cidades, inspiradas e 
apoiadas por processos e funcio-
namento da natureza alcançando 
resiliência ecológica e gerando 
benefícios ambientais, econômi-
cos e sociais. Podendo fazer inter-
venções com  em áreas costeiras, 
ambientes marítimos e urbanos, 
por exemplo. 
Na Europa, há várias iniciativas 
políticas e pesquisas sobre servi-
ços ecossistêmicos por meio da 
Estratégia de Biodiversidade da 
UE para 2020. Essas pesquisas 
relacionam a ecologia ao bem 
estar humano e à economia ao 
investigar os benefícios que as 
pessoas recebem dos ecossiste-
mas. Conforme, a figura 56, a 

# SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA
# SUSTENTABILIDADE
# APLICAÇÃO EM DIFERENTES ESCALAS

OBJET IVOS

RESULTADOS

METODOLOGIA

    Conseguir conciliar a natureza, a 
fim de trazer benefícios e prezar pelo 
bem-estar humano, buscando conci-
liar ambos sem prejudicar;
 Incentivar  a produção de ecossiste-
mas saudáveis e encorajar as admi-
nistrações governamentais a enfren-
tar desafios urgentes, substituindo as 
intervenções humanas poluidoras ou 
até mesmo ações ecológicas agres-
sivas;
 Promover o desenvolvimento 
sustentável urbano;
 -  Restauração de degradados ecos-
sistemas;
   Mitigação dos efeitos das mudan-
ças climáticas;

-  Compreender o sistema;
-  Vincular valores ao sistema;
-  Desenvolver a solução;

 Projetos que proporcionem 
benefícios ambientais, sociais e 
econômicos e ajudam a construir 
resiliência; tais soluções trazem  
mais   processos naturais para 
as cidades e paisagens.

Fig. 56 |Serviços ecossistêmicos relacio-
nados a aplicação da NBS. 
Fonte | Soluções Azuis e Verde: uma abor-
dagem de sistemas sustentável e resiliente
e Desenvolvimento Urbano Econômico.  
Adaptado pela autora.

Princípios norteadores

03 SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

Estudo de caso 
a aplicação da NBS fornece 
inúmeros benefícios aos ecossis-
temas como mitigar problemas 
relacionados a qualidade da água 
e do  ar, ao desenvolvimento 
urbano,  aumentar a sustentabili-
dade de matéria e o uso de ener-
gia, ao desenvolvimento urbano, a 
melhoria do bem estar em áreas 
urbanas , ruídos, inundações, 
biodiversidade, estéticos, etc.   
(Soluções Azuis e Verdes, 2017).
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3.3.1 Metodologia

Conforme,  Nature-Based Solu-
tion Handbook, (2017, p.18) algu-
mas características dos projetos 
de NBS devem ser consideradas 
no decorrer de todas as etapas:
- Baseiam-se em ecossistemas 
dinâmicos que estão em constan-
te evolução em relação ao tempo, 
assim, sempre precisam conside-
rar os processos de transforma-
ção da natureza;
- A otimização do projeto é funda-
mental, pois geralmente possuem 
múltiplas soluções;
- Os projetos com NBS são multi-
funcionais, ou seja, produzem 
inúmeros benefícios  simultanea-
mente. Na maioria das vezes os 
benefícios são inter-relacionados 
como por exemplo, a NBS  pode 
melhorar a qualidade do ar (bene-
fício ambiental), com isso há um 
decréscimo nas doenças relacio-
nadas à poluição do ar (benefício 
para a saúde), e que consequen-
temente ocasiona uma economia 
na saúde (benefício econômico). 
- É necessária a gestão adaptati-
va, pois a NBS pode exigir ajustes 
com o tempo;
- O monitoramento e FEEDBACK 
mostrar sua eficácia são essen-

ciais para garantir a dinâmica da 
NBS e verificar a necessidade de 
adaptação; 
O desenvolvimento de um projeto 
NBS possui três etapas:
- Etapa de planejamento: Em que 
defini-se as metas, a estratégia e 
a abordagem do projeto.
- Etapa de execução: Desenvolvi-
mento do projeto detalhado além 
de sua construção e implementa-
ção.
-Etapa de entrega: operar, manter, 
monitorar, acompanhar o projeto.-
Na etapa de planejamento são 
definidos para quais  desafios a 
solução é necessária. A NBS 
pode ser a resolução para vários 
problemas simultaneamente, os 
principais seriam efeitos ilha de 
calor pelas altas temperaturas da 
mudança climática, a perda da 
biodiversidade pelo desmata-
mento do homem, e necessidade 
de gestão da água e do ar por 
causa da poluição. A escala 
desempenha um papel funda-
mental na definição do desafio, 
pois pode ser abrangido em dife-
rentes escalas como, por exem-
plo, o problema das enchentes na 
escala local pode ser abordado 
na escala da bacia hidrográfica, o 
calor térmico nas fachadas dos 

edifícios pode ser abordado em 
escala urbana por uma cidade 
mais arborizada entre outros.  
Além dos desafios, nessa etapa 
ocorre a definição dos objetivos 
com a especificação do problema 
e sua estrutura para isso é preciso 
a caracterização do ecossistema 
e seu possível desenvolvimento 
futuro. Os objetivos devem aten-
der a resultados no âmbito da 
sustentabilidade a nível ecológi-
co, ambiental, social e socioeco-
nômico. 
Destaca-se, também  a utilização 
de ferramentas de planejamento e 
avaliação para a visualização de 
possíveis cenários, impactos e 
benefícios do NBS. 
Na etapa de execução o projeto 
de NBS detalhado, além disso, 
uma avaliação mais detalhada da 
necessidades ambientais e  finan-
ceiras do projeto é realizada e 
depende da complexidade do 
projeto e sua escala podendo ser 
necessária até uma Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA).  Por fim,  
a implementação que abrange a 
etapa de construção do projeto 
com seu cronograma e gestão.
A etapa de entrega corresponde 
ao monitoramento e a avaliação 
do funcionamento e evolução da 

NBS, pois como os projetos são 
baseados na natureza   que é 
constituída por ecossistemas 
dinâmicos  em contínua transfor-
mação, logo sempre colocando 
em incerteza se os objetivos 
serão alcançados por isso neces-
sária supervisão e análise nessa 
etapa.
A participação de diferentes 
atores em todas as etapas de 
planejamento, implementação e 
manutenção é de fundamental 
importância, pois o sucesso de 
uma  NBS se constrói com uma 
contribuição multidisciplinar de 
especialistas em diferentes áreas, 
científicos, agentes ecológicos e 
usuários da intervenção.
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COMPREENDER O SISTEMA
01

Antes de definir uma solução, todo o contexto do sistema deve ser compre-
endido. Isso envolve a aquisição de conhecimento profundo dos aspectos 
biofísicos, socioeconômicos e governamentais do sistema. Compreender 
esses aspectos separados leva a uma solução (Figura 57).

DESENVOLVER A SOLUÇÃO
03

Esta etapa consiste no desenvolvimento da solução para sua concretização, 
incluindo detalhes do projeto, entrega do projeto, monitoramento, adapta-
ção e manutenção (Figura 57).

VINCULAR VALORES AO SISTEMA
02

Identificação de quais funções e serviços o sistema tem e pode fornecer e 
reconhecimento de como essas funções são avaliadas. Distinguir alternati-
vas realistas que levam não apenas à mitigação e compensação de proble-
mas, mas também à salvaguarda e sustentabilidade do sistema se movendo 
para o futuro (Figura 57).

(Esquema, Site Nature Based Solutions)

Fig.57 |Diagrama de etapas da NBS. 
Fonte | Plataforma Soluções Baseadas na natureza, adaptado pela autora.

3.3.2. Instrumentos para difusão 
da NBS. 

Para tornar a União Europeia se 
destacar  a nível global na inova-
ção da sustentabilidade, a  Co-
missão Europeia, possuem 
programas de financiamento em 
pesquisas que trazem através da 
inovação o desenvolvimento das 
NBS, também criou um repositó-

rio de estudos de caso e de bene-
fícios de projetos de NBS,  dispo-
níveis na plataforma OPPLA (Figu-
ra 58) com intuito de tornar os 
resultados das pesquisas acessí-
veis a todos os usuários, promo-
vendo um intercâmbio de conhe-
cimento e de capacitação na 
esfera científica, social e política.  
(NATURE-BASED SOLUTION HANDBOOK, 
p. 21, 2017) 

Fig. 58 |Repositório de estudos de caso de NBS. 
Fonte | Plataforma OPPLA.



Barcelona

Área: 31.455 m²
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3.3.3 Aplicação da NBS

A NBS pode ser aplicada em dife-
rentes áreas. No contexto urbano, 
NBS são representadas pelas 
soluções da engenharia como 
telhados verdes, agricultura 
urbana, jardins verticais, barreiras 
acústicas verdes e sistemas de 
drenagem urbana sustentáveis. 
Já na zonas fora do limite urbano 
a atenção está sendo dada para a 
aplicação das soluções em agro-
ecossistemas,áreas protegidas, 
parques, corredores verdes,ba-
cias hidrográficas e zonas costei-
ras. (Figura 59)
Ademais, a NBS envolve inúme-

ros tipos de ações e níveis de 
intervenção em ecossistemas. 
Será abordado um caso de NBS a 
nível urbano no próximo capítulo.

3.3.4 NBS a nível urbano - Corre-
dor verde em Passeio de Sant 
Joan, Barcelona.

Conforme mostra a figura 60, o 
“PASSEIG SANT JOAN” é um passeio, 
na cidade, de Barcelona que 
conecta o distrito de GRÀCIA ao 
Parque Ciutadella. No trecho do 
passeio que localiza-se no bairro 
EIXAMPLE uma parte do passeio foi 
transformado em um corredor 
verde com o intuito de aumentar a 

Arquiteta paisagista: 
Lola Domènech

2015

Eixo de conexão de 

áreas verdes

# NBS EM ESCALA URBANA
# CONEXÃO CORREDOR VERDE - PARQUE

Princípios norteadores

Extensão: 1,2 km

DADOS
conectividade ecológica e social 
na cidade e  priorizar o uso peat-
-onal. 

Fig. 59 |Diagrama de aplicações da NBS.   
Fonte | Plataforma Soluções Baseadas na natureza, adaptado pela autora.
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3.3.4.1 Diretrizes do projeto 

Para alcançar o objetivo de priori-
zar o uso peatonal em relação ao 
veicular, conforme representado 
na figura 61 em que mostra o 
antes e depois da implantação do 
projeto, ampliou-se a largura das 
calçadas de 12,5 metros para 17 
metros em que são distribuídos 
os usos de forma que 6 metros 
foram propostos para livre circula-

ção do percurso peatonal e 11 
metros sob a zona arborizada 
constituem as zonas de convívio 
(bancos, jogos infantis e esplana-
das de bar) (Figuras 62 e 63).
Com a redução da largura das 
duas faixas de rodagem para os 
veículos (Figura 37) e a segrega-
ção da ciclovia consegue-se  limi-
tar o espaço de circulação e 
torná-lo uma zona de trânsito tran-
quila. (Figura 64)

Fig. 61 |Comparação do antes e depois da implantação do projeto. Fonte |Urb - i/Barcelona

FLUXO PEATONAL 

Fig. 63 |Zona de playground.

Fig. 62 |Zonas de convívio do 
corredor verde.

ESPAÇOS 
CONVIVÊNCIA 

Fig. 64 |Perfil do PASSEIG SANT JOAN.
Fonte | Plataforma arquitectura.



Outra preocupação do projeto era 
o de reforçar o traçado contínuo 
até o parque garantindo clareza 
funcional ao longo do percurso, 
visto que o corredor verde consti-
tuí um eixo conector do Parque 
Ciutadella com outra áreas da 
cidade, para isso foram implanta-
dos dois alinhamentos de árvores 
em ambos os lados das arboriza-
ção já existente no local, como 
mostram as figuras 65, 66 e 67 
produzindo assim uma área de 
sombra natural e contribuindo 
para o bem-estar dos usuários 
com a mitigação da ilha de calor,   
fenômeno climático urbano que 
ocorre devido o aumento da tem-
peratura pela concentração de 
infraestrutura cinza, como o con-
creto que possui uma elevada 
capacidade de absorção de calor.
Além disso, no âmbito da susten-
tabilidade desenvolveu-se um 
sistema de pavimentação mista 
na área arborizada garantindo 
uma boa drenagem do subsolo 
(Figura 68). As zonas de convi-
vência do corredor possuem um 
pavimento pré-fabricado com 
juntas de para drenagem. (Figura 
69)
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Parque  
Ciutadella

Corredor 
Verde

Fig. 66 |Eixo Corre-
dor verde - Paque.

Fig. 65 |Corredor 
Verde do passeio 
de Sant Joan.

Fig.68 |Pavimentação mista na 
área arborizada. 
Fonte| Skyscraper city.

Fig.69 |Pavimentação da área de convivência.
Fonte| Plataforma OPPLA/ estudos de caso.
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Fig. 67 |Arborização das áreas de 
convivência.
Fonte | BCN Film Commission

EM - ESTAR
‘

Fonte | Plataforma Arquitectura.
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   Maior conectividade ecológi-
ca em áreas urbanas regenera-
das;
  Melhorar a conectividade e a 
funcionalidade de infraestrutu-
ras verdes e azuis;
   Aumentar o cumprimento das 
metas de biodiversidade;
- Aumentar a qualidade e a 
quantidade de infraestruturas 
verdes e azuis;
  Aumentar a quantidade de 
espaços verdes abertos para 
os residentes;
   Fornecimento de benefícios 
de saúde; (Plataforma OPPLA)

   Regeneração urbana por 
meio de soluções baseadas na 
natureza;
   Soluções baseadas na natu-
reza para melhorar o bem-estar 
em áreas urbanas;
 Aumento do sequestro de 
carbono por meio de soluções 
baseadas na natureza;
(Plataforma OPPLA)

BENEF ÍC IOS DA NBS 

NO PROJETO  

AÇÕES

Esse corredor verde, modelo 
de NBS pode ser aplicado em 
qualquer contexto urbano  com 
as condições de:
- A circulação de automóveis 
poder ser diminuída;
- Existir espaço para ampliação
das calçadas;
- As condições climáticas 
permitirem que ocorra ativida-
des do comércio ao ar livre;
  A colaboração dos departa-
mentos de mobilidade, urbani-
zação e ecologia;
A maioria das políticas públicas
brasileiras nas diferentes esca-
las (local, regional e nacional) 
foram desenvolvidas com solu-
ções tradicionais. Porém, é  
fundamental evidenciar que as 
NBS possuem um grande 
potencial para enfrentar os 
atuais desafios das cidades 
como a adaptação das mudan-
ças climáticas, resiliência, ao 
bem estar da população, e 
desenvolvimento econômico.
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O objeto deste trabalho é o município de São Pedro do Sul. Conforme a figura 70, o municipío está 
localizado na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 330 km da capital, 
Porto Alegre, com acesso pela BR-287. 
Os municípios limítrofes da cidade são: Dilermando de Aguiar, Mata, Toropi, Santa Maria, São 
Martinho da Serra,  São Vicente do Sul e Quevedos. 

Brasil

Rio Grande do Sul

Região Centro Ocidental

Fig 70. |Localização do município de São Pedro do Sul.
Fonte | Elaborado pela autora. Fig. 71 |Antiga estação ferroviária da cidade.

Fonte| estações ferroviárias

A cidade de São Pedro do Sul contém 
espaços de memória urbana com 
edificações históricas abandonadas 
como é o caso da Ferrovia Municipal 
desativada. (Figura 71) 

Na cidade destacam-se a paleontolo-
gia e arqueologia, por espécies de 
dinossauros serem encontradas no local 
e além de junto com a cidade de Mata - 
RS compor um dos mais importantes 
sítios paleobotânicos da América do 
Sul, com suas “florestas petrificadas” 
(Figuras 73 e 74) 

D

04 O LUGAR: SÃO PEDRO DO SUL

  4.2 DEFICIÊNCIAS | OPORTUNIDADES

4.1 HISTÓRICO: CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM

O

População  |  16.148 habitantes
                      2020 - IBGE¹

1 INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E GEOGRAFIA

IDHM  |  0,709 - alto 
                 2010 - IBGE

Área  |  873,734 km² 
               2019 - IBGE

18,74 hab/km²
2010 - IBGE  

Densidade      
demográfica   

Fig. 73 |Troncos de árvores petrificados. 
Fonte| Museu Fernando Ferrari.

1626

Município e limites

Santa Maria

Dilermando 
de Aguiar

Quevedos

Mata

São Vicente
 do Sul

Toropi São Martinho 
da Serra

Cacequi

O local onde hoje localiza-se o município 
era habitado por grupo de indígenas 
charruas e guaranis em que contribuíram 
para os valores da paisagem com suas 
inscrições rupestres na localidade de 
Pedra Grande. (Figura 75)

1866 1870

Com a chegada dos imigrantes 
alemães e posteriormente os 
italianos, o território teve cres-
cente desenvolvimento, princi-
palmente na área da agricultura.

19901910

Construção dos primei-
ros moinhos que impul-
sionaram a economia 
local. (Figura 76)

Primeiros fósseis de 
dinossauros encon-
trados.

A cidade pertencia a 
Santa Maria  conse-
guiu sua emancipa-
ção político-adminis-
trativa.

Inauguração da 
BR-287 ligando a 
cidade à região.

1919 1920 1926 1974
O departamento da cultura realiza o 
projeto São Pedro Me Pertence 
buscando a valorização do patrimô-
nio cultural com atividades com a 
comunidade através de oficinas nas 
escolas.(Fig.79)

1921

2018

A formação da cidade 
aconteceu quando Cres-
cêncio José Pereira doou 
14 hectares de terra para 
edificação de uma capela e 
distribuíram gratuitamente 
terrenos para quem quises-
se residir e trabalhar no 
local.

Desenvolvimento do 
setor industrial com  
produção de arroz.

Inaugurada a estação ferroviária junta-
mente com o trecho inicial do ramal 
contribuindo para o desenvolvimento 
econômico da cidade. (Figura 77) 

Foi desativado o ramal 
ferroviário.
Inauguração do Museu 
Fernando Ferrari .

Construção do 1º espaço público 
da cidade, a Praça Crescêncio 
Pereira em homenagem ao funda-
dor da cidade. (Figura 78)

D

O Museu Paleontológico e Arqueológi-
co Walter Ilha localiza-se na zona rural 
da cidade, sendo desarticulado em 
termos de estratégia de conectividade 
territorial, o que implica em dificuldades 
de acesso à todos e à visibilidade da 
história paleontológica. (Figura 72)

Fig. 72 |Museu Paleontológico e Arqueológico.
Fonte| tripavisor

Fig. 74 |Fóssil de espécie de dinossau-
ro. Fonte:|Museu Paleontológico e 
Arqueológico Walter Ilha.

Fig.75 |Inscrições rupestres.

Fonte| Museu Fernando Ferrari.

Fig.76 |Engenhos da localidade de Guassupi.

Fonte| Museu Fernando Ferrari.

Fig.77 |Engenhos da localidade de Guassupi.
Fonte| Museu Fernando Ferrari.

Fig.78|Praça Crescêncio Pereira.
Fonte | Museu Fernando Ferrari.

Fig.79 |Oficina nas escolas.
Fonte | Museu Fernando Ferrari.
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05   CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

5% 5% - 12% 12% - 30% 47% - 100%Classes de declividade:
Pastagem

Área não 
vegetada

Floresta 20,29%

42,76%

 1,76%0,42%

 34,77%

 20,29%

Agropecuária: agricultura + pastagem.

Área não vegetada: infraestrutura urbana

+ outras áreas não vegetadas.

Corpos d’ água

Floresta: formação florestal e floresta plantada.

Formação campestre

5.1.2 USO E COBERTURA DO SOLO

Fig. 82 |Porção norte do município em que localizam-se os cerros.
Fonte: elaborado pela autora a partir do Google Earth.

 30% - 47 %

A topografia do município é mais acentuada ao norte por ser uma região de maior altitude em que localizam-se 
cerros (Figura x), as grandes propriedades de lavouras concentram-se ao suldoeste com 5% a 30% de declivida-
de destacando a atenção para o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura sendo de até 12% 
A zona urbana encontra-se em área com a maior porção da topografia em 5% de declividade.(Figura 80)
O uso predominante da área do município é para agropecuária com 42,76% destacando-se a produção de soja 
e arroz, segundo o IBGE em 2019 a área plantada de soja foi de 15400 hactares e de arroz 3342 hactares.A forma-
ção campestre abrangendo 34,77% do territória é utilizada principalmente para a criação de bovinos. O município 
também possui formação florestal nas áreas com mais de 30% de declividade, limitando a exploração da floresta 
com o limite de 47% para corte raso e maior que 47% o código florestal não permite o corte. (Figura 81) zona urbana

Fig. 83 |Porção sudoeste do município em que localiza-se as lavouras.
Fonte: elaborado pela autora a partir do Google Earth.

declividade x usos e cobertura do solo

Limite do município

5.1.1 TOPOGRAFIA

A proposta de Biasi (1992), estabelece  cinco classes de declividade, apoiando-se no sentido técnico e no 
aspecto normativo de seu uso.
5% |Uso urbano ou rural
5,01% - 12% | Limite máximo do emprego da mecanização na agricultura.
12,01% - 30% |O limite de 30% é definido por legislação federal - Lei 6766/79 como limite máximo para 
urbanização sem restrições.
30,01% - 47% |O Código Florestal, fixa o limite de 47%, como limite máximo de corte raso, a partir do qual 
a exploração só será permitida se sustentada por cobertura de florestas.  (Lei Nº 4771/65).
47,01% - 100% | >47%, conforme o artigo 10 do código florestal que não permite o corte raso da vegeta-
ção em áreas com inclinação entre 25º a 45º (100%) e as áreas com mais de 45º são definidas como Áreas 
de Preservação Permanente – APP. 

Uso e cobertura do solo:

Limite do município Formação florestal

Floresta Plantada

Área úmida natural não florestal

Formação campestre

zona urbana

Cultura perene

Mosaico de agricultura e pastagem

Rio Infraestrutura 
urbana

Fig. 84 |Estatística de cobertura e uso do solo.
Fonte: MapBiomas,2019.

Fig. 81 |Mapa de uso e cobertura do solo do município.
Fonte: elaborado pela autora com dados do MapBiomas.

Fig. 80 |Mapa de declivi-
dade do município. 
Fonte: elaborado pela 
autora com dados do 
Topodata.

1

1

2

Zona Urbana

1

2

  5.1  CONDICIONANTES FÍSICOS 
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1 INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA E GEOGRAFIA

Rio ibicuí

Rio Toropi

04   CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

5.1.4 SISTEMA VIÁRIO5.1.3 HIDROGRAFIA

05   CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO   CONDICIONANTES FÍSICOS 

Limite do município Hidrologia BarragemAçude
Afluentes

Limite do município
Vias ruraisVias VRS-805BR-287 VRS-305

Fig. 88 |Mapa do sistema viário do município.
Fonte: elaborado pela autora com dados Google Maps.

Fig. 85 |Mapa da hidrologia do município.
Fonte: elaborado pela autora com dados da base cartográfica do IBGE.

Fig. 86|Rio Toropi no limite norte do município
Fonte: Google Earth.

Fig. 87 |Rio Ibicuí no limite sul do município.
Fonte: Google Earth.

Fig. 89 |Trecho da BR-287 próximo a zona urbana.
Fonte: Google Earth.

Fig. 90 |Trecho da linha férrea localizado na zona urbana. 
Fonte: Google Earth.

Rios

Ao norte a demilitação do município é definida pelo Rio Toropi que percorre todo o limite e encontra o Rio Ibicuí 
que percorre o limite sul do município. Os afluentes dos dois rios irradiam-se por o todo o território, mas não 
atravessam a malha urbana. Na escala menor do sistema de hidrografia do município encontram-se a barra-
gem do Chagas e os açudes que auxiliam na irrigação do cultivo de soja e arroz presentes na região. (Figura 
85)

Zona urbana Via férrea

O sistema viário do município é constituído pela BR 287 atravessa o sul da malha urbana no sentido longitudinal 
desenvolvendo a conexão com a cidade de São Vicente do Sul e Mata a oeste e com Santa Maria a leste. 
 Outras vias que atravessam a cidade são a VRS 305 que interliga as cidades de Dilermando de Aguiar e Toropi 
ao municipio. A VRS 805 da acesso ao balneário do Julião e a Pedra Grande. A cidade também conta com um 
sistema de vias rurais que além da cidade conectam-se com a BR-287. (Figura 88)

Zona urbana
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O1 Macro unidade O1 Macro unidade 

    UNIDADES DE PAISAGEM DA MACRO UNIDADE 2 

O1 Unidade 
O2 Unidade O3 Unidade 

06    DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM

Como forma de analisar a paisagem 
considerando a como um sistema 
complexo, conforme a figura 91 foram 
considerados os seguintes elemen-
tos: o sistema viário, a hidrografia, a 
cobertura e uso solo e a topografia do 
município para a identificação e 
caracterização da paisagem. Foram 
identificadas 2 Macro unidades e 3 
unidades de paisagem no município 
de São Pedro do Sul a partir da 
integração desses elementos.
Macro unidade 01 
Unidade 01 
Unidade 02 
Unidade 03
Macro unidade 02

Fig. 91 |Mapa do município com a identificação 
das macro unidades e unidades de paisagem.
Fonte: elaborado pela autora com dados Google Earth.

Fig. 92 |Perspectiva explodida do cruzamento de 
mapas para análise
Fonte: elaborado pela autora .



Rio Toropi

94 m

(L) (O)10 km 15 km 20 km 25 km 30 km

São Pedro do Sul

150 m

200 m

250 m

Via  

Ferrovia

Cerro da Carpintaria

Cerro da Ermida

Rio Toropi
Curso d’água

Agricultura

6.1    MACRO UNIDADES DE PAISAGEM   6.1.1  MACRO UNIDADE 1
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A macro unidade 1  com uma área de 760061 m² possui como seus principais 
elementos caracterizadores a cobertura e uso do solo com a formação cam-
pestre com uma área de 375.283 m² representando a matriz da paisagem. Na 
macro unidade foi identificado 3 unidades distintas.(Figura 93) 

Legenda: Formação florestalAgricultura Formação campestre Via na zona rural FerroviaCurso d’ água

Perfil topográfico da macro unidade de paisagem 02 

Uso do solo predominante: cultura perene
Cobertura do solo predominante: cultura perene

Menores altitudes que macro unidade 1
e cerros mais dispersos na paisagem.

Mapa uso e cobertura do solo
macro unidade 2

Cultura perene

Formação campestre 

Formação florestal

Floresta plantada

Infraestrutura
urbana

Fig.93 |Recorte da Macro unidade 1 de paisagem.
Fonte: elaborado pela autora com dados Google Earth.

PERFIL TOPOGRÁFICO 

CARACTERIZAÇÃO 

Fig. 94 |Perspectiva explodida do cruzamento do mapas de 
uso e cobertura do solo e mapa de declividade.
Fonte: elaborado pela autora .

Corte 
Topográfico

Zona Urbana



Rio Toropi

Rio Ibicuí

Museu Paleontológico 
e Arqueológico

Cerro do Itaquatia

Barragem
 Chagas

Formação 
florestal 
acompanha as 
margens dos 
cursos d’ água
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6.1.1.1    MACRO UNIDADE DE PAISAGEM 1:  UNIDADE 1

CARACTERIZAÇÃO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM
 HIDROLÓGICO                                                                        MORFOLÓGICO                                                     AGRÍCOLA                                        

   FLORESTAL                       PADRÃO                     

ESPAÇOS LIVRES

Museu Paleontológico 
e Arqueológico

Valor cultural

Cerro do Itaquatia Valor ecológico

As coxilhas são interrompidas pelo relevo 
acidentado formado pelo curso d’água.

Ao sul da unidade, no limite com o rio 
Ibicuí localizam-se as áreas de várzea.

A barragem Chagas a de maior exten-
são do município, faz parte do mosai-
co da paisagem unidade.

Ao sul o Rio Ibicui limita a paisagem.

Ao longo dos cursos d’água que 
percorrem as lavouras há presença 
de formação florestal.

A paisagem dessa unidade é com-
posta predominantemente pelo uso 
da agricultura com os cursos d’ água 
“infiltrando-se” entre as culturas. 

A unidade 1 é constituída das áreas de 
maior extensão de cultivos da soja e arroz 
da macro unidade 2.

A unidade 1 com 384873 m²  tem como sua matriz a  formação campestre com 208962 m². A agricultura repre-
senta o principal uso do solo com 122705 m². As áreas de campo e as de cultivo caracterizam-se nessa unida-
de por serem de grande extensão em comparação as demais unidades. Além disso, destacam-se as forma-
ções florestais das margens dos cursos d’água que percorrem a unidade formando corredores na paisagem.
As lavoras de cultivo de arroz tem sua posição estratégica para irrigação, pois localizam-se nas regiões de 
várzea ao noroeste com o rio Toropi percorrendo a borda da unidade e ao sul onde situa-se o rio Ibicuí. A BR - 
287 atravessa a unidade de paisagem com isso o cultivo da soja desenvolveu-se nas margens da via garantin-
do a praticidade no escoamento dos grãos para as indústrias que também localizam-se na via. Outro local é o 
Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha que tem acesso pela BR-287. (Figura 95)  

Fig.95 |Mapa do recorte da unidade 1.
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

Valor cênico 

Fig.96
Fig.97 Fig.98

Fig.99 Fig.100

Fig.101

Fig.102 Fig.103

Fig.104

Fonte do mosaico de figuras | Google Earth.



A topografia do município é mais acentuada ao norte por ser uma região de maior altitude em que localizam-se 
cerros (Figura x), as grandes propriedades de lavouras concentram-se ao suldoeste com 5% a 30% de declivida-
de destacando a atenção para o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura sendo de até 12% 
A zona urbana encontra-se em área com a maior porção da topografia em 5% de declividade.(Figura 80)
O uso predominante da área do município é para agropecuária com 42,76% destacando-se a produção de soja 
e arroz, segundo o IBGE em 2019 a área plantada de soja foi de 15400 hactares e de arroz 3342 hactares.A forma-
ção campestre abrangendo 34,77% do territória é utilizada principalmente para a criação de bovinos. O município 
também possui formação florestal nas áreas com mais de 30% de declividade, limitando a exploração da floresta 
com o limite de 47% para corte raso e maior que 47% o código florestal não permite o corte. (Figura 81)

CARACTERIZAÇÃO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM

Pedreira Valor ecológico

 HIDROLÓGICO                                                                        MORFOLÓGICO                                                     AGRÍCOLA                                        

Linha Férrea

A unidade 2 contém açudes de grande
extensão utilizados para irrigação cultura 
de arroz. 

A morfologia da paisagem é definida 
pelas coxilhas e a malha urbana.

Nas margens da BR-287 há predomínio 
do cultivo da soja e ao sul ao longo do 
trecho do rio Ibicuí situam-se a cultura do 
arroz

A noroeste da unidade encontra-se 
uma grande quantidade de floresta 
plantada de eucaliptos. Também 
possue próximo a BR-287 e ao sul da 
unidade de modo mais fragmentado.   

Nessa unidade a formação florestal 
está disposta de maneira dispersa 
delimitando os morros.

O mosaico unidade 2 é caracterizado 
pelo cultivo da soja e do arroz, a 
formação campestre, a malha urbana. 

   FLORESTAL                       PADRÃO                     ESPAÇOS LIVRES

Cerro da Ermida Valor ecológico
Valor simbólico

A unidade 2 tem uma área total de 232442 m² sendo 3378 m² de malha urbana constituindo uma mancha da 
paisagem. A matriz da unidade é de formação campestre com 121782 m² distribuídos pela topografia de coxi-
lhas. A paisagem também tem como elemento a formação florestal que abrange 25592 m² localizada de forma 
isolada em cerros como o da Ermida e em florestas de eucaliptos ao noroeste. A linha ferroviária atua como 
elemento que “costura” a paisagem, atravessando a infraestrutura urbana e a zona rural do município a BR 287 
é outro elemento que traça a paisagem ao sul da cidade. Próximo a zona urbana localiza-se uma pedreira que 
se tem um amplo visual da cidade.  
(Figura 105)

Fig. 105|Mapa do recorte da unidade 2.
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

Cerro da Ermida

Linha férrea

BR 287

Pedreira
Floresta 
de eucaliptos

Valor fucional
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Fig.106

Fig.107

Fig.108

Fig.109

Fig.110

Fig.111

Fig.112

Fig.113

Fig.114

Fig.115

Fig.116

Fig.117

Fonte do mosaico de figuras | Google Earth.

6.1.1.2    MACRO UNIDADE DE PAISAGEM 1:  UNIDADE 2



CARACTERIZAÇÃO 

Fig.118| Mapa do recorte da unidade 3.
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

ELEMENTOS DA PAISAGEM

ELEMENTOS DA PAISAGEM

 HIDROLÓGICO                                                                        MORFOLÓGICO                                                     AGRÍCOLA                                        

   FLORESTAL                       PADRÃO                     ESPAÇOS LIVRES

Ao sul a unidade 3 tem como limite o Rio Ibicuí, 
além de conter grande quantidade de açudes. 

A unidade possui predominância de lavou-
ras de cultivo de soja e arroz

Parque de rodeios Valor cultural

O mosaico da paisagem dessa unidade  é 
composto pela intercalação de uso solo 
com agricultura e formação campestre 
apresentando um paisagem fragmentada.

A formação florestal distribui-se na 
unidade de modo fragmentado. 

Localizam-se áreas de várzea  
que limitam o Rio ibicuí.

Parque de Rodeios

Fragmentação da paisagem 

Rio Ibicuí

Formação 
campestre 

Cultivo de arroz nas margens do Rio Ibicui. 

A unidade de paisagem 3 ( Figura x )com 144348 m²  tem como matriz a agricultura com 49870 m² constituída 
pelo cultivo de arroz ao sul com sua borda de limite com o Rio Ibicuí  e o cultivo de fumo distribuído pela unida-
de. Compondo o mosaico da paisagem a formação campestre representa 44621 m² da área. Diante desses 
variados usos e cobertura do solo, a paisagem da unidade 3 está altamente fragmentada constituído de uma  
pequena quantidade de formação florestal distribuída pela área. Na região oeste da unidade localiza-se o 
parque de rodeios do município.. (Figura 118)
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Fig.119

Fig.120

Fig.121 Fig.122

Fig.123 Fig.124 Fig.125

Fonte do mosaico de figuras | Google Earth.

6.1.1.3    MACRO UNIDADE DE PAISAGEM 1:  UNIDADE 3
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6.1.2    MACRO UNIDADE DE PAISAGEM 2

419 m

350m

356m

250m

194m

1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km(SE) (NO)

Formação 
campestre Formação

 florestal
densa

Formação
 florestal
dispersa Agricultu- Formação 

campestre

Formação
 florestal
densa

Formação 
campestre

Vias que 
“costuram” a 

paisagem
Agricultura

Legenda: Formação 
florestal

Agricultura Formação 
campestre

Via na zona 
rural

FerroviaCurso d’ 
água

PERFIL TOPOGRÁFICO 

ELEMENTOS DA PAISAGEM

ELEMENTOS DA PAISAGEM

 HIDROLÓGICO                                                                        

   FLORESTAL                     

MORFOLÓGICO                                                     AGRÍCOLA                                        

PADRÃO                  

  PADRÃO                     ESPAÇOS LIVRES

O rio Toropi define o limite do 
município e contorna a macro 
unidade 1 na região norte.

A paisagem da macro unidade é caracterizada  
pelo relevo formado por morros como o Cerro 
Claro.

Na agricultura é predominante o 
cultivo de soja e pastagens.

A macro unidade 1 possui o maior 
número de manchas de formação 
florestal das unidades localizando-se 
principalmente nos morros.  

A combinação do uso agrícola, de 
pastagens e formação florestal repe-
tem-se na macro unidade. 

Balneário do Julião 

Pedra Grande Valor cultural

Valor ecológico

CARACTERIZAÇÃO 

Uso e cobertura do solo predominante: pastagem
e formação florestal

Maiores latitude do município 

A macro unidade 2 foi definida por te uma declividade acentuada e o uso e cobertura do solo. Com uma área de 
353313 m² e como matriz definida a formação florestal com 112902 m² que encontra-se principalmente nas 
regiões de morros em que aparecem em grande quantidade na unidade. Também nota-se a predominância do uso 
do solo por pastagem com uma área de 111063 m².  Ao norte da unidade localiza-se  o balneário do Julião nas 
margens do Rio Toropi e ao noroeste situa-se a Pedra Grande ponto turísco da cidade. (Figura 133)

Rio toropi Balneário do Julião

Formação florestal

Pedra Grande

Valor ecológico
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Fig.126 Fig.127 Fig.128

Fig.129 Fig.130 Fig.131

Fig.130

Fig.132

Fig.134|Pespectiva mapas usados para definição. 
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

Fig.133| Mapa do recorte da macro unidade 2
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.



Com o intuito de identificar a integração da população de São Pedro do Sul com a paisagem e os valores 
atribuídos a mesma acerca dos espaços públicos e pontos turísticos do município, aplicou-se um questio-
nário, totalmente digital e on-line, via formulários da plataforma google direcionado para auxiliar do desen-
volvimento das diretrizes para a zona macroos demias resultados do questionário irão ser analisados na 
escala urbana que será analisada no TCC 2.
Centro e três (103) pessoas responderam às quinze (15) perguntas, com idades entre dezoito (18) e 
sessenta e seis (66) anos, todas residentes da cidade, distribuídas em onze (11) dos quatorze (14) bairros, 
além da zona rural.
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Veículo A pé Bicicleta

%

Seu bairro possui espaço público ?

MOBILIDADE

ESPAÇO PÚBLICO

Sim Não

Principal meio de locomoção dos particpantes Você passeia na zona rural do município ?

Conhece algum ponto turístico da cidade?

Sim Não

Sim Não

Pontos turísticos visitados
pelos participantes

Vias que conectam os pontos
com a zona urbana

Museu Paleontológico 
e arqueológico

Cerro da Ermida

Cerro Itaquatia Pedra Grande

Pedreira

Igreja do divino Balneário do Julião

BR-287 VRS- 305 VRS- 805

Estrada da ermida
Estrada da pedreira
Estrada do
Inhamandá

07  PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

Não souberam opinar
Satisfeito com os espaços que já tem
Rota de turismo rural
Parque de reservas naturais
Mercado Público
Feira do produtor rural
Campo de futebol
Chimarródromo
Ativar o clube comercial
Horta comunitária
Praça de brinquedos
Quadra de esportes
Parque urbano/Praça
Local para realizar atividades
Atividades físicas ao ar livre
Pista de caminhada e ciclovia

24

Nenhuma atividade

Como passagem

Descansar

Participar de eventos

Levar os filhos para passear

Visitar os pontos turísticos

Atividade física 

Encontrar os amigos

Atividades realizadas nos espaços públicos

Espaços públicos que gostaria que a cidade tivesse
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Fig.135|Mapa da participação da 
população.
Fonte | Elaborado pela autora 
com dados do Google Earth.
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08    TEIA MACRO

Fig. 137| Mapa com a  proposta de ciclo rota .
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

Legenda:

Nós de interesse cultural

Nós de interesse ecológico

BR -287
Formação florestal
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Fig. 136| Mapa com os corredores elaborados.
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

Para conectar os sistemas de espaços livres verdes do município e os nós de interesse cultural 
e ecológico construiu-se uma teia macro das machas verdes de formação florestal do municí-
pio (Figura 136). Além de propor uma ciclo rota com valor ecológico e cultural conectando os 
nós de interesse em que a população elencou por meio do questionário (Figura 137).



09   FRAQUEZAS | FORÇAS

MACRO UNIDADE 1 

UNIDADE 1 

UNIDADE 2

UNIDADE 3
Fraquezas

-  A agricultura pressionando a APP (área de Preserva-
ção ambiental) das margens do Rio Toropi;
-  As regiões das encostas dos morros com acentuada 
declividade e a abstração da formação florestal pela 
ação antrópica tornando a área suscetível a erosão;
-  Vias de acesso ao Balneário do Julião com pavimen-
tação e sinalização precária;

Forças

-  Como matriz da macro unidade a formação florestal 
contribuí para a conservação de recursos naturais e a 
biodiversidade;
-  O balneário como forte potencial para atrativo turístico 
contribuindo para o desenvolvimento da economia do 
município;
-  A Pedra grande consisti em um importante espaço 
livre para a valorização da cultura local;

MACRO UNIDADE 2

Fraquezas

- A intensa antropização da unidade com o cultivo da 
soja e do arroz provocou a retirada da mata ciliar dos 
cursos d’ água formando corredores de vegetação 
muito estreitos e consequentemente prejudicando o 
fluxo da fauna e diminuindo a biodiversidade;

Forças

-  O cerro do Itaquatia é um local utilizado para o lazer 
da população, pois sua formação rochosa é propícia 
para a atividade de escalada, além de oferecer uma 
vista panorâmica da unidade;
- Nessa unidade localiza-se o Museu Paleontológico e 
Arqueológico Walter Ilha, importante elemento de valor 
cultural  na paisagem e com fácil acesso a BR- 287;
- Ao longo do trecho da BR-287 há várias indústrias de 
escoamento de grãos facilitando a logística já que a 
unidade tem como um dos seus usos do solo principais 
para agricultura;

Fraquezas

- O impacto negativo pelo uso de agrotóxicos em lavou-
ras próximas a zona urbana;
- A formação florestal distribui-se na paisagem de forma 
fragmentada;
- Espaços livres neglicenciados e desconectados entre 
si;

Forças

- A pedreira localizada no limite do perímetro urbano 
funciona como mirante natural proporcionando lazer à 
população;
- O cerro da Ermida tem importante valor ecológico na 
paisagem, pois possui trilhas para a apropriação. Além 
do valor simbólico representado na gruta em que são 
realizadas peregrinações;
- A linha férrea desativada que “costura” a paisagem é 
utilizada como meio de mobilidade da população 
contribuindo para a conexão entre  zona urbana e rural;

Fraquezas
- Os ventos predominantes do município são os de 
sudeste e leste, assim o uso de agrotóxico nas lavouras 
da unidade impacta negativamente a unidade 2 que 
contém a zona urbana; 
- A unidade apresenta um mosaico da paisagem com a 
formação florestal extremamente fragmentada reduzin-
do a biodiversidade;

Forças
- O parque de rodeios e de remates são locais que 
contribuem significativamente para a economia da 
cidade;
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Fig. 136| Mapa com os corredores elaborados.
Fonte | Elaborado pela autora com dados do Google Earth.

10  DIRETRIZES MACROESCALA

- Conectar os espaços livres de valor cultural, ecológico,funcional e cênico por meio de ciclo rotas com o intuito de 
proporcionar lazer e recreação a população e contribuir para a valorização da paisagem;

- Criar corredores verdes de amortecimento entre a zona urbana e a rural com intuito de minimizar o impacto do uso 
do agrotóxico nos cultivos próximos a cidade;

- Ampliação dos corredores que atravessam as zonas de agricultura e criação de um corredor ripário nas margens  
de curso d’ água em que não há vegetação a fim de preservá-los;

- Promover a restituição da mata nativa nas áreas com formação florestal fragmentada que apresentem interesse 
ecológico e/ou cultural para a construção dos nós da teia;

- Criar um corredor ripário ecológico a fim de conectar a região de morros da macro unidade 1 com as zonas de 
adensamento da unidade 2;

- Promover a criação de uma estrutura ecológica de sistema de espaços livres interconectados que implica em na 
procura pelas oportunidades em que alguns espaços podem ter valores de conservação e em outros valores asso-
ciados a recreação, lazer, ecológico, cultural que produzam benefícios a população ou sirvam como espaços de 
ligação;

- Na unidade de paisagem 2, desenvolver um sistema contínuo formado de corredores, matriz e machas verdes 
distribuídas na zona rural e urbana com intuito de delimitar espaços livres que contribuam para a qualificação da 
paisagem urbana e simultaneamente conectem a paisagem urbana e rural do município;

- Garantir a conectividade das machas verdes da unidade 2;



     capítulo 11  57capítulo 09|10   56

11   ANEXO

Fig. 138| Maquete do município de São Pedro do Sul - RS.
Fonte | Arquivo pessoal.



12   APÊNDICE
Pesquisa sobre os espaços públicos e a mobilidade de
São Pedro do Sul – RS
Acadêmica: Andreza da Costa
Curso: Arquitetura e Urbanismo – UFSM Campus Cachoeira do Sul

IDENTIFICAÇÃO
1 - Qual seu nome?
2 - Qual sua idade?
3 - Em que bairro você mora?
( ) Bairro Canto Verde
( ) Bairro Centro
( ) Bairro Gaúcha
( ) Bairro Linhares
( ) Bairro Maturino Bello
( ) Bairro Nova Alemanha
( ) Bairro Oliveira
( ) Bairro Paulo Tietz
( ) Bairro Progresso
( ) Bairro Riveira
( ) Bairro Santa Luzia
( ) Bairro Santo Antônio
( ) Bairro Schmidt
( ) Bairro Trevo
( ) Zona Rural

MOBILIDADE
4 - Em que bairro você trabalha?
( ) Bairro Canto Verde
( ) Bairro Centro
( ) Bairro Gaúcha
( ) Bairro Linhares
( ) Bairro Maturino Bello
( ) Bairro Nova Alemanha
( ) Bairro Oliveira
( ) Bairro Paulo Tietz
( ) Bairro Progresso

( ) Bairro Riveira
( ) Bairro Santa Luzia
( ) Bairro Santo Antônio
( ) Bairro Schmidt
( ) Bairro Trevo
( ) Zona Rural

5 - Qual o seu principal meio de locomoção?
( ) A pé
( ) Bicicleta (para lazer)
( ) Bicicleta (para trabalho)
( ) Veículo

6 - Você modifica seus percursos por questões de segurança e∕ou 
acessibilidade?
( ) Sim
( ) Não

ESPAÇOS PÚBLICOS
7 - O bairro em que você mora possui algum espaço público de lazer, 
recreação? (Exemplos: parque, praça, praça infantil, gramado, campo 
esportivo, etc.)
( ) Sim
( ) Não
8 - Se a resposta para a pergunta 5 foi "sim". Qual (is) espaço (s) público (s)? 
Se a resposta foi "não" apenas digite "não".

9 - Qual (is) espaço (s) público (s) você frequenta em São Pedro do Sul? Por 
quê? (exemplos de espaços públicos: rua, praças, lugares de recreação, 
hortas comunitárias, etc.)
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10 - Qual (is) atividade (s) você faz no espaço público? (Pode marcar mais de 
uma opção ou descrever outra atividade)
( ) Encontrar amigos
( ) Atividade física
( ) Visitar pontos turísiticos
( ) Levar os filhos para brincar
( ) Participar de eventos culturais
( ) Descansar
( ) Outros

11 - O que você mais gosta no espaço público que frequenta?

12 - O que você menos gosta no espaço público que frequenta?

13 - Qual (is) espaço (s) público (s) mais significativo da cidade para você?

14 - Qual (is) espaço (s) público (s) você gostaria que tivesse no seu 
bairro/São Pedro do Sul? Por que?

15 - Você passeia pela zona rural do município?
( ) Sim
( ) Não
16 - Você já foi/conhece algum ponto turístico da cidade?
( ) Sim
( ) Não
17 - Qual(is) ponto(s) turístico(s)?



Parque da Bela Vista

Parque urbano Vale da 
Montanha

Casal Vistoso 

capítulo 12   60

12   REFERÊNCIAS
ACSELRAD, Henri. A Duração das Cidades: Sustentabilidade e Risco nas Políticas 
Urbanas. Rio de Janeiro: DP&A Editora e CREA-RJ, 2009.

AMORIM, Nayara C.R. O Sistema de Espaços Livres na Forma Urbana de Patos de 
Minas. Uberlândia, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstre-
am/123456789/12272/1/SistemaEspacosLivres_parte%201.pdf.  Acesso:12 
de setembro de 2020.

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Tradu-
ção: Olga Cruz. R RA´E GA, Curitiba: Editora UFPR, n. 8, p. 141-152, 2004

BIASI, M. de. A carta clinográfica: os métodos de representação e sua confec-
ção. Revista do Departamento de Geografia da USP. n. 6, São Paulo, p. 45 – 
61, 1977. 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: um esboço metodológico. 
Revista IGEOG/USP, São Paulo: USP, n.13, 1971. Caderno de ciências da terra.

BORELLI, E. Urbanização e qualidade ambiental: o processo de produção do espaço 
da costa brasileira. Revista Internacional interdisciplinas Interthesis. V.4 vol 1. 
Florianópolis, 2007.

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY – CBD, Secretariat of the (2013).
Cities and Biodiversity Outlook: Action and Policy. Disponível em
<http://cbobook.org/ pdf/2013_CBO_Action_and_Policy.pdf>. Acesso em
18/01/2021

DIAS, Janise e SANTOS, Leonardo. A paisagem e o geossistema como possibili-
dade de leitura da expressão do espaço socioambiental rural. Paraná: Revista Fran-
co-Brasileira de Geografia, 2007. Disponível em: https://journals.openedi-

tion.org/confins/10?lang=pt. Acesso: 12 de setembro de 2020.

DISSINGER, Marisa Rocha Teixeira. Temas de Direito Urbanístico 5. São Paulo: 
Editora Imprensa Oficial, 2007.

FORMAN, Richard. Land Mosaics. The Ecology of Landscape and Regions. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1995.

G1, Notícias. Seca atinge em cheio o RS e produtores pedem ajuda do governo. 
2020 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-ru-
r a l / n o t i -
cia/2020/03/29/seca-atinge-em-cheio-o-rs-e-produtores-pedem-ajuda-do-gov
erno.ghtml. Acesso em: 18/01/2021.

GEHL, Jan. Life Between Building: using Public Space. Londres: Island Press, 
1971.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. São Pedro do 
Sul. Rio de Janeiro, RJ: IBGE, 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.go-
v.br/brasil/rs/saopedrodosul/panorama. Acesso: 14/09/2020.

GREGOTTI, V. Nuevos caminos de La arquitectura italiana (1969).

HERLIN, I. New Challenges in the Field of Spatial Planning. Nova York: 
Routledge,2005.

METZGER J. Paul. O que é ecologia das paisagens ? São Paulo: Revista Biota 
Neotropica. Editora Ponto de Vista, 2001. Disponível em: https://www.biotane-
otropica.org.br/v1n12/pt/fullpaper?bn00701122001+pt



Kemal, S. (1995). Landscape, Natural Beauty and the Arts. New York: Cambridge 
University Press 

KIYOTANI, I. O conceito de paisagem no tempo. Geosul, Florianópolis, v. 29, n. 57, 
p 27-42, jan./jun. 2014. 

NASA et National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), 
2020 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/01/15/2019-foi-o-
-segundo-ano-mais-quente-de-todos-os-tempos-encerrando-a-decada-mais-
quente-da-historia-diz-nasa.ghtml

MAGNOLI, Miranda. Espaços livres e urbanização: uma introdução a aspectos 
da paisagem metropolitana. 1982. 116 p. Tese (Livre-docência em Arquitetura 
e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1982.

ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Roteiro para a Localização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Implementação e Acompanhamento 
no nível subnacional. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-con-
tent/uploads/2017/06/Roteiro-para-a-Localizacao-dos-ODS.pdf. Acesso: 
14/092020

OSEKI, Jorge Hajime & PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Paisagem, 
Sociedade e Ambiente. In: Philippi, Arlindo; Romero, Marcelo & Bruna, Gilda 
Collet. (Org.). Curso de Gestão Ambiental. São Paulo: Editora Manole, 2004, p. 
485-524.

ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philio (1997). Cidades para um pequeno 
planeta. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001. 

Ruiz-Rivera, N., e Lindert, P. (2016). Urban segregation in Latin America. Habitat 
International, 54, 1-2.

SABOYA, Renato Tibiriça de. Construção de um sistema de suporte à elaboração 
de planos diretores participativos. Florianópolis, 2007. 231 f. Tese (Doutorado) -
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil Disponível em: <http://www.te-
de.ufsc.br/teses/PECV0476.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018

SANCHES Deize S. X. e MAGLIO Ivan C. A vida urbana nos espaços públicos e áreas 
verdes pós-pandemia. São Paulo: Jornal da USP. 2020. Disponível em: https://jor-
n a l . u s p . b r / a r t i g o s / a - v i d a - u r b a n a - n o s - e s p a c o s - p u b l i -
cos-e-areas-verdes-pos-pandemia/. Acesso: 14/09/2020.

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC, 1996.

SANTOS, Milton. Por uma nova geografia. São Paulo: EDUSP, 2002.

SAUER, Carl. The morphology of landscape. Tradução de Gabrielle Côrrea 
Braga. Revisão de Roberto Lobato Corrêa. University of California, Publi-
cations
in Geography, vol.2, 1925.

TARDIN, Raquel. Ordenação Sistêmica da Paisagem. Rio de Janeiro: I 
Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Gradua-
ção em Arquitetura e Urbanismo, 2010.

capítulo 12   61

12   REFERÊNCIAS



12   REFERÊNCIAS   REFERÊNCIAS
TARDIN, Raquel. Espaço Livre: Sistema e Projeto Territorial. Rio de 
Janeiro: Ed. 7
Letras, 2008.  

TARDIN, Raquel. Análise, Ordenação e Projeto da Paisagem: Uma aborda-
gem
Sistêmica. Rio de Janeiro: Rio Books, 2018.

TEXAS, Univesidade. Journal Of Urban Desing. San Antonio: 1998.

TUNER, M.G. 1989. Landscape ecology: the effect of pattern on process. 
Annual Review of Ecology and Systematics 20:171-197.

WULF, Andrea. A invenção da Natureza: a vida e as descobertas de Alexander 
von Humboldt. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2016

capítulo 12  62capítulo 12  58



BR-287            VRS- 305            VRS- 805             Ferrovia            Estrada da Ermida            Estrada da Pedreira            Estrada do Inhamandá    

O objetivo desse estudo é definir unidades de paisagem, reestruturando o mosaico da paisagem do município de 

São Pedro do Sul além de revitalizar, preservar e criar um sistema integrado de espaços livres e culturais a partir 

do uso de infraestruturas verdes de interconexão e estruturação de uma teia costuradora da paisagem.

UNIDADES DE PAISAGEM 
I Definir as unidades de paisagem enquanto zonas de áreas homogêneas como estratégia de promoção e 

ordenamento territorial.

TEIA VERDE + NÓS ESPAÇOS LIVRES
II Definir nós de espaços livres interconectando-os em uma teia verde que proporcione um sistema integrado 

de espaços livres com atributos ecológicos e culturais propiciando a população a apropriar-se dos espaços 

para o lazer. 

MOBILIDADE ENTRE OS NÓS DA TEIA
III Criar e revitalizar caminhos já consolidados pela população formando conexões urbanas e rurais para 

incentivar a mobilidade sustentável.

DETALHAMENTO DA CONECTIVIDADE 
IV Definir valores aos espaços livres e detalhar as estratégias de conectividade proposta entre eles

Compreender a paisagem para sua ordenação é o resultado da análise da integração entre 

todos os seus sistemas e seus processos de forma ção e transformação ao longo do tempo. 

RAQUEL TARDIN | Análise, Ordenação e Projeto da Paisagem: Uma abordagem Sistêmica. 

O planejamento urbano sustentável configura-se, assim, como nossa 
única oportunidade real de criar cidades dinâmicas ideais que sejam, ao 
mesmo tempo, respeitosas com os cidadãos e com o meio ambiente.

RICHARD ROGERS |  Cidades para um pequeno planeta. 

A infraestrutura verde é definida como um sistema interconectado de 

espaços livres naturais que sustentam as funções ecológicas dos ecos-

sistemas proporcionando benefícios para a relação homem-natureza. 

MARK A. BENEDICT, EDWARD MCMAHON | Infraestrutura verde: 

conectando paisagens e comunidades.

Estrutura organizativa complexa que percorre os espaços entre as edifica-

ções, que contém um ou mais nós de atividades humanas, sendo esses os 

elementos conectivos da teia como por exemplo, espaços livres e caminhos 

de pedestres. É válido destacar que quanto mais forte  for a conexão entre 

esses espaços mais vida terá a cidade.

JAN GEHL | Vida entre edifícios: usando o espaço público.

A cidade de São Pedro do Sul contém espaços de memória urbana com edificações histó-

ricas abandonadas como as figuras abaixo mostram a estação ferroviária municipal desati-

vada e sua degradação no decorrer dos anos.

1626 

O local onde hoje localiza-se o municí-

pio  era habitado por grupo de indígenas 

charruas e guaranis em que contribuí-

ram para os valores da paisagem com 

suas inscrições rupestres na localidade 

de Pedra Grande. 

1920

Primeiros fósseis de dinossauros encontrados.

Figura: localização do município.
Fonte: elaborado pela autora.

ORDENAMENTO 
TERRITORIAL

SUSTENTABILIDADE

INFRAESTRUTURA VERDE

O objeto deste trabalho é o município de São Pedro do Sul que conforme a figura abaixo está localizado na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 330 km da 

capital, Porto Alegre, com acesso pela BR-287. Os municípios limítrofes da cidade são: Dilermando de Aguiar, Mata, Toropi, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Vicente do Sul e 

Quevedos. O município caracteriza-se como uma cidade de pequeno porte com aproximamente dezesseis mil habitantes e com uma área de 873,73 Km², segundo o IBGE(2010). 

Figura: esquema dos objetivos deste trabalho.
Fonte: elaborado pela autora.

Figura: museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha.
Fonte: arquivo pessoal

Figura: estação ferroviária desativada.
Fonte: Google Earth.

Figura: fósseis de madeira petrificada.
Fonte: arquivo pessoal

Figura: fóssil de dinosssauro encontrado no município.
Fonte: Facebook |  Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha.

HISTÓRICO | CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM

1926

A cidade pertencia a Santa Maria conseguiu

sua emancipação político-administrativa

OBJETIVO 

REFERENCIAL 
CONCEITOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS CACHOEIRA DO SUL       CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO      ACADÊMICA ANDREZA DA COSTA 01|09

O LUGAR

DEFICIÊNCIAS | OPORTUNIDADES

Figura: mapa dos espaços livres visitados pela população.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

TEIA VERDE E UNIDADES DE PAISAGEM
CONECTIVIDADE E ORDENAMENTO 

DA PAISAGEM DE SÃO PEDRO DO SUL
No decorrer do tempo com a urbanização acelerada no Brasil que levou ao crescimento desordenado das cidades e transformações da relação sociedade-natureza a infraestrutura  

“cinza” substitui a paisagem natural pela paisagem urbana construída, que promoveu e promove fragilidade ambiental de áreas verdes e acentua os efeitos do microclima urbano, aumen-

tando a temperatura local e reduzindo a qualidade de vida da população. 

Neste contexto, para tornar sustentável o desenvolvimento das cidades é necessário articular diferentes políticas públicas, tais como, a mobilidade urbana, o planejamento e a gestão 

do uso e ocupação do território. A infraestrutura verde surge como estratégia para reconectar o homem com o espaço e mitigar os impactos negativos da urbanização, a qual deve ser 

implementada de forma integrada a ordenação territorial, sendo alcançada pelo zoneamento das unidades de paisagem. 

Portanto, a fim de tornar o município de São Pedro do Sul  mais sustentável, a revitalização e criação de espaços livres é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida já 

que a cidade possui inúmeros espaços livres de grande potencial para apropriação, porém estão abandonados, subutilizados e sem nenhuma infraestrutura, além de estarem desconecta-

dos entre si.

Rio Grande do Sul

Município e Limites

Região centro-oeste

Brasil

Dados do município:

1866 

A formação da cidade aconteceu quando Crescêncio José 

Pereira doou 14 hectares de terra para edificação de uma 

capela e distribuíram gratuitamente terrenos para quem 

quisesse residir e trabalhar no local.

1870

Com a chegada dos imigrantes alemães e 

posteriormente os italianos, o território 

teve crescente desenvolvimento, princi-

palmente na área da agricultura.

1910

Construção dos primeiros moinhos que 

impulsionaram a economia local.

1919

Inaugurada a estação ferroviária junta-

mente com o trecho inicial do ramal con-

tribuindo para o desenvolvimento econô-

mico da cidade. 

1921

Construção do 1º espaço público da a 

Praça Crescêncio Pereira em homenagem 

ao fundador da cidade.

1974

Inauguração da BR-287 ligando a cidade à região.

1990

- Desenvolvimento do setor industrial com produção de arroz. 

- Foi desativado o ramal ferroviário.

- Inauguração do Museu Fernando Ferrari .

2018

O departamento da cultura realiza 

projetos buscando a valorização do 

patrimônio cultural com atividades 

com a comunidade através de ofici-

nas nas escolas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UNIDADES DE PAISAGEM

ESPAÇOS LIVRES
LIGAÇÕES

Figura: esquema de conectividade do sistema de espaços livres.
Fonte: elaborado pela autora.

TEIA

VISÃO SISTÊMICA

“ “

“ “
A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É 

uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, por-

tanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. 

GEORGES BERTRAND | Paisagem e geografia física global: esboço metodo-

lógico.

“ Os espaços livres são um dos principais elementos estruturadores da 

malha urbana e elementos chave na caracterização da paisagem urbana.  

MIRANDA MAGNOLI | Espaços livres e urbanização: uma introdução a 

aspectos da paisagem metropolitana.

ESPAÇOS LIVRES

“

A cidade é privilegiada em se tratando de paleontologia e arqueologia, pois possui muitos fósseis de espécies de dinossauros que foram encontradas no município que também junto com a cidade de Mata - RS compõem um 

dos mais importantes sítios paleobotânicos da América do  Sul, com suas “florestas petrificadas”.

O Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha localiza-se na zona rural da cidade, sendo desarticulado em 

termos de estratégia de conectividade territorial, o que implica em dificuldades de acesso à todos e à visibilidade da história 

paleontológica.

Figura: fóssil de dinossauro encontrado no município.
Fonte: Facebook | Museu Paleontógico e Arqueológico Professor Walter Ilha.

Figura: estação ferroviária desativada.
Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Figura: placa de informações do museu.
Fonte: arquivo pessoal

Figura: sala de exposições do museu.
Fonte: facebook | Museu museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha.

QUESTIONÁRIO 

Pontos turísticos mais visitados pelos participantes

Vias que conectam os pontos

com a zona urbana

Balneário Passo do Julião

Cerro do Itaquatiá 

Cerro da Ermida 

Igreja do Divino 

Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha

Pedra Grande                        Pedreira

Com o intuito de identificar a integração da população de São Pedro do Sul com a paisagem e os valores atribuídos a mesma acerca dos espaços públicos e pontos turísticos do município, aplicou-se um questionário, totalmente 

digital e on-line, via formulários da plataforma Google direcionado para auxiliar no desenvolvimento das diretrizes para o município. Centro e três (103) pessoas responderam o questionário com idades entre dezoito (18) e sessenta 

e seis (66) anos, todas residentes do município.

mobilidade
Você passeia na zona rural do município? Qual meio de locomoção dos participantes?

espaço público

Conhece algum ponto turístico do município?Seu bairro possui espaço público?

No mapa abaixo são apresentados os espaços públicos que foram citados pelos participantes do questionário pela aplicação da pergunta: quais pontos turìsticos do município você conhece?

Os resultados desse mapa irão orientar o desenvolvimento dos nós e corredores.
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1

1

1

1

1

1
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11

10

24
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41

1

Para ter conhecimento da relação entre população e espaços públicos do município foram aplicadas as perguntas abaixo:

Para conhecimento do meio de locomoção utilizado pelos participantes, da mobilidade na zona rural do município 

foram realizadas as perguntas abaixo:
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Vias

Vias locais

Vias

Vias locais

Figura: mapa de usos e cobertura do solo do município. 
Fonte: Mapbiomas | Modificado pela autora.

Figura: mapa de declividade do município.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/TOPODATA - Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil | Modificado pela autora.
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Figura: mapa hidrográfico e do sistema viário do município.
Fonte: Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS (FEPAM) | Modificado pela autora.

Via R
amiro E.Freitas

A topografia do município é mais acentuada ao norte em que localizam-se as cadeias de morros que possuem relevo ondulado a motanhoso. Nas margens dos cursos d’água que percorrem todo o  território a declividade é menor conforman-

do um relevo plano a suavemente ondulado .A zona urbana situa-se com a maior parte da sua área em um relevo plano o suavemente ondulado como mostra o mapa. (as caracteríticas de uso do solo x declividade  seram descritas no mapa 

de cruzamento desses atributos). 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

USO E COBERTURA DO SOLO

DECLIVIDADE

HIDROGRAFIA E SISTEMA VIÁRIO

Com intuito de analisar a paisagem do município elaborou-se mapas com a identificação dos atributos do território que corresponde ao uso e cobertura do solo, hidrografia, sistema viário e topografia que contribuem para a caracterização 

da paisagem.

Figura: relevo de coxilhas ao sudoeste do município. 
Fonte: Google Earth.

Figura: relevo de morros ao norte do município.
Fonte: Google Earth.

Figura: Rio Totopi. 
Fonte: Google Earth.

Figura: Rio Ibicuí-Mirim.
Fonte: Google Earth.

Figura: BR-287 e indústria de escoamento de grãos ao fundo.
Fonte: arquivo pessoal.

Vias

Via Chiniquá

Via Carpintaria

Distritos

Zona urbana

Região central do 
distrito de Guassupi

Região central do 
distrito de Chiniquá

Região central do 
distrito de Carpintaria

Região central do 
distrito Água Boa

Figura: Barragem do Chagas.
Fonte: Google Earth.

Figura: trecho da linha ferréa que passa pela cidade.
Fonte: arquivo pessoal.

Figura: formação florestal nas encostas dos morros
Fonte: arquivo pessoal.

Figura: plantação de soja.
Fonte: arquivo pessoal.

Figura: formação campestre na zona rural.
Fonte: Google Earth.

25,65%

37,68%

13,42%

17,61%

1,11%

4,05%
0,31%

0,17% floresta plantadaLegenda:
Área (m²)

O uso do solo no município é diversificado, com predominância da formação campestre abrangendo 37,68%  da área do território e correspondendo à matriz da paisagem. Outro uso que se destaca é a cultura perene, ocupando 25,65%  da 

área e situando-se nos limites do município próximo aos rios e nas margens dos arroios. A formação florestal, com 17,61% de área, também está localizada nas margens dos cursos d’ água concentrando-se em maior volume ao norte e nordes-

te do munícipio juntamente com as pastagens, que ocupam 13,42% de área. A floresta plantada existe em menor escala com apenas 0,17% da área do território. A infraestrutura urbana, localizada próximo ao centro do município, abrange 

somente 0,31% do território, com seu entorno composto por formação campestre, áreas agrícolas e também por pequenas manchas de formação florestal.

Figura: ferrovia desativada como meio de mobilidade urbana. 
Fonte: arquivo pessoal.

Gráfico: usos e cobertura do solo do município em porcentagem. 
Fonte: elaborado pela autora.

Figura: VRS-805.
Fonte: arquivo pessoal.

Quadro: classes de declividade e características de uso.
Fonte: EMBRAPA adaptado de Biasi.

Plano

 

Suave Ondulado

Ondulado

 

Forte ondulado

 

Montanhoso 

Relevo

Abaixo as �guras mostram os usos e a cobertura do solo em diferentes 
áreas do municípo:

Abaixo as �guras mostram os atributos do sistema hidrográ�co e viário.

Abaixo as �guras mostram as coxilhas de baixa declividade ao sudoeste do município sendo atravessadas pelos cursos 
d’ água e a região de morros caracterizando a paisagem ao norte.

Ao norte a demilitação do município é de�nida pelo Rio Toropi, que percorre todo o limite até encontrar o Rio Ibicuí-Mirim, que percorre o limite sul do município. Há também no território os arroios e sangas que percorrem a paisagem, mas 
como se pode notar no mapa nenhum atravessa a malha urbana, somente nos distritos. Na escala menor do sistema hidrográ�co do município encontra-se a barragem do Chagas propiciando irrigação às lavouras e aos açudes que servem 
para fornecer água à pecuária, à piscicultura, ao lazer e à irrigação de áreas agrícolas de menor extensão.
O sistema viário do município é constituído pela BR-287 que atravessa o município no sentido longitudinal e tem acesso pelo sul da malha urbana conectando a cidade aos municípios de São Vicente do Sul e Mata a oeste e Santa Maria a 
leste. Outra via que atravessa a cidade é a VRS-805 que interliga as cidades de Dilermando de Aguiar e Toropi ao município, proporciona acesso ao balneário do Passo do Julião no limite norte e conecta os distritos de Guassupi e da Água 
Boa à zona urbana. A VRS-305 percorre o interior do município junto com as vias locais sem pavimentação que conectam a zona rural com a zona urbana e com a BR-287, como é o caso das vias Chiniquá, Carpintaria e Ramiro Ebling Freitas. 
A via da Taquara conecta a zona urbana ao distrito de Chiniquá.
A linha férrea desativada “costura” a paisagem interligando o município a Dilermando de Aguiar e Mata, além de percorrer os distritos de Água Boa e Chiniquá. Os trechos da linha férrea localizados na zona urbana são utilizados como meio 
de mobilidade da população, como mostra a �gura



UNIDADES DE PAISAGEM
No Brasil,  a Constituição de 1988 determina que todos os municípios com mais de vinte mil habitantes devem desenvolver e aprovar um Plano Diretor que é regulamentado pelo Estatuto da Cidade e definido como  

“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.”

O zoneamento é um instrumento utilizado nos planos diretores, em que o município é delimitado em áreas sobre as quais são definidas diferentes diretrizes para o uso e a ocupação do solo e índices urbanísticos. 

Entretanto a metodologia desse modelo de zoneamento utilizado no Brasil, não considera as inter-relações ambientais e da relação homem-natureza, resultando em uma análise ineficiente, sem integração de todos 

atributos físicos,morfológicos, ecológicos, urbanos, socioeconômicos que estruturam a paisagem.

O município de São Pedro do Sul com uma população de aproximadamente dezesseis mil e duzentos habitantes não possui um Plano Diretor como instrumento para planejamento territorial. Desse modo, com intuito 

de compreender o território do município por meio da integração dos seus atributos e de promover a ordenação territorial aplicou-se o zoneamento a partir de unidades de paisagem. Empregando esse método foram 

identificadas e caracterizadas zonas homogêneas da paisagem, sendo que, a vegetação, o uso e cobertura do solo, a geomorfologia, a hidrografia e o sistema viário foram os principais atributos para caracterização 

e para definir a homogeneidade das zonas. Além disso, identificou-se as pontencialidades e fragilidades de cada área que são pontos norteadores das diretrizes e propostas no macrozoneamento.

Como mostram as figuras abaixo o macrozoneamento do município foi dividido em: macro unidade 1 sendo composta por três unidades de paisagem e macro unidade 2.

Com uma área de 353313 m² a macro unidade 2 de paisagem tem como matriz a formação florestal com 112902 m² que situa-se principalmente nas regiões de morros que aparecem em grande quantidade na paisa-

gem. Também nota-se a predominância do uso do solo para pastagem com uma área de 111063 m². Na macro unidade 2 localiza-se os espaços livres: balneário Passo do Julião situado nas margens do Rio Toropi 

e a noroeste a Pedra Grande ponto turísco do município (figura).

A unidade 1 com 384873 m² tem como sua matriz a formação campestre com 208962 m² de área. Nessa unidade destacam-se as formações florestais 

das margens dos cursos d’água que percorrem a unidade formando corredores na paisagem. As lavouras de cultivo de arroz situam-se em uma posi-

ção estratégica para a realização da irrigação, pois localizam-se nas regiões de várzea do rio Toropi e do rio Ibicuí-Mirim percorrendo o limite da unida-

de. Na BR-287 que atravessa a unidade de paisagem localizam-se as indústrias de escoamento de grãos e as lavouras de cultivo da soja, essa disposi-

ção garante a praticidade na produção e no transporte dos grãos. A paisagem é composta por espaços livres como o Museu Paleontológico e Arqueo-

lógico Professor Walter Ilha que tem acesso pela BR-287 e pelo cerro do Itaquatiá.

A unidade 2 tem uma área total de 232442 m² sendo 3378 m² de malha urbana que insere-se na paisagem. A matriz da unidade é a formação campestre 

com 121782 m² distribuídos pela topografia de coxilhas. A paisagem também tem como elemento a formação florestal que abrange 25592 m² e localiza-se 

de forma isolada em cerros como o da Ermida e em florestas de eucaliptos ao noroeste.

A linha ferroviária atua como elemento que “costura” a paisagem, atravessando a infraestrutura urbana e a zona rural do município. Outro elemento que 

traça a paisagem ao sul da cidade é a BR-287.  Os nós da paisagem são representados pela pedreira, um mirante natural que localiza-se próximo a zona 

urbana e o cerro da Ermida que encontra-se na zona rural.

A unidade de paisagem 3 com 144348 m² de área tem como matriz a agricultura com 49870 m² constituído pelo cultivo de arroz ao sul com seu  

limite definido pelo Rio Ibicuí-Mirim, além do cultivo de fumo distribuído pela unidade. Compondo o mosaico da paisagem a formação campestre 

representa 44621 m² da área.  A paisagem está altamente fragmentada com a maioria da formação florestal distribuída pela área em forma de peque-

nas manchas isoladas. 

Na região oeste da unidade localiza-se o parque de rodeios do município.

Figura: macro unidades de paisagem.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Figura: unidades de paisagem da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

MACRO UNIDADE 2

Figura: recorte da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Figura: recorte da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

02

Figura: topografia da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

A macro unidade 2 por ser uma zona em que encontra-se grande quantidade de cadeias 

de morros, apresenta uma declividade acentuada tornando-se atributo característico 

dessa paisagem.

UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3

HIDROLÓGICO

PRODUÇÃO

NATURAL

PADRÃO

O rio Toropi define o limite do município e contorna a 

macro unidade 2.

Na agricultura é predominante o cultivo da soja e 
também a presença de pastagens.

A macro unidade 2 possui uma grande quantidade de man-

chas de formação florestal localizando-se principalmente 

nos morros.

A configuração de pastagem e formação florestal predomina  

na paisagem.

Balneário Passo do Julião

Pedra Grande

Elementos da paisagem | caracterização Elementos da paisagem | caracterização
Elementos da paisagem | caracterização

Ao sul da unidade, no limite com o rio Ibicuí- Mirim  

localizam-se as áreas de várzea.

MORFOLÓGICO

Espaços livres (nós)
Espaços livres (nós)

Espaço livre (nó)

HIDROLÓGICO

HIDROLÓGICO

MORFOLÓGICO

PADRÃO
FORMAÇÃO FLORESTAL PLANTADA

FORMAÇÃO FLORESTAL AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

HIDROLÓGICO

HIDROLÓGICO
MORFOLÓGICO

AGRÍCOLA

PADRÃO

Ao sul da unidade o Rio Ibicui percorre o limite do 

município.

A barragem Chagas compõem a unidade de paisa-
gem 1

MORFOLÓGICO

A unidade 1 é constituída das áreas de maior extensão de culti-

vos de soja e arroz da macro unidade 2.

A paisagem é caracterizada pelos cursos d’ água 

percorrendo as áreas agrícolas e de formação 

campestre.

FORMAÇÃO FLORESTAL

Ao longo dos cursos d’água que percorrem as 

lavouras há presença de formação florestal nas 

Áreas de Preservação Permanente (APP)

A unidade 2 contém açudes de grande exten-

são utilizados para irrigação das lavouras.

A morfologia da paisagem é definida pelas coxilhas. A área 

urbana situa-se em uma região de relevo plano a suavemente 

ondulado.Com os morros da macro unidade 2 no plano de fundo 

nota-se a diferença de relevo da unidade 2 

Ao longo do rio Ibicuí- Mirim encontra-se áreas 

agrícolas de cultivo do arroz.

Nessa unidade, próximo a BR-287, localizam-

-se formações florestais de eucaliptos 

A formação florestal encontra-se distribuída 

de forma dispersa delimitando os morros.

O mosaico da unidade 2 é caracterizado pela 

malha urbana e a formação campestre.

Nas margens da BR-287, junto com as principais 
indústrias do município há o predomínio do cultivo 
da soja.

A morfologia da unidade 1 é caracterizada por coxilhas 

e por cursos d’água que percorrem a paisagem entre 

elas.

FORMAÇÃO FLORESTAL

AGRÍCOLAMORFOLÓGICO

PADRÃO

HIDROLÓGICO

HIDROLÓGICO
Ao sul, a unidade 3 tem como limite o Rio Ibicuí-Mirim

Na paisagem localizam-se áreas de várzea que limitam o Rio 

ibicuí- Mirim.
A unidade possui lavouras de cultivo de soja e arroz

O mosaico da paisagem composto pela formação campestre e  

áreas agrícolas encontra-se bastante fragmentado.

A formação florestal distribui-se na unidade de forma fragmen-

tada.

A paisagem contém grande quantidade de açudes de diversas proporções.
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Fonte do mosaico de imagens: Google 
Earth.

Fonte do mosaico de imagens: Google Earth.

Fonte do mosaico de imagens: Google Earth.

Figura: recorte unidade de paisagem 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Figura: recorte unidade de paisagem 2.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Figura: recorte unidade de paisagem 3.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Fonte do mosaico de imagens: Google Earth.

- A intensa antropização da unida-

de com o cultivo da soja e do arroz 

provocou a retirada da mata ciliar 

dos cursos d’água desse modo 

formando corredores de vegetação 

muito estreitos e consquentemen-

te prejudicando o fluxo da fauna  

diminuindo a biodiversidade;

- O cerro do Itaquatiá é um local utilizado para 

o lazer pela população, pois sua formação 

rochosa é propícia para escaladas, além de 

oferecer uma vista panorâmica da unidade;

- O Museu Paleontológico e Arqueológico 

representa um importante elemento de valor 

cultural na paisagem e com fácil acesso a BR- 

287;

- Ao longo do trecho da BR-287 situam-se as 

indústrias de escoamento de grãos facilitando a 

logística já que a unidade tem áreas agrícolas 

de grande extensão. 

Forças Fraquezas

Figura: visual do cerro da Ermida.
Fonte: Google Earth.

Figura: visual da pedreira.
Fonte: Google Earth.

- O impacto negativo pelo uso de agrotóxicos 

em lavouras próximas a zona urbana;

- A formação florestal distribui-se na paisa-

gem de forma fragmentada;

- Espaços livres neglicenciados e desconec-

tados entre si;

- A pedreira localizada no limite do perímetro 

urbano funciona como mirante natural proporcio-

nando lazer à população;

- O cerro da Ermida tem importante valor ecoló-

gico na paisagem, pois possui trilhas para a apro-

priação do local. Além do valor simbólico repre-

sentado na gruta em que são realizadas peregri-

nações;

- A linha férrea desativada que “costura” a 

paisagem é utilizada como meio de mobilidade da 

população contribuindo para a conexão entre 

zona urbana e rural;

Forças Fraquezas
- Os ventos predominantes do município são os de sudeste 

e leste contribuindo para  o uso de agrotóxico nas lavouras 

da unidade impactar negativamente a unidade 2 que 

contém a zona urbana;

- A unidade apresenta um mosaico da paisagem com a 

formação florestal extremamente fragmentada reduzindo a 

biodiversidade;

- O parque de rodeios e de remates  é 

um local que contribue significativa-

mente para a economia da cidade;

Forças Fraquezas

Figura: parque de rodeios.
Fonte: Google Earth.
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MACRO UNIDADE 1
A macro unidade 1 da paisagem com uma área de 760061 m² possui como seu principal elemento caracterizador a formação campestre com uma área de 375.283 m² representando sua matriz que segundo Forman 

(1995) é definida como o elemento que tem domínio ou que controla a dinâmica da paisagem. O uso predominante do solo é representado pela cultura perene com áreas de grande extensão em comparação a macro 

unidade 2 (figura).

Figura: topografia da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth | Modificado pela autora.

Figura: lavouras de grande extensão da macro unidade 1.
Fonte: Google Earth.
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5 km

A macro unidade 1 possui menores declividades que a macro unidade 2 com 

topografia caracterizada por coxilhas e cerros distribuídos de forma mais 

dispersa na paisagem.  

Na macro unidade 1 foram definidas três unidades de paisagem distintas que são caracterizadas abaixo:

elementos da paisagem | caracterização espaços livres (nós)

Perfil topográfico 

Figura: cerro do Itaquatiá.
Fonte: arquivo pessoal.

Figura: Museu Paleontológico e Arqueológico Professor Walter Ilha.
Fonte: arquivo pessoal.
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METODOLOGIA

Vias locais

Vias

Vias locais

Vias 

Figura: mapa de usos (agropecuária).
Fonte: Mapbiomas | Modificado pela autora.

Figura: mapa de manchas de formação florestal.
Fonte: Mapbiomas | Modificado pela autora.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
USOS (AGROPECUÁRIA)

FORMAÇÃO FLORESTAL

Figura: lavoura de arroz nas margens da BR-287.
Fonte: arquivo pessoal

Figura: Indústria Felice Alimentos Ltda nas margens da BR-287. 
Fonte: Google Maps.

Figura: criação de bovinos nas formações campestres. 
Fonte: arquivo pessoal.

Abaixo as figuras mostram a paisagem construída pelos atributos que envolvem 

os usos da agropecuária.

Gráfico: porcentagem de manchas de forma-
ção florestal pela classificação de áreas.
Fonte: elaborado pela autora.

Figura: manchas de formação florestal no cerro da Ermida.
Fonte: Google Earth.

Figura: manchas de formação florestal nos morros.
Fonte: Google Earth.

Figura: fragmentos de formação florestal.
Fonte: Google Earth.

Legenda:

Abaixo nas figuras estão representadas as manchas de formação florestal do município:

Referências: MCHARG, Ian. L. Design with Nature. New York. Doubleday/Natural History Press, 1969.

Figura: manchas de formação florestal nas margens do rio Toropi.
Fonte: Google Earth.

Figura: Área de Preservação Permanente (APP) da Sanga Funda.
Fonte: Google Earth.

Para a elaboração dos mapas foram utilizados programas como o Sistema de Informa-

ções Geográficas - SIG que realizam a sobreposição de camada de dados  para análise 

e valoração da paisagem como ilustrado na figura abaixo. 

Figura: perspectiva explodida dos mapas dos atributos da paisagem. 
Fonte: elaborada pela autora.

Os usos e cobertura do solo de formação campestre, cultura perene e pastagem, que compõem cerca de 76% da área do território, tornam propício o desenvolvimento de atividades de agropecuária, que são as principais fontes da economia 

do município. Na agricultura destaca-se a produção de soja e arroz que, segundo o IBGE, em 2019, a área plantada de soja foi de 15400 hectares e de arroz 3342 hectares. As lavouras de maior extensão situam-se a oeste e a sul do 

município, próximas aos Rios Toropi e Ibicuí-Mirim e à BR-287, em que se localizam as indústrias de escoamento de grãos, como a Cotrisel e a Felice Arrozeira, conforme as figuras. Já ao norte, a maioria das manchas de áreas agrícolas 

são menores, sendo uma das causas da declividade acentuada que limita o espaço para cultivo. Também se encontram concentradas ao norte, de forma fragmentada, as pastagens voltadas às atividades de pecuária da região.

A formação florestal do município possui uma desigualdade de sua disposição, pois ao norte do municípo há uma maior quantidade de manchas com áreas maiores de até 765 hectares. Ao sudeste do município nota-se uma intensa fragmenta-

ção das manchas florestais causando um impacto negativo no ecossistema da região, principalmente no fluxo da fauna e da flora com a dispersão de sementes. 

Os tamanhos das manchas de vegetação do município foram divididos em quinze classes possuindo uma variabilidade de manchas com 0,049 hectares a 765 hectares aproximadamente, sendo que a maioria da vegetação com 0,049 hectares 

a 10,92 hectares de área, que compõem 22,8% da manchas, situa-se de forma isolada e fragmentada no território contribuindo para seu possível desaparecimento se não conectadas. As manchas nas áreas de 142,8 hectares a 765 hectares lo-

calizam-se em cadeias de morros, cerros ou nas margens dos rios Toropi e Ibicuí-Mirim. A zona urbana tem em seu entorno manchas com pequenas proporções.

A metodologia desse trabalho tem como base o método de MCHARG (1969), conhecido por análise da apropriação do uso do solo urbano, que tem como intuito identificar as aptidões atribuídas ao solo, a fim de promover um planeja-

mento ecológico da paisagem considerando os processos naturais. Na primeira etapa do método, foram elaborados mapas dos atributos da paisagem (vegetação, recursos hídricos, declividade e usos e cobertura do solo). Na etapa 

seguinte, com a sobreposição (cruzamentos) das informações dos atributos consegue-se identificar o nível de sensibilidade ecológica das áreas e se são incompatíveis ou compatíveis aos distintos usos do solo do município, ou seja, 

é um processo para encontrar o ambiente mais adequado para qualquer uso ou usuário e, caso necessário, auxiliá-lo a daptar-se àquele ambiente.

Para uma melhor visibilidade e análise dos cruzamentos de atributos da paisagem, elaborou-se a matriz de compatibilidade abaixo. Foram definidos quatro níveis de compatibilidade: (1)Incompatível, (2) Baixa compatibilidade, (3) Média 

compatibilidade e (4) Alta compatibilidade
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Figura: mapa de sensibilidade da declividade.
Fonte: atributos cruzados: Mapbiomas e TOPODATA | Elaborado pela autora.

Figura: mapa de sensibilidade da declividade.
Fonte: atributos cruzados: Mapbiomas e FEPAM | Elaborado pela autora.

CRUZAMENTO DE ATRIBUTOS DA PAISAGEM
SENSIBILIDADE ECOLÓGICA DAS APP’S

SENSIBILIDADE ECOLÓGICA DA DECLIVIDADE

Quadro 1: classes de declividade e características de uso.
Fonte: EMBRAPA adaptado de Biasi.
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47,10%

25,87%

27, 03%

GRÁFICO DE COMPATIBILIDADE

Segundo o código florestal os cursos d’água que tenham de 10 a 50 

metros de largura as APP’s devem ter 50 metros de largura, porém a 

figura abaixo mostra a vegetação estreita da Sanga da Taquara.

Tabela: matriz do cruzamentos de atributos de 
cobertura e usos do solo x APP.
Fonte: elaborada pela autora, 

MATRIZ

Figura: sanga da Taquara com APP estreita.
Fonte: Google Earth.

Figura: APP’s do Rio Toropi ao norte do município.
Fonte: Google Earth.

Os Cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura as APP’s 

devem ter 100 metros de largura (código florestal). A região ao norte do Rio 

Toropi da figura abaixo não está de acordo com as normas.

X
Sistema hidrográfico 

Usos e cobertura do solo 

Cruzamento dos 

atributos: 

Figura: perspectiva da sobreposição dos mapas hidrográfico e de usos e cobertura do solo
Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico: compatibilidade de atributos de cobertura e usos do solo x APP. 

Fonte: elaborado pela autora, 

MATRIZ 01 MATRIZ 02 GRÁFICO DE COMPATIBILIDADE

12,66%

85, 59%

1,16%

0,58%

Média compatibilidade

Incompatível Baixa compatibilidade

Alta compatibilidade

Tabela1: matriz do cruzamentos de atributos de cobertura natural do solo x declividade
Fonte: elaborada pela autora, 

Tabela 2: matriz do cruzamentos de atributos de usos antrópicos do solo x declividade
Fonte: elaborada pela autora, 

X
Declividade 

Usos e cobertura do solo 

Cruzamento dos 

atributos: 

Figura: perspectiva da sobreposição dos mapas de usos e cobertura do solo x declividade
Fonte: elaborado pela autora.

Nota-se no mapa que a maioria dos usos do solo estão em locais 

de alta compatibilidade com a declividade que conforme o gráfico 

corresponde a 85,59% do território e com apenas 0,58% das áreas 

incompátiveis do cruzamento entre declividade e usos e cobertura 

do solo.

Figura: agricultura em encostas de morros.
Fonte: Google Earth.

Figura: agricultura em encostas de morros.
Fonte: Google Earth.

Nas figuras abaixo notam-se áreas agrícolas em encostas dos morros essa prática em áreas incompatí-

veis podem causar erosão do solo.  

Segundo o atual Código Florestal, Lei nº12.651/12, a Área de Preservação Permanente (APP) é definida como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-

bilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população.

Para a configuração do mapa de sensibilidade ecológica das APP’s, realizou-se o cruzamento dos atributos de uso e cobertura do solo com as APP’s do munícipio na matriz a fim de analisar sua compatibilidade. Foram definidos três níveis 

de compatibilidade: (1) Incompatível, (2) Média compatibilidade e (3) Compatível. 

Na matriz, definiu-se média compatibilidade para o cruzamento das APP’s com a formação campestre, visto que ainda há vegetação nativa na área. Ao contrário, o cruzamento de uso agrícola e de pastagem com as APP’s torna-se incompatí-

vel, pois  podem contaminar o solo e água pelo uso de agrotóxicos. Não possui APP’s na zona urbana do município. 

O mapa abaixo apresenta, como resultado do cruzamento,  um significativo avanço das áreas agrícolas nas APP’s sendo essa a principal causa para a fragmetação ou total degradação da vegetação do território, que consequentemente inter-

rompe o fluxo gênico (movimentação de genes de uma população para outra) entre as espécies, que é fundamental para a biodiversidade. O gráfico reitera o mapa mostrando que quase 50% das APP’s do município estão incompátíveis com 

o uso localizado na mesma área, principalmente ao norte no Rio Toropi, a sudeste no rio Ibicuí-Mirim e nos arroios. Portanto, conclui-se o quanto é necessário a criação de corredores ripários protegendo as áreas já fragmentadas e o que 

ainda existe da vegetação para não agravar a sensibilidade ecológica.

Elaborou-se o mapa de sensibilidade ecológica da declividade com duas matrizes com quatro níveis de compatibilidade: (1) Incompatível, (2) Baixa compatibilidade, (3) Média compatibilidade e (4) Alta compatibilidade.

Matriz 01 - cruzaram-se os atributos de uso e a cobertura natural do solo com a declividade;

Matriz 02 - é o cruzamento de usos antrópicos do solo com a declividade.

Na matriz 01, a formação de floresta natural, que se encontra desde o alto dos morros até as planícies de várzeas, é compatível com todos os níveis de declividade, além das áreas de 25º (47% de declividade), que é o limite máximo para o 

corte raso da vegetação e entre 25º a 45º (47% a 100% de declividade), onde é proibido o corte da vegetação, segundo o código florestal (quadro1).

Na floresta plantada quanto maior a declividade do solo, menos propício o seu cultivo, pois dificulta a logística de produção. Ocorre também na formação campestre, quanto mais acentuada a declividade menor a compatibilidade por riscos 

de erosão do solo, que pode ser intensificadas pelas chuvas nas encostas de morros. Os rios localizados em altas declividades podem causar erosão fluvial ao longo de seu curso, nas suas margens e em seu leito, pois a gravidade tende a 

tornar o rio mais veloz, deixando as margens mais suscetíveis ao processo erosivo. 

Na matriz 02, a agricultura tem alta compatibilidade com as declividades menores que 5% a 12%, que correspondem ao limite máximo para a mecanização das áreas agrícolas. No município de São Pedro do sul, a maioria das grandes lavouras 

onde é mais propício a utilização de maquinário, encontram-se em áreas com declividade inferior ao limite da mecanização, em terrenos com declividade maior que 30%, os quais não são propícios para o cultivo agrícola.

A infraestrutura urbana do município possui alta compatibilidade, pois está em uma área com declividade de 5% a 12%, o que se caracterizada por um relevo suavemente ondulado e inferior à classe de declividade de 12% a 30%, limite máximo 

para urbanização sem restrições. As suas indústrias localizam-se próximos a BR-287, em áreas de alta compatibilidade. Segundo o código florestal, em áreas de inclinação entre 25º(47%) e 45º (100%), é permitido o manejo florestal sustentá-

vel e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento dessas atividades, observado as boas práticas agronômicas e sendo vedada a conversão de novas áreas, 

exceto as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Desta forma, as pastagens do município, situadas nessa inclinação, tem baixa compatibilidade por ser permitida seu uso.
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Figura: mapa de conservação.
Fonte: atributos cruzados: Mapbiomas e TOPODATA | Elaborado pela autora.

Figura: mapa de recreação.
Fonte: atributos cruzados: Mapbiomas e TOPODATA | Elaborado pela autora.

Figura: mapa síntese.
Fonte: elaborado pela autora.

O mapa de áreas com aptidão à recreação foi elaborado com dois cruzamentos: 

1) Cruzamento dos atributos de uso e cobertura do solo existentes no município com os tipos de recreação ativa e passiva; 

2) Cruzamento dos atributos de uso e cobertura solo com as declividades do município;

A definição de recreação ativa e passiva deste trabalho tem como referência as definições de McHarg (1969) em que as áreas de recreação ativas foram definidas como regiões designadas para uso recreativo intensivo (por exemplo, praias 

e campos de atletismo), enquanto as áreas de recreação passiva têm uso menos intensivo (por exemplo, características fisiográficas únicas, áreas cênicas, florestas ou pântanos de alta qualidade e ecológico regiões).

Com isso elaborou-se uma matriz de quatro níveis de compatibilidade: (1) alta compatibilidade, (2) média compatibilidade, (3) baixa compatibilidade e (4) incompátivel e cruzou os atributos apresentando os resultados no mapa.

A agricultura foi definida como incompatível para fins recreativos e definição de recreação passiva remete a usos menos intensivos e mais de apreciação, sendo assim realizou-se o cruzamento apenas para recreação ativa. 

A floresta natural é propícia para a recreação com propostas como trilhas ecológicas, arvorismo e ciclorotas desde que não descaracterizem a paisagem. Em declividades menores a formação campestre é altamente compatível a reacreação 

podendo ser realizadas atividades como passeio a cavalo, ciclorotas entre outras. Os rios também são locais compatíveis a atividades recreativas servindo de lazer a população.É possível ter espaços públicos de recreação na zona urbana 

do município onde a área localiza-se em uma declividade inferior a 30%.

Nas áreas com declividade superior a 47%, de inclinação,  25º a 45º e superior a 45º o uso para recreação é incompatível. Conclui-se no mapa que  nos diferentes usos e cobertura do solo quanto menor a declividade do terreno mais propício 

a recreação, exceto nas florestas plantadas que tem uma finalidade específica.

O gráfico abaixo mostra que a maioria das áreas do município são propícias a recreação desde que não ocorra a degradação das APP’s.

 

CRUZAMENTO DE ATRIBUTOS DA PAISAGEM
CONSERVAÇÃO

RECREAÇÃO

MAPA SÍNTESE

No que refere-se a quantidade de vegetação não há diferença entre uma formação florestal de 10000 hectares e de 1000 manchas de floresta de 10 hectares cada, distribuídas pelo território, pois nos dois casos a vegetação terá a mesma área. Contudo, ao tratar-se de questões ecológicas 

a configuração desses dois tipos de formação florestal é fundamental para determinar a vida ou a morte de um ecossistema. A fragmentação corresponde a mudança de um habitat natural em que um habitat contínuo é decomposto em manchas, ou fragmentos que podem ficar mais ou 

menos isoladas. O processo de fragmentação natural existe mas vem sendo intensificado pela ação antrópica como ocorre no município de São Pedro do Sul com as manchas de floresta natural contínua principalmente ao longo dos cursos d’água sendo interrompidas por barreiras criadas 

pelo homem como é o caso da áreas agrícolas que invadem as APP’s ( Áreas de Preservação Permanente) dos arroios e rios do município, isto reduz significamente o fluxo da fauna e flora e consequentemente a biodiversidade da paisagem. por isso é fundamental a conservação das forma-

ções florestais nas diferentes declividades. Outro motivo para conservação dessas áreas é que a abertura de clareiras na formação florestal levando ao efeito de borda que nas bordas da vegetação fragmentada ocorre um aumento da incidência de luz solar consequentemente  aumentando 

a temperatura do solo e diminui a umidade do ar dessa forma as árvores que estão na borda do fragmento ficam mais expostas ao vento, tornando-as mais vulneráveis à queda, encolhendo a borda da floresta e o fragmento ficando cada vez menor. 

Como mostra o mapa foram priorizadas como áreas de conservação as Áreas de Preservação Permanente (APP’s),  as áreas com cobertura vegetal natural e as áreas nós de interesse histórico-cultural. que Em seguida, foi analisada a qualidade da vegetação existente, priorizando as man-

chas maiores da paisagem. Para a elaboração do mapa realizou-se o cruzamento dos rios e lagos, das áreas de florestas naturais e de formação campestre com as declividades, conforme compatibilidades definidas em baixa compatibilidade, média compatibilidade e alta compatibilidade. 

A conservação de florestas naturais apresenta alta compatibilidade em todas as declividades. Para a conservação das áreas de campo nota-se que quanto menor a declividade entre 5% a 12% mais baixa a compatibilidade e nas declividades acentuadas 

há uma alta compatibilidade por serem áreas de encostas de morros, sendo assim sucetíveis a erosão ou deslisamentos.
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Figura: perspectiva da sobreposição dos mapas de usos e cobertura do solo x declividade
Fonte: elaborado pela autora.

MATRIZ 02
MATRIZ 01

MATRIZ 

Tabela1: matriz do cruzamentos de atributos de cobertura 
e usos do solo x recreação ativa x recreação passiva
Fonte: elaborada pela autora, 

Tabela 2 : matriz de recreação com os cruzamentos de atributos de cobertura e usos 
do solo x declividade.
Fonte: elaborada pela autora, 

Tabela: matriz de conservação com os cruzamentos de atributos de cobertura e usos do solo x declivi-
dade.
Fonte: elaborada pela autora. 

O mapa síntese final é o resultado dos mapas anteriores, a partir da sobreposição desses e da seleção das áreas mais compatíveis a serem destinadas para cada uso. As áreas de conservação foram determinadas a partir da qualidade da forma-

ção florestal existente, com base na área, na manutenção das APP’s  e para criação do traçado de corredores ecológicos  que  conectam as áreas de vegetação  mais fragilizadas com o intuito de promover sua recuperação. As áreas de recre-

ação coincidem em grande parte com as áreas de conservação e com a área urbana, englobando nós de interesse histórico-cultural, cenário que será melhor desenvolvido na criação de rotas e ciclorotas para conectar a paisagem. As áreas 

de agricultura dividem-se em grandes lavouras ao sudoeste  e  pequenas propriedades de agricultura familiar ao norte próximas aos morros. 

Referências: MCHARG, Ian. L. Design with Nature. New York. Doubleday/Natural History Press, 1969.
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atributos: 

Figura: perspectiva da sobreposição dos mapas de usos e cobertura do solo x declividade
Fonte: elaborado pela autora.

Baixa compatibilidade
Média compatibilidade
Alta compatibilidade

GRÁFICO DE COMPATIBILIDADE

Gráfico: compatibilidade a conservação. 
Fonte: elaborado pela autora.

56,64%

34,87%

8,50%

Baixa compatibilidade
Média compatibilidade
Alta compatibilidade

Incompatível

73,70%

2,43%
5,81%

18,06%

GRÁFICO DE COMPATIBILIDADE

Gráfico: compatibilidade a recreação.
Fonte: elaborado pela autora.
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Ponte da Vila Clara

Pedra Grande

Balneário Passo do Julião

Balneário Passo do Trincheira

Pedreira

Estação Ferroviária

Moinho

Ermida

Cerro do Itaquatiá

Museu

Com intuito de conectar todas as unidades de paisagem do município e as manchas de vegetação  
criaram-se corredores compondo uma ESTRUTURA ECOLÓGICA DE SISTEMAS DE ESPAÇOS 
LIVRES interconectados. Esses espaços configuram-se como nós da teia e possuem valores de con-
servação, recreação, ecológico e cultural gerando benefícios a população ou servindo como espaços 
de ligações. 

Para conectar os espa-
ços livres de valor cultu-
ral, ecológico e cênico 
desenvolveu-se ciclor-
rotas com o intuito de 
proporcionar lazer e re-
creação a população e 
contribuir para a valori-
zação da paisagem. 

Desenvolvimento do corredor cênico que conecta a região de 
morros da macro unidade 1 com a área urbana na unidade de pai-
sagem 2.

Conexão da unidade de paisagem 2 com a unidade 1 através
do corredor rota das decobertas.

Para a unidade de paisagem 3 que era extremamente fragmentada 
foi promovida sua conexão através da criação de corredores ripá-
rios entre açudes, rio Ibicuí Mirim e as manchas de vegetação 
antes fragmentadas e isoladas no território.

Agricultura

Desenvolvimento de corredores verdes de 
amortecimento entre a zona urbana e a rural 
com intuito de minimizar o impacto gerado pelo 
uso do agrotóxico nos cultivos próximos a 
cidade;

Desenvolvimento de corredores ripários a fim de 
preservar os cursos d’água em que ocorreu a 
retirada da vegetação. 

Corredor ripário

Corredor de amortecimento  

APP’s (largura)
30 metros, para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura; CURSOS D’ÁGUA 
50 metros, para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura; SANGAS E ARROIOS
100 metros, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura;  RIO TOROPI  | RIO IBICUÍ-MIRIM
Fonte: código florestal

ZONA DE PROTEÇÃO 

Com intuito de proteger a região de 
qualquer uso que possa modificar sua 
estrutura natural original, pois confi-
gura-se a zona com maior área de 
manchas de formação florestal do 
território, além disso a unidade 3 que 
localiza-se no seu limite apresentou 
uma intensa fragmentação das áreas 
de vegetação pela antropização  da 
paisagem.

ZONAS DE CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Zonas com intuito de preservação ambiental aliada a à 
exploração sustentável dos recursos naturais, mantendo 
a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de 
forma socialmente justa e economicamente viável.
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Distritos

Zona urbana

Região central do 
distrito de Guassupi

Região central do 
distrito de Chiniquá

Região central do 
distrito de Carpintaria

Região central do 
distrito Água Boa

- Conectar os espaços livres de valor cultural, ecológico,funcional e cênico por meio de ciclo rotas com o intuito de proporcionar lazer e recreação a 

população e contribuir para a valorização da paisagem;

- Criar corredores verdes de amortecimento entre a zona urbana e a rural com intuito de minimizar o impacto do uso do agrotóxico nos cultivos próximos 

a cidade;

- Ampliação dos corredores que atravessam as zonas de agricultura e criação de um corredor ripário nas margens de curso d’ água em que não há vege-

tação a fim de preservá-los;

- Promover a restituição da mata nativa nas áreas com formação florestal fragmentada que apresentem interesse ecológico e/ou cultural para a constru-

ção dos nós da teia;

- Criar um corredor ripário ecológico a fim de conectar a região de morros da macro unidade 1 com as zonas de adensamento da unidade 2;

- Promover a criação de uma estrutura ecológica de sistema de espaços livres interconectados que implica em na procura pelas oportunidades em que 

alguns espaços podem ter valores de conservação e em outros valores associados a recreação, lazer, ecológico, cultural que produzam benefícios a popu-

lação ou sirvam como espaços de ligação;

- Na unidade de paisagem 2, desenvolver um sistema contínuo formado de corredores, matriz e machas verdes distribuídas na zona rural e urbana com 

intuito de delimitar espaços livres que contribuam para a qualificação da paisagem urbana e simultaneamente conectem a paisagem urbana e rural do 

município;

- Garantir a conectividade das machas verdes da unidade 2;

DIRETRIZES

Nós
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02 Corredor das Artes03

PERCURSO CIDADE - NÓS
CORREDOR CÊNICO 
            

CORREDORES SECUNDÁRIOS 
CORREDOR HORIZONTE

CORREDOR DAS ARTES

CORREDOR  GASTRONÔMICO

  

17 km 18 min3h 29 1h01

5Km 8 min1h 20 18 min

12Km 24 min2h 28 42 min

19Km 21 min3h34 1h03

ZONA DE CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL

CENTRO COMUNITÁRIO DA PEDREIRA

CORREDOR | ROTA CÊNICA

CORREDOR | ROTA GASTRONÔMICA

MOINHO DE TRIGO

VALOR HISTÓRICO | NATURAL

VALOR NATURAL

VALOR 
SIMBÓLICO

VALOR CULTURAL | ECONÔMICO

ASILO 

ÁREA URBANA

Figura: localização corredores.
Fonte: Google Earth | modificado pela autora.
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01

CORREDOR | ROTA HORIZONTE
02

Corredores
Nós da paisagem
Rota principal
Rotas secundárias 
BR 287
VRS 805

Figura: localização do  Balneário Passo do Julião.
Fonte: Google Earth | Elaborado pela autora

Figura: quadra de volêi.
Fonte: blog esporte são pedrense.

Figura: campo de futebol.
Fonte: blog esporte são pedrense.

        Corredor ripário 
        Rio Toropi 
        Acesso pela VRS 805

Figura: proposta do corredor cênico.
Fonte: Google Earth | Elaborado pela autora.

Perfil topográfico

03

Fonte das figuras: arquivo pessoal.

VALOR HISTÓRICO

VALOR CULTURAL
VALOR ECONÔMICO

Figura: Igreja Católica do 
distrito de Guassupi.

Figura: mangueira para 
atividade de pecuária.

Figura: edificações históricas no 
corredor e no plano de fundo a 
paisagem de morros da macro 
unidade.

Figura: cultivo do fumo.

Figura: arquitetura da paisagem do corredor.

ZONA DE CONSERVAÇÃO 
USO RECREATIVO

Figura: visuais do nó pedreira.
Fonte: Google Earth | Elaborado pela autora.

Figura: proposta de deck para mirante da pedreira 
Fonte: google earth | Elaborado pela autora.

Área urbana

Enquadramento da visual do mirante da Pedreira
01

Figura: visual da baixa altitude da pedreira.
Fonte: Google Earth.

CORREDOR | ROTA DAS ARTES
03

VALOR NATURAL  | VALOR ESTÉTICO

Figura: visual da área de banho do balneário para a ponte que 
conecta São pedro do Sul ao município de Toropi.
Fonte: Google Earth.

Referências
1 Museu Arqueológico e Paleontológico Walter Ilha

202 m

175 m

137 m

0.5 km 1 km 1.5 km 2 km 2.5 km 3 km 3.5 km 3.8 km

0.67%-2%3.93%0.58%-3.8%
5.35%

-1.65% 6.56%

Perfil topográfico

Pedreira Acesso da VRS 805

Acesso da área urbana

02

01

Figura x: centro distrito Pedra Grande. 
Fonte: google earth | modificado pela autora.

Figura: panorâmica de painel de gravuras rupestres.
Fonte: arquivo pessoal

Figura : painel de arenito e a vegetação do seu entorno.
Fonte: arquivo pessoal

Figura: escultura do fundador da cidade, 
Crescêncio Pereira na praça que leva seu 
nome.

Figura: escultura do caminho do do Jardim das 
esculturas em Nova Palma-RS.
Fonte: website Prefeitura de Nova Palma.

04

Figura : pipas de cachaça na fábrica.
Figura : produto da produção de cachaça.
Fonte figuras: arquivo pessoal.

Figura: vista do balneário Passo do Trincheira.
Fonte figuras: Google Earth .

Figura : balneário passo do Trincheira
Figura : vista do balneário;
Fonte figuras: arquivo pessoal.

Fonte do mosaico de 
figuras: website  prefeitura 
de Ilópolis.

Figura : fachada do Moinho restaurado 
de Ilópolis.
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Figura: bodega.

Figura : oficina de panificação.

Figura: maquinário da produção 
restaurado.

Figura: museu do pão.

1

04

07

ROTAS E CICLOROTAS 

Para o conhecimento do nível de dificuldade das rotas e ciclorrota analisou-se a norma bra-

sileira de mobilidade (tabela 1), porém como as rotas e ciclorrotas são propostas na mesoes-

cala e não em escala urbana o valor da unidade do comprimento dos percursos é maior, 

assim para uma melhor compreensão do nível de dificuldade realizou-se uma média da 

inclinção dos diferentes trechos das rotas a partir de referências do perfil topográfico gerado 

no Google Earth.

Tabela 1: declividade de vias cicláveis, segundo a norma brasileira de mobilidade.

176 m

146 m

0.5 km 1 km 1.5 km 2 km 2.5 km 3 km 3.5 km 4 km 4.52 km

Inclinação máxima

Descida: 13.2%

Subida: 11.1%

Inclinação média

Descida: 3.2%

Subida: 3.2%

Per�l topográ�co rota das artes

-7.86% 0.76% -1.02% 4% -4.5% 0.87% -2.86%
6% -4.28% 4.26% -3.05%

170 m

150 m

125 m
112 m

0.75 km 1.5 km 2.25 km 3 km 3.75 km 4.5 km 5.25 km 6 km 6.57 km

Inclinação máxima

Descida: 30.4%

Subida: 15.4%

Inclinação média

Descida: 4.6%

Subida: 3.2%

 Per�l topográ�co Rota  gastronômica

-4.69%
1.41%

-4.87%
1.14% -4.13% 0.4% 5% -0.97%

-2.38%
6.34% -16.8%

3.64%

-7.06%
7% 0.94% -7.81%

CORREDORES
Cada corredor definido no macrozoneamento possui diferentes 

características e finalidades. Um dos objetivos é a conexão dos nós 

que são lugares que representam as atividades da população do 

município e que atraem as pessoas por alguma razão. Assim uma 

maior diversidade e números de nós possibilitam uma maior quanti-

dade de conexões, o que reforça as atividades humanas e os cami-

nhos contribuindo para a conexão da paisagem com maior diversi-

dade de atributos culturais, funcionais, ecológicos etc.  

De acordo com a Lei, nº 9.985 (2020) a função do corredor  também  

é garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de 

conexão permitindo o fluxo de espécies entre as manchas de vege-

tação, a recolonização de áreas de vegetação fragmentadas e des-

conectadas, o fluxo gênico. Além dos corredores ecológicos as vias 

do município também atuam como corredores funcionais que 

conectam os nós da paisagem.

Conectado ao corredor da rota cênica encontra-se a região central do distrito de Guas-
supi caracterizado pela cultura germânica. No percurso de via não pavimentada do 
distrito localizam-se diversos nós relacionados a produção gastronômica do município 
que direcionaram a proposta de rota gastronômica para o corredor com intuito de valori-
zar os produtos, a arquitetura, a história e a cultura local. A rota também é conecta por
um corredor ripário que protege a APP (Área de Preservação Permanente).

A VRS 805 atua como principal corredor que conecta a área urbana localizada na unidade de paisagem 

2 com a região de morros, paisagem caracteristica marcante da macro unidade 1. Além disso, conecta 

a BR 287 ao balneário Passo do Julião contribuindo para reforçar os valores turíscos do nó 03. (Figura) 

O Balneário já possui uma infraestrutura consolidada para os usuários como banheiros, área de cam-

ping com churrasqueira, bares, estacionamento, espaços livres para recreação (quadras de esportes) 

(figuras) e área de banho. O nó também está conectado pelo corredor ripário criado para proteger as  

APP’s (Áreas de Preservação Permanente) visto que as áreas agrícolas estão avançando nas áreas 

de vegetação como mostra a figura abaixo. 

   

O corredor horizonte que tem acesso tanto pelo corredor principal, a rota cênica como pela área 

urbana contém o nó da Pedreira atualmente desativada (figura). No local situa-se um mirante natural 

que por sua alta altitude abrange a visual de toda a cidade além das visuais de quase todas as vias 

principais, os corredores e os nós da teia, conforme mostra a figura.
 

O corredor das artes é de grande importância para a valorização da história do município, pois contém 

o nó da Pedra Grande que possui registros arqueológicos de diversos períodos e é considerado um 

dos maiores monumentos petróglifos (gravuras rupestres) do Rio Grande do Sul, com inscrições de 

mais de três mil anos de idade.

A Pedra Grande é uma laje de arenito com aproximadamente oitenta metros de comprimento, que 

forma um abrigo onde se encontra um painel de vinte e quatro metros de extensão em que estão os 

petróglifos como mosta a figura ao lado. Estudos realizados no local identificaram que o abrigo foi 

ocupado por povos indígenas de Tradição Tupi-guarani, Tradição Umbu e Tradição Tupi guarani con-

tribuindo para a história local.

Além das inscrições rupestres, o centro comunitário da Pedra grande possui  registros de bens cultu-

rais arqueológicos, como peças de cerâmica, urnas (igaçabas), pontas de flechas e boleadeiras de 

povos indígenas antigos.¹ O local também conta com uma infraestrutura de apoio como o centro 

comunitário, estacionamento e banheiros.

Como apresenta a figura abaixo é fundamental a preservação das manchas de vegetação do entorno 

do painel para a conservação dos registros arqueológicos e da caracterização da paisagem.

214 m

150 m

115 m 

2.5 Km                                                            5 Km                                                        7.5 Km                                                          10 Km                                                       12.5 Km                                                        15 Km                                             17 Km         

Inclinação máxima
Descida: -16.4%
Subida: 12.4%
Inclinação média 
Subida: 3.1% 
Descida: -3.4%
Dados: Google Earth

Legenda: 

Agricultura

Formação campestre

Formação florestal

Área urbana

Agricultura invadindo app

        Conexão com corredor ripário

Centro comunitário da Pedreira

Rio Toropi 

Nó: balneário Passo do Julião

Áreas de agrícolas

O corredor está inserido em uma região de altas declivi-

dades, pois costura os morros ao norte do município 

desse modo a rota realizada com bicicleta possui um alto 

grau de dificuldade em certos trechos como mostra o 

perfil topográfico.

A proposta para o corredor é o tratamento paisagístico das margens da VRS-805 com espécies de 

épocas opostas de floração assim mantendo a ornamentação do corredor durante todo o ano com o  

Ipê-amarelo que floresce no inverno e a Quaresmeira Roxa que inicia sua floração no verão. O intuito é 

gerar um valor cênico requalificando a via que conecta os usuários a nós com valores turísticos. Ade-

mais o corredor com valor cênico atuará como um ambiente de experiência do usuário com a natureza 

criando a expectativa com o caminho que conduz aos nós. (Figura abaixo)

   

O desenvolvimento de uma estrutura de deck para o mirante tem como finalidade melhorar a qualidade da expe-

riência de lazer do usuário. 
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Acesso pelo corredor cênico (VRS 805).

Vegetação da área do painel das gravuras rupestres.

Inclinação máxima
Descida: -9.1%
Subida: 12.0%
Inclinação média 
Subida: 3.8% 
Descida: -2.4%
Dados: Google Earth

O local da antiga Pedreira está em uma altitude 

de 202 metros com isso consegue-se ter uma 

visual de 360º da paisagem do município.
A rota para chegar ao nó possui um trecho de 
500 metros com inclinação mais acentuada que 
os demais.

Com o intuito de valorizar e reforçar a impotância das artes rupestres 
do corredor propõem-se uma linguagem relacionada a elas com obras 
esculpidas em pedra pelo artista Rogério Bertoldo em que já produziu 
uma escultura do fundador da cidade, Cresêncio Pereira, conforme 
mostra a figura abaixo.
A proposta é desenvolver a sinalização de acesso a Pedra Grande 
indicando ao longo do corredor o sentindo que leva ao nó, como exem-
plo a figura abaixo apresenta as esculturas criadas pelo mesmo artista 
na rota ao jardim das esculturas na cidade de Nova Palma. 

Após passar pelo alambique e o moinho de trigo a rota gastrônomica contém no final do seu percurso o 
balneário Passo do Trincheira que diferentemente do balneário Passo do Julião esse não possui uma infra-
estrutura de apoio para a recreação dos usuários, visto isso, propõem-se acrescentar nas margens do rio 
Toropi, na área não vegetada, quiosques com churrasqueiras e banheiros representado na figura ao lado.   

Outro nó na rota relacionado a 
gastronomia compreende um 
alambique de produção fami-
liar da cachaça artesal enve-
lhecidas em pipas de grapia e 
carvalho um bem imaterial do 
distrito de Guassupi. O local 
soma-se aos nós de visitação 
agregando valor a rota.
 
 

Nesta rota localiza-se uma importante edificação histórica, pois 
compreende a primeira indústria do município, o moinho de trigo. 
Embora sua importância histórica atualmente encontra-se desativa-
do, porém com todo o seu maquinário íntegro como pode-se obser-
var na figura abaixo. Desse modo, aproveitando a presença do maqui-
nário original importado da Alemanha e de proporcionar o reencontro 
da comunidade local com sua história propõem-se a restauração do 
moinho de trigo e a adaptação do espaço a novos usos como um 
museu com instrumentos da antiga produção, oficina de produtos 
relacionados ao trigo para capacitar a população para diferentes 
alternativas de geração de renda e também um restaurante como 
forma de impulsionar a economia e o turismo na rota. A referência 
para desenvolvimento dessa proposta é o Moinho Colognese locali-
zado na cidade de Ilópolis-RS o qual foi restaurado pelo escritório 
Brasil Arquitetura.
Com finalidade de conectar a edificação com a agroindústria situada 
na mesma via e valorizar a rota foi proposta uma via compartilhada 
que também auxilia na segurança e conforto do pedestre em que 
veículos transitam em baixa velocidade, além de conectar as edifica-
ções ao espaço livre criado para promover a vivência do usuário  com 
a paisagem ao entorno.   

2

1

FLUXO DE CONEXÕES DOS CORREDORES

        
        Rua compartilhada
        Corredor ripário 
        Rio Toropi 
        Acesso do balneário 
        Trincheira
        Acesso pela rota cênica

06
05

1

05 BALNEÁRIO PASSO DA TRINCHEIRA07

ALAMBIQUE CACHAÇA VELHA04

04 Figura: região central do distrito de Guassupi 
Fonte: google earth | Elaborado pela autora.

Área agrícola

Figura: maquinário da produção. 
Fonte: arquivo pessoal.

Figura: edificação onde funcionava o moinho 
de trigo.
Fonte: arquivo pessoal.

        
 Estacionamento  

        
Espaço livre de convívio 
com estrutura para serem
realizadas refeições.

AGROINDÚSTRIA SENGER06

1

2
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Ciclorrota

Corredor Descobertas

PERCURSOS
CICLORROTA
            

TRECHO A  (BR 297 > Ponte da Vila Clara)

TRECHO B (BR 287 > Dilermando de Aguiar

CORREDOR  ROTA DAS DESCOBERTAS

ROTA CONEXÃO (Via Ramiro Ebling Freitas > BR 287)

ROTA CONEXÃO (Passo da Taquara > Passo de Clara)

ROTA CHINIQUÁ 

33,2 Km 2h04

* estimativa de velocidade média: 16 Km/h

8.59 Km 32 min

12 Km 24 min2h 28 42 min

9,6 Km 17 min1h58

19,8 Km 35 min4h03 1h10

6 Km 6 min1h12 

1h3224,61Km

20 min

20 min

CORREDORES PRINCIPAIS

CORREDORES SECUNDÁRIOS 

08

12

VISUAL AMPLO

No percurso da rota da Descobertas encontram-se três nós de grande valor cultural, 
ecológico, histórico, cênico e simbólico para o município (conferir no recorte dos cor-
redores), desse modo torna-se fundamental sua conexão com a ciclorrota. 

NÓ ERMIDA | Esse nó já possui uma infraestrutura com a capela da Ermida (figura) e 
o salão de eventos representando um nó para integração social do distrito da Carpin-
taria. Ao lado da capela situa-se o cerro da Ermida em que há uma gruta onde são 
realizadas peregrinações e trilhas proporcionando experiências de integração com a 
natureza. (figura do recorte dos corredores)

NÓ ITAQUATIÁ | Cerro do Itaquatiá que na língua tupi - guarani, povo que habitou a 
região, significa “pedra pintada” oferece uma paisagem imponente, de grandioso valor 
cênico. Caracterizado pela sua formação rochosa o nó é propício para escaladas e 
rapel (figuras no recorte dos corredores), além de se ter uma bela visão panorâmica, 
visto isto, a proposta para o nó é a criação de um mirante que serve de apoio para 
os esportes praticados no local e também para contemplação das visuais da paisa-
gem (figura ao lado).

VRS-805

Figura : proposta do trecho da ciclorota que atravessa a área urbana.
Fonte: arquivo pessoal | modificado pela autora.

CORREDOR | CICLORROTA01

Corredores principais
Corredores secundários
Nós da paisagem
Rota principal 
BR 287
VRS 805

ROTA PASSO DA TAQUARA  01

CORREDOR | ROTA DAS DESCOBERTAS01

Figura: proposta de plataforma a travessia 
entre morros.
Fonte: google Earth.

Figura: proposta para o nó da estação férrea.
Fonte: arquivo pessoal | modificado pela autora.

Figura: produtos da agroindústria familiar.
Figura: paisagem da plantação de cana-de-açúcar, 
matéria prima da produção.
Fonte das figuras: Facebook | Fervagui - Tacho Doce

Figura: proposta de intervenção nas 
manchaas de vegetação próximas aos 
rios.
Fonte: Google Earth.

ZONA DE CONSERVAÇÃO SUSTENTÁVEL

Figura: fósseis vegetais | madeira petrificada. 
Fonte: arquivo pessoal.
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Figura: nó Ponte Ferroviária do Passo de Clara.
Fonte: Google Earth.

Figura: nó Estação Ferroviária desativada.
Fonte: Google Earth.

Nesse trecho a linha ferroviária desa-
tivada situa-se entre dois morros 
assim para seguir o percurso e não 
retirar a vegetação do local foi pro-
posta uma plataforma elevada que 
costura o caminho.
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Trecho Ermida - Museu Arqueológico e Paleontológico Walter Ilha 
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 Perfil topográfico rota Passo da Taquara

-0.05%-2.03%2.39%
-4.14%

1.76%
-4.83%

3.81%
-4.05%

-1.05%
5.9%

-1.33%
5%

-1.34
4.04%

-2.3%
-2.41%

-1.56%

Inclinação máxima

Descida: 8.5%

Subida: 11.4%

Inclinação média

Descida: 3.7%

Subida: 3.5%

Dados: Google Earth

Inclinação máxima

Descida: 10.2%

Subida: 14.1%

Inclinação média

Descida: 4.1%

Subida: 3.9%

Dados: Google Earth

DECLIVIDADES DA ROTA DAS DECOBERTAS 

VIA RAMIRO EBLING FREITAS 
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O conceito de ciclorrota é definido por um percurso sinalizado ou não, que representa a rota recomendada para o ciclista, 

seja para chegar a um determinado local ou para fazer um circuito turístico ou esportivo, portanto com a finalidade de 

conectar os espaços livres de valor cultural, ecológico e cênico da paisagem de São Pedro do Sul desenvolveu-se rotas e 

ciclorrota com o intuito de proporcionar lazer e recreação a população contribuindo também para a valorização da paisagem. 

Foram definidos dois corredores principais: a ciclorrota e a rota das descobertas que interligam os nós que correspondem 

aos espaços livres que mais foram citados pela população no questionário realizado para este trabalho.

Os corredores secundários são as vias VRS-805, Ramiro E. Freitas, Passo da Taquara, Chiniquá e BR-287 que podem servir 

de conexão a outros espaços da paisagem.

Figura: capela da ermida.
Fonte: Google Maps.

Figura: recorte dos corredores.
Fonte: Google Earth | Moficado pela 
autora.

Figura: cerro do Itaquatiá
Fonte: Google Earth.

Figura: proposta para o cerro do Itaquatiá. 
Fonte: arquivo pessoal | Modificado pela autora.

NÓ MUSEU ARQUEOLÓGICO E PALENTÓGICO PROFES-
SOR WALTER ILHA | O museu possui um acervo valioso entre 
eles fósseis vegetais e animais que datam entre 245 e 205 
milhões de anos, além dos acervos mineralógico e arqueológi-
co. Também desenvolve-se no local várias atividades de 
cunho educativo e sociocultural reconhencendo a importância 
da  preservação de seu patrimônio.
Nos dois nós do Museu e da Ermida encontram-se sítios 
palobotânicos com um abundante número de fósseis vegetais 
(madeiras petrificadas).
A proposta para a rota das Descobertas é a utilização desses 
fósseis em todo seu percurso como forma de indicação do 
caminho.

Figura: meio de mobilidade.
Fonte: arquivo pessoal.

A ciclorrota desenvolvida no percurso da linha ferroviária tem como objetivo a conexão da paisa-

gem urbana e rural visto que a linha costura a paisagem atravessando a área urbana e chegando 

ao nó Ponte Ferroviária Passo de Clara (figura) ponto turístico bastante visitado por destacar-se 

na paisagem com seu valor cênico e histórico. 

A proposta por onde passa a linha férrea é reativar os locais de memória urbana como a estação 

ferroviária abandonada (figura) e requalificar as áreas onde a cicclorrota permeia como apresenta-

do na figura abaixo com a criação de áreas de convívio interconectadas pela ciclorrota proporcio-

nando benefícios a população com novas formas de recreação nos bairros do município.
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1 VALOR SIMBÓLICO
2,3 VALOR HISTÓRICO
4 VALOR ECOLÓGICO

Fonte do mosaico de figuras: 
Facebook | Museu Fernando 
Ferrari.

Figura: lápide cemitério 
jesuítico. 

Figura: caminho até a gruta que fica no topo do cerro 

Figura: panfleto de evento do museu.
Fonte: Facebook | Museu Arqueológico e
Paleontológico Walter Ilha. 

AGROINDÚSTRIA TACHO DOCE

A forma de produção agrícola de um município

também constroí a paisaigem e gera valores 

como, por exemplo, a plantação de cana-de- 

açúcar da agroindústria familiar Tacho Doce.

VALOR ECONÔMICO
VALOR DE PRODUÇÃO 
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VALOR HISTÓRICO 
VALOR CULTURAL

CERRO DO ITAQUATIÁ
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VALOR RECREATIVO 

CICLORROTA
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Inclinação máxima
Descida: -13.3%
Subida: 12.3%
Inclinação média 
Subida: 1.9% 
Descida: -2.0%
Dados: Google Earth
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Rio Ibicuí 

Limite município com 

Dilermando de Aguiar

Barragem

Curso d’água

Cruzamentos  VRS 805
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Agricultura

Formação campestre

Formação florestal

0,9% 0,56% -0,88% -1,13% 0,77% 0,74%
-1,22% -1,47% -0,86%

menor dificuldade

nível de dificuldade

maior dificuldade
plano íngreme

Ponte do Passo de Clara

Perfil topográfico da ciclorota

Inclinação máxima

Descida: 9.6%

Subida: 12.4%

Inclinação média

Descida: 2.8%

Subida: 2.9%

Dados: Google Earth

Inclinação máxima

Descida: 9.1%

Subida: 9.3%

Inclinação média

Descida: 2.4%

Subida: 3%

Dados: Google Earth

Figura: fóssil de dinossauro no museu.
Fonte: Facebook | Museu Arqueológico e
Paleontológico Walter Ilha. 

 VALOR CULTURAL

 VALOR NATURAL | ESTÉTICO

Figura: prática de rapel no cerro.
Fonte: arquivo pessoal. 

Figura: prática de asa delta no cerro.
Fonte: Google Earth.

R
O

TA
S

VALOR CULTURAL

CERRO DA ERMIDA

Figura: sítio paleobotânico.

Outro meio de mobilidade na paisagem da 
área rural do município é o passeio a cavalo
como mostra a figura abaixo.

Para os corredores que percorrem os rios foi proposta a criação 
de locais de refúgio da ciclorrota para descanso do usuário.
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FLUXO DE CONEXÕES DOS CORREDORES
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A estação ferroviária do município encontra-se na área 

urbana em estado de degradação para mudar esse cenário e 

revalorizar a história do local a proposta para a área é reco-

nectar o espaço com a percurso do trem, agora ciclorrota.

Além disso, sabendo-se que a bicicleta exerce um papel 

importante na infância, pois gera muitos benefícios para o 

desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo nas fases do 

desenvolvimento infantil propõem-se a revitalização da esta-

ção férrea para acomodar projetos que visam atender crian-

ças, principalmente as moradoras do bairro Riveira que situa-

-se no entorno da Estação Férrea.

Per�l Topográ�co

Per�l Topográ�co

- A rota serve como caminho secundário a ciclorrota;

- Conecta a via Ramiro Ebling Freitas a zona rural e ao município de Mata;

- Na via localiza agroindústria Tacho Doce;

01

01 02

04

Na VRS-805 há um intenso fluxo de ciclis-

tas, muitas vezes com acompanhados de 

crianças (figura). Como a via não contém 

acostamento torna-se insegura a mobili-

dade por essa via.   

Perfil topográfico da Via Ramiro Ebling Freitas

5.25 km4.5 km3.75 km3 km2.25 km1.5 km0.75 km
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6 km

0% -3.92% -0.57% 3.72% -1.78% 0.2% -3% 4.43%
0%

VIA RAMIRO EBLING FREITAS01

- Conecta a zona urbana com a zona rural; 

- Tem acesso pela BR-287;

- Conecta a ciclorrota com a rota cênica que leva ao balneário do município; 

Inclinação máxima

Descida: 8.9%

Subida: 9.9%

Inclinação média

Descida: 2.2%

Subida: 2.8%

Dados: Google Earth

Distritos

Zona urbana

Região central do 
distrito de Guassupi

Região central do 
distrito de Chiniquá

Região central do 
distrito de Carpintaria

Região central do 
distrito Água Boa

VALOR CÊNICO


