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Prefácio A CARA DA PAISAGEM

Hervé Théry

“Fazer cara de paisagem” é uma expressão informal que serve para 
designar a cara que fazemos quando fingimos que não estamos entendendo o 
que se passa, ou quando fazemos de conta que nada aconteceu, especialmente 
nas situações constrangedoras. Este livro, Paisagem: leituras, significados, 
transformações, faz o contrário. Ao pintar a cara DA paisagem, ele mostra que 
muita coisa aconteceu, e que é exatamente em situações constrangedoras 
– as transformações que ameaçam algumas paisagens – que se deve tomar 
providências e não fazer cara de que não sabemos do que está acontecendo, 
que não temos nenhum envolvimento com o ocorrido.

Os autores conseguem fazê-lo de maneira eficiente porque eles têm – 
e nos dão – uma definição extremamente abrangente do que é a paisagem. 
Ou melhor, eles nos dão duas. A primeira, no capítulo de Jean Carlo Gessi 
Caneppele, Lucimar de Fátima dos Santos Vieira, Sidnei Luís Bohn Gass e 
Roberto Verdum, “As qualidades cênicas das paisagens do Cerro do Jarau 
e dos Areais de Quaraí”, que afirma o seguinte:

A paisagem é uma marca impressa no espaço geográfico pelas sociedades 
humanas, criada, pintada, descrita, lida, nomeada, percebida, estudada, 
protegida e pesquisada de diversas maneiras. O conceito de paisagem 
torna-se polissêmico, complexo, dinâmico, objetivo e subjetivo, pois, 
dependendo do enfoque e da delimitação espacial e temporal que o 
pesquisador adota, possui outros significados.

Podemos afirmar, de tal modo, que a paisagem é uma construção 
social, como um conjunto de elementos da natureza e/ou construídos 
socialmente e observados e/ou percebidos a partir de um ponto de referência 
numa determinada escala, expressa a partir de uma organização, de uma 
estrutura, de uma funcionalidade e de uma dinâmica que se transforma com 
o tempo. Provoca diferentes sensações e reações (positivas, negativas ou 
mesmo indiferenças), pois utilizamos todos os nossos sentidos para pintar, 
descrever, lembrar, pesquisar, planejar ou para fazer uma leitura da paisagem.

A segunda definição faz parte do último capítulo do livro, o de Aline de 
Lima Rodrigues, André dos Santos Baldraia Souza e Lucimar de Fátima dos 
Santos Vieira (“As paisagens urbanas como aportes para analisar a difusão 
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do novo coronavírus [Sars-Cov 2] e a pandemia da Covid-19 em sala de aula”), o que é lamentável, 
porque mereceria ser levada mais cedo ao conhecimento dos leitores.

A paisagem não possui apenas um significado, ela é polissêmica, ou seja, é uma construção social, como 
um conjunto de elementos da natureza e/ou construídos socialmente e observados e/ou percebidos 
a partir de um ponto de referência numa determinada escala, expressa a partir de uma organização, de 
uma estrutura, de uma funcionalidade e de uma dinâmica que se transforma com o tempo. Provoca 
diferentes sensações e reações (positivas, negativas ou mesmo indiferença), pois utilizamos todos os 
nossos sentidos para pintar, descrever, lembrar, pesquisar, planejar ou para fazer uma leitura da paisagem.

É a partir dessa visão muito ampla – mas também muito precisa – das paisagens que os autores 
constroem seus capítulos, os quais têm em comum combinar análise científica séria, consideração de 
aspectos sociais e propostas concretas de ação e de inclusão nas políticas públicas de proteção ao meio 
ambiente e ao patrimônio natural.

Na primeira parte, “Paisagem: potencial metodológico para elaboração de diagnósticos ambientais”, 
várias equipes de pesquisadores (que sempre incluem Roberto Verdum) relatam como agiram, desde 
2006, para incluir a dimensão de paisagem na sequência de atividades relacionadas aos diagnósticos 
socioeconômicos e ambientais de Unidades de Conservação (UCs) realizados por demanda da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS) do Estado do Rio Grande do Sul. 
Foi o caso na análise das unidades da Paisagem da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande 
(Roberto Verdum, Lucimar de Fátima dos Santos Vieira, Sidnei Luís Bohn Gass e Guilherme Gnas) 
e na definição da paisagem como parâmetro para a definição das Áreas de Preservação Permanente 
(Sidnei Luís Bohn Gass e Roberto Verdum). O capítulo apresenta parte dos resultados obtidos numa 
tese de doutorado que teve por objetivo principal a estruturação de uma metodologia que considere os 
elementos da paisagem e do zoneamento ambiental como ferramentas para a definição dos parâmetros 
a serem adotados para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) relacionadas ao 
entorno dos cursos hídricos.

Essa parte inclui aspectos mais inovadores, levando em consideração o desenvolvimento de 
novas energias, que também podem ter um impacto significativo no meio ambiente e na paisagem. 
Esse é o caso do capítulo “Impactos ambientais na avifauna associados às transformações da paisagem 
no Parque Eólico Tramandaí”, de Paula Rodrigues Tavares, Roberto Verdum e Lucimar de Fátima dos 
Santos Vieira, que notam que “apesar de ser considerada uma geração de energia pouco impactante 
ambientalmente, podemos observar as modificações na paisagem e os impactos negativos à fauna 
decorrentes da instalação de equipamentos e das alterações no meio, associadas a este tipo de atividade 
econômica”. 

Essa preocupação já é compartilhada pelos poderes públicos. Em “Simulação digital do impacto 
visual de empreendimento eólico na paisagem do Cerro do Jarau”, João Gabriel Junqueira Ribeiro, 
Tanice Cristina Kormann e Roberto Verdum notam o seguinte: 

O licenciamento da atividade é realizado pelo órgão estadual de licenciamento ambiental. Dentre 
os estudos que resultaram nestas diretrizes, o tema da paisagem foi inserido devido à necessidade de 
valoração das paisagens de interesse, por parte da população residente e transeunte, no entorno das 
áreas potenciais para a instalação dos empreendimentos eólicos. 
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Prova de que a paisagem está sendo aos poucos levada em consideração, sem dúvida em parte 
graças à atividade dos pesquisadores (entre os quais os autores deste livro) nas medidas de proteção da 
natureza aparece no capítulo “Paisagem eólica de interior continental e a arenização no oeste do Rio 
Grande do Sul: patrimônio geomorfológico e potencial paisagístico no Pampa Brasileiro”, de Tania 
Cristina Gomes e Roberto Verdum, em que afirmam que “os areais do oeste do Estado compõem uma 
paisagem única dotada de um potencial paisagístico singular”.

A segunda parte, “Paisagem na perspectiva do planejamento e valorização do patrimônio rural 
e urbano”, aprofunda-se nas ameaças às paisagens e nas medidas a serem tomadas para evitar que tais 
ameaças se materializem. Dilton de Castro e Roberto Verdum, em “Paisagens em transformação na 
bacia hidrográfica do rio Tramandaí: tendências, desafios e contribuições para a gestão ambiental”, 
mostram que nessa bacia, próxima da capital gaúcha e com acesso fácil às praias, as transformações 
nas paisagens são como respostas ambientais expressas na perda da qualidade das águas nos mais 
variados corpos hídricos.

No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que as paisagens mais frágeis sejam devidamente 
protegidas. A consideração insuficiente dessa dimensão é tanto mais lamentável quanto, como mostram 
Jean Carlo Gessi Caneppele, Lucimar de Fátima dos Santos Vieira, Sidnei Luís Bohn Gass e Roberto 
Verdum em “As qualidades cênicas das paisagens do Cerro do Jarau e dos Areais de Quaraí, sudoeste 
do Rio Grande do Sul”. Os Areais de Quaraí fazem parte dos 10 areais citados pelos pesquisadores 
como paisagens cênicas, dado o potencial dos areais enquanto patrimônio geomorfológico. 

Laura Rudzewicz e Adriano Luis Heck Simon, em “Paisagens das Águas: o patrimônio hídrico 
e as perspectivas para o (geo)turismo na Costa Doce Gaúcha”, sublinham a importância das águas 
na composição e dinâmica das paisagens e analisam as possibilidades de ativação (geo)turística do 
patrimônio hídrico da Costa Doce. De forma mais geral, em “Paisagens do Litoral Norte do Rio Grande 
do Sul: dimensões, distensões e imagens”, Flávio Leonel Abreu da Silveira, Olavo Ramalho Marques e 
Marlise Amália Reinehr Dal Forno vão além dos aspectos materiais, dizendo que “as paisagens litorâneas 
gaúchas são diversas em termos étnicos e ecológicos, nelas vibram expressões imaginárias de coletivos 
humanos que revelam as dimensões sensíveis das interações estabelecidas por essas populações com 
o meio”.

Infelizmente, sérias ameaças pesam sobre essas paisagens e seu desenvolvimento sustentável, em 
particular o avanço da agricultura produtiva e das cidades. Ricardo Hiroyuki Okido e Roberto Verdum, 
em “Paisagens em transformação: estudo sobre o avanço da lavoura de grãos nos municípios de São 
Francisco de Assis e Manoel Viana”, tratam do avanço da produção de lavouras agrícolas, principalmente 
da sojicultura, tentando entender a visão de proprietários de terras no trecho da rodovia RSC-377, 
entre os municípios de Manoel Viana e de São Francisco de Assis. 

Outro fenômeno muito ativo é a urbanização e a periurbanização em torno das principais 
cidades. Em “A paisagem da especulação imobiliária e o processo de gentrificação do espaço urbano: 
a orla do Lago Guaíba”, Mario Luiz Rangel tenta uma  análise do processo histórico da urbanização 
da cidade de Porto Alegre e a sua relação com o Lago Guaíba, enquanto em “Dinâmica espacial entre 
paisagem rural e urbana no entorno da BR 448 – Rodovia do Parque”, João Luís Maciel Linck e Roberto 
Verdum procuram “entender a dinâmica espacial, os impactos e as transformações desencadeados pela 
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implantação de uma rodovia de alto fluxo [em uma] área em que até então predominavam atividades 
agrícolas, de lazer, de pesca e áreas de preservação”. 

Em transição com a parte seguinte, em “Paisagens ordinárias e identidade cultural no município 
de Agudo”, João Paulo Schwerz trata de explorar relações entre planejamento urbano e patrimônio 
cultural buscando perceber como a paisagem participa na criação e/ou manutenção de identidade 
territorial. Esta terceira parte, “Paisagem: estética e cultura”, trata de fato dos aspectos mais subjetivos 
da percepção da paisagem, que não são os menos importantes. Janice Martins Sitya Appel e Luís 
Alberto Pires, em “Genealogia dos Espaços Verdes: marcos referenciais da paisagem urbana e na arte”, 
notam que o que se entende e define como espaços verdes urbanos está profundamente enraizado 
na narrativa histórica. A ideia é reforçada em “Paisagem e turismo: o olhar romântico sobre a Lagoa 
Mirim – ‘lado’ brasileiro”, por Jaciel Gustavo Kunz e Antonio Carlos Castrogiovanni, que evidenciam 
o olhar estético romântico como subjacente à valoração das paisagens lacustres costeiras, em geral, e 
da Lagoa Mirim, em particular, por parte do turismo/lazer.

Para além da contemplação das paisagens, outras práticas são destacadas em “Estética urbana, 
cotidiano e consumo na cidade de Novo Hamburgo”, por Fernando Benvenutti Schaab e Álvaro Luiz 
Heidrich, que analisam a estética urbana de uma nova centralidade surgida nos últimos decênios na 
Avenida Doutor Maurício Cardoso. Passando para o estudo de práticas mais recentes, Gianluca Perseu 
e Daniele Caron, em “Paisagem em FEED: aportes para uma abordagem narrativa da experiência 
urbana online”, argumentam que: 

É preciso atentar para como cada tecnologia de comunicação revoluciona as formas de perceber e de 
estar no mundo. Com a emergência da Web 2.0 no início do século XXI, o meio online, que já vinha se 
constituindo desde o século passado, passa a conformar formas inéditas de acessar e atribuir sentido 
à paisagem.

A quarta parte, “Paisagem como instrumento e método para o ensino”, compreende apenas 
um artigo, cujo título é um pouco enganador pela sua modéstia porque vai muito mais longe do que 
simples conselhos, por mais preciosos que sejam, dados aos professores. As perguntas que Aline de 
Lima Rodrigues, André dos Santos Baldraia Souza e Lucimar de Fátima dos Santos Vieira fazem em “As 
paisagens urbanas como aportes para analisar a difusão do novo coronavírus (Sars-Cov 2) e a pandemia 
da Covid-19 em sala de aula” realmente serão úteis em sala de aula, mas seria bom que todos nós, e 
principalmente os leitores deste livro, refletíssemos sobre o mundo que nos espera depois da pandemia.

“Qual a cidade que queremos pós-pandemia? Houve alterações nas paisagens durante a pandemia? 
Quais? Qual paisagem queremos? Quais paisagens que sentiu falta de observar, sentir ou ouvir durante 
a pandemia?” Essas são questões absolutamente fundamentais, e confirmam o profundo interesse 
deste livro.
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UNIDADES DA PAISAGEM DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO GRANDE

Roberto Verdum 
Lucimar de Fátima dos Santos Vieira
Sidnei Luís Bohn Gass
Guilherme Gnas

INTRODUÇÃO

Este estudo insere-se na sequência de atividades relacionadas aos 
diagnósticos socioeconômicos e ambientais de Unidades de Conservação 
(UCs), no Estado do Rio Grande do Sul, desde 2006, realizados no âmbito 
da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(FAURGS), por demanda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 
Infraestrutura (SEMA/RS) do Estado do Rio Grande do Sul (HEIDRICH 
et al., 2006a; HEIDRICH et al., 2006b; VERDUM et al., 2006; VERDUM 
et al., 2007). Especificamente, neste capítulo, apresenta-se o estudo sobre 
as Unidades da Paisagem, item este que compõe o Diagnóstico da Área de 
Proteção Ambiental Banhado Grande (APABG) (VERDUM et al., 2020). 
Esta UC foi criada pelo Decreto nº. 38.971, de 23 de outubro de 1998, sendo 
integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), Lei nº. 9.985 de 18/07/2000, classificada como de proteção de 
uso sustentável, conforme o artigo 14.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Conforme Verdum et al. (2020), a APABG compreende parte dos 
biomas Pampa e Mata Atlântica e está inserida na bacia hidrográfica do rio 
Gravataí, a qual integra a região hidrográfica do Guaíba. A bacia hidrográfica 
do rio Gravataí é dividida em quatro grandes regiões e em sete unidades de 
gestão, sendo que das quatro, três fazem parte da APABG: Alto Gravataí-
Formadores, Alto Gravataí-Banhado Grande e Médio Gravataí. 

De acordo com o Decreto da criação da APABG, no seu artigo 3º, 
os objetivos são a proteção dos banhados formadores do rio Gravataí: 
Banhado dos Pachecos, Banhado Grande e o Banhado do Chico Lomã; 
compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção dos 
ecossistemas existentes; conservar o solo e as riquezas hídricas, com a 
implementação de estratégias de gerenciamento da bacia hidrográfica do 

Capítulo 1
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rio Gravataí; recuperar as áreas degradadas com vistas à regeneração dos ecossistemas; contribuir para 
o otimização da vazão do rio Gravataí; proteger a fauna e a flora nativas, principalmente as espécies 
da biota raras, endêmicas, ameaçadas ou em perigo de extinção; e proteger os locais de reprodução e 
desenvolvimento da fauna e da flora nativas. 

No interior da APABG, foi criada pelo Decreto nº 41.559, de 24/04/2002, uma área de proteção 
integral com 2.543,46 hectares, o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (RVSBP), situada no 
município de Viamão. Os objetivos principais da sua criação, de acordo com o artigo 2º, são a proteção 
dos seus ecossistemas, com exemplares da flora e fauna silvestres das formações remanescentes da 
Planície Lagunar, principalmente aqueles relacionados aos banhados; a conservação das nascentes 
formadoras do rio Gravataí; a realização de pesquisas científicas e a Educação Ambiental. 

Além do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, há uma unidade de conservação 
municipal de proteção integral no interior da APABG, a Reserva Ecológica do Banhado Grande, criada 
em 1981, com 7.340 hectares, no município de Gravataí. Atualmente a implementação dessa área de 
conservação está sob um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de 
Gravataí e o Ministério Público. Existem, ainda, três Reservas Particulares do Patrimônio Natural Federal 
(RPPN): RPPN Farroupilha, RPPN Professor Delmar Harry dos Reis e RPPN Chácara Sananduva, 
todas localizadas no município de Viamão.

A APABG possui uma área de 136.935 mil hectares e está localizado nos municípios de Viamão 
(36%), Santo Antônio da Patrulha (33%), Glorinha (24%) e Gravataí (7%), como mostra figura 1. A 
sede administrativa da unidade de conservação localiza-se no município de Glorinha. 

De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1990) os 
municípios pertencem a mesorregião Metropolitana de Porto Alegre. Sendo os municípios de Gravataí, 
Glorinha e Viamão pertencentes a microrregião de Porto Alegre e o município de Santo Antônio da 
Patrulha pertencente a microrregião de Osório, como pode ser verificado na figura 2.

Os municípios de Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Viamão pertencem ao 
Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDES) e classificação de Planejamento é a número 
1, denominado Metropolitano Delta do Jacuí, de acordo com o mapa 2. Este COREDE juntamente 
com o COREDE Vale do Rio dos Sinos, constitui um polo de serviços e indústria. Possui uma densa 
rede de transportes, além de manter a hegemonia com o registro de intensos fluxos diários de pessoas 
motivados pela centralidade na localização de empregos, de universidades, de centros de pesquisas, 
de formação de mão de obra e de serviços de saúde.

No modal rodoviário, a principal via de acesso a partir do município de Viamão se dá pela RS 
040. As vias, BR 290 (Free-way) e a RS 030 atravessam os municípios de Gravataí, Glorinha e Santo 
Antônio da Patrulha. Já a BR 474, tem acesso a APABG apenas pelo município de Santo Antônio da 
Patrulha como mostra a figura 3.

UNIDADES DE PAISAGEM (UPS) COMO CATEGORIA DE ANÁLISE

Na Geografia, a paisagem pode ser concebida como o conjunto das formas que caracterizam um 
determinado recorte da superfície terrestre e está submetido às transformações ao longo do tempo, 
nas escalas temporais geológica e histórica. Como uma das abordagens teórico-metodológicas que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ref%C3%BAgio_de_Vida_Silvestre_Banhado_dos_Pachecos
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Figura 1 – Localização da Área de Proteção Ambiental Banhado Grande.
Fonte: VERDUM et al., 2020.

podem ser adotadas, analisam-se os elementos que compõem a paisagem, a partir de suas formas, 
funções, estruturas e dinâmicas e se propõem a realizar uma classificação das paisagens ou a definição 
de Unidades de Paisagem (UPs). Neste sentido, conforme concebe Martinez de Pisón (2010):

El trabajo geográfico sobre el paisaje está compuesto por análisis de su estructura, su dinámica, su 
territorialidad, sus funciones, sus componentes, su historia, sus unidades, sus formas, sus rostros y sus 
contenidos culturales. (MARTINEZ DE PISÓN, 2010, p. 399).
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Figura 2 – Localização da Área de Proteção Ambiental Banhado Grande, de acordo com o IBGE e os COREDES.
Fonte: VERDUM et al., 2020.

É o que se tem adotado nos diagnósticos realizados, até então, e que têm sido fundamentais 
não só para a leitura das paisagens, mas também como proposição metodológica que potencializa a 
conexão com outros temas que compõem esses diagnósticos, tais como: o contexto geo-histórico, as 
organizações e dinâmicas sociais de apropriação e uso das diferentes paisagens, assim como a qualidade 
dos mananciais hídricos. 

Portanto, é de fundamental importância, nesse tipo de procedimento, que a paisagem seja 
considerada o conjunto dos elementos das diversas naturezas do planeta, capazes de serem observados 
a partir de vários pontos de referências (BERINGUIER; BERINGUIER, 1991; BERTRAND, 1995; 
BOLÓS I CAPDEVILA, 1992; ROGER, 1995; ROGER, 1997). Além disso, na leitura da paisagem 
é possível definir as formas resultantes da associação dos sociedade(s) humana(s) com os demais 
elementos da natureza (VERDUM, 2012). 

As questões e dúvidas dessa maneira de conceber a paisagem surgem pelas dificuldades de se 
tratar as heterogeneidades e as homogeneidades em relação à escala espacial e pela complexidade das 
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Figura 3 – Mapa das principais vias de acesso para APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.

formas da superfície terrestre. Beringuer e Saadi (2010) identificam esta dificuldade de traçar os limites 
entre unidades de paisagens homogêneas, mas apontam proposições de como se pode diferenciá-las:
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On concevra comme imaginaire social le résultat d’une perception, moins aisée à cerner, d’un édifice 
socio-culturel qui associe les dimensions identitaires communes aux groupes humains habitant des 
territoires inscrits dans diverses unités paysagères contiguës. (BERINGUER; SAADI, 2010, p. 7)

Portanto, a natureza tende a ser vista como um conjunto, com dimensões capazes de serem 
diferenciadas, sendo que também teria nos recortes espaciais (unidades) uma complexidade crescente. 
Assim, essas unidades integradas não são a soma de seus componentes; são relativamente homogêneas, 
permitindo estabelecer um sistema de classificação taxonômica (níveis de hierarquização). Essas unidades 
são discretas, isto é, apresentam a possibilidade de serem delimitadas; apresentam uma dinâmica, pelos 
processos de intercâmbio e transformação da matéria e energia; apresentam uma estrutura relacionada 
com o seu funcionamento, apropriações e reconhecimento sociais, que variam através do tempo; 
apresentam seu desenvolvimento próprio e que leva a que cada Unidade de Paisagem experimente 
transformações em sua própria estrutura.

No âmbito do Laboratório da Paisagem – Pagus, Departamento de Geografia/IGEO/UFRGS 
(https://pagusufrgs.wordpress.com/) têm-se desenvolvido as investigações relativas ao estudo da 
paisagem, levando-se em consideração duas perspectivas da paisagem: a paisagem enquanto algo concreto 
e a paisagem enquanto um fenômeno, refletido em representações sociais (VERDUM et al., 2020). 
Raras são as pesquisas que optam por apenas um desses entendimentos, por isso não os separamos 
com intuito classificatório, mas sim com o objetivo de abrir os conceitos para melhor compreendê-los. 

A paisagem concreta é entendida como o resultado das marcas que a sociedade humana imprime 
na superfície terrestre ao longo do tempo. Essas marcas se traduzem em formas, linhas, cores e 
texturas, condicionadas por fatores geológicos, geomorfológicos, ecológicos e climáticos em constante 
transformação por dinâmicas físicas, sociais, econômicas e culturais. Essa abordagem destaca duas 
importantes variáveis que influenciam na constituição da paisagem: o tempo e a materialidade. As formas, 
funções e estruturas da paisagem são constantemente modificadas. Ao estudá-la num determinado 
momento, a consideramos como expressão das heranças da ação do homem sobre a natureza até aquele 
período, uma sucessão de relações, um resultado histórico acumulado, mas levando em consideração 
sua dinâmica constante e suas infinitas possibilidades de transformação. 

A materialidade da paisagem aparece nos embasamentos das pesquisas do Pagus nas ideias de 
paisagem enquanto soma, resultado, síntese, totalidade, composição, acumulação. Essa perspectiva é 
importante para a compreensão e localização dos diferentes elementos físicos que compõem a paisagem, 
como vegetação, fauna, solos, litologia, ocupação e uso da terra, e suas interrelações. O entendimento de 
que a paisagem possui limites definidos, ou que é composta por unidades identificáveis, é um caminho 
metodológico admissível, dada a grandeza do conceito de paisagem, a complexa tarefa de lê-la, e a 
necessidade de torná-la operativa em estratégias de diagnóstico, planejamento e gestão do território. 

A segunda abordagem de nossos estudos considera a paisagem enquanto fenômeno. Cada pessoa, 
de acordo com a sua trajetória, consciência e experiência, vê as paisagens de forma diferente e única e 
nela se insere de determinada forma. Cada um constrói seus conceitos que vão refletir em suas ações 
e seus olhares. Por sua vez, esses olhares e ações são concebidos a partir de uma matriz cultural que é 
do coletivo de uma determinada sociedade humana. O aspecto fenomenológico da paisagem reside, 
então, nos diferentes – e infinitos – modos do sujeito olhar, interpretar e transformar o território. 
Dito de outra forma, compreende-se que essa leitura da paisagem é uma construção contínua social 

https://pagusufrgs.wordpress.com/
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e ao mesmo tempo particular, onde se sobrepõem a identidade, os conhecimentos, a memória e os 
sentimentos de cada pessoa, associados ao processo cultural que remete à organização coletiva em 
que estamos inseridos, com toda sua carga simbólica. 

A abordagem fenomenológica significa constantes desafios para os estudos da paisagem: 
compreendê-la enquanto imaginação e enquanto representação social. Enquanto imaginação, a paisagem 
se constrói visualmente, mas não necessariamente se atendo a um processo ótico. A transformação 
da paisagem em imagem se dá em processos de representação social, que podem ser expressos em 
narrativas, na literatura, na música, na fotografia, na pintura, no cinema e em tantas outras formas. 
As ações de perceber e representar a paisagem passam por valores estéticos, plásticos e emocionais 
em relação ao meio. E interpretar essas imagens e representações pressupõe a compreensão de uma 
determinada matriz cultural. 

Portanto, o Pagus, por ser constituído por pesquisadores de formações em campos de conhecimento 
que valorizam igualmente a forma e o conteúdo, tende a trabalhar com métodos que cruzam ambas 
as abordagens. 

LEITURA DAS PAISAGENS NA APABG

Nas pesquisas para Diagnósticos Socioeconômicos e Ambientais e Planos de Manejo em Unidades de 
Conservação no Estado do Rio Grande do Sul, a partir de uma solicitação de “caracterização da paisagem”, 
são utilizados os critérios de forma, função, estrutura e dinâmica, como também, um conjunto de técnicas 
e bases de informações, como os estudos realizados sobre determinados elementos que caracterizam as 
paisagens (vegetação, solos, litologia e ocupação/uso da terra), os produtos do sensoriamento remoto, 
as observações e os registros de campo, assim como questionários aplicados à população situada na 
área de estudo. 

Nestes estudos se adota a sistemática de definição de Unidades de Paisagem (UPs) a partir de dois 
níveis hierárquicos: o primeiro nível hierárquico leva em consideração as características que são atribuídas 
às UPs como de interesse para a sua conservação, sendo que essas são apresentadas, essencialmente, 
em função dos fatores do meio (geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos e cobertura 
vegetal); o segundo nível hierárquico de diferenciação das UPs leva em consideração as diferentes 
estruturas e funções que caracterizam as intervenções e as transformações na paisagem produzidas 
socialmente (sistemas de produção agrícola nos espaços rurais). 

ETAPAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para realizar a caracterização e o diagnóstico ambiental por Unidades de Paisagem (UP’s), foram 
considerados critérios estruturais (litológicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrográficos) e funcionais 
(organização social, cobertura e uso da terra); obtidos com o auxílio da análise e da interpretação de 
imagens analógicas e digitais de sensoriamento remoto, assim como a partir dos dados que deverão 
ser obtidos nos trabalhos de campo que completarão esta caracterização sintética e analítica das UP’s.

• Produtos elaborados para esta etapa da pesquisa
• Mapa das Classes Altimétricas
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• Mapa Geomorfológico
• Mapa das Unidades de Paisagem na APABG
• Mapa das Lavras de Mineração
• Mapa de Impactos Ambientais Negativos por Interações Sociais – solo exposto, mineração 

e erosão linear

A Área de Proteção Ambiental Banhado Grande (área de 1.369,35 km²), inserida na bacia 
hidrográfica do rio Gravataí é constituída pelas unidades geológicas do Escudo Pré-Cambriano 
(rochas ígneas e metamórficas), da Bacia do Paraná (sequência de rochas vulcânicas e sedimentares) 
e da Bacia de Pelotas (sistemas deposicionais). Também apresenta uma diversidade geomorfológica, 
abrangendo três Regiões Geomorfológicas do Estado: Planalto Sul-Rio-Grandense, o Planalto 
Meridional e a Planície Costeira. 

A caracterização da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande a partir da categoria de 
análise espacial – paisagem – será realizada com a utilização de um referencial que possa auxiliar na 
compreensão das diferentes Unidades de Paisagem (UPs) que a compõem, assim como uma possibilidade 
de instrumentar o gestor quando da elaboração do Zoneamento Ambiental dessa Unidade de Conservação, 
utilizando como referencial teórico, quatro critérios: a forma, a função, a estrutura e a dinâmica. 

Para a análise dos quatro critérios, foram utilizados levantamento bibliográfico; conjunto de 
técnicas e bases de informações, tais como: os estudos realizados sobre determinados elementos que 
caracterizam as UPs (vegetação, litologia, geomorfologia e cobertura/uso da terra), os produtos do 
sensoriamento remoto. 

Para a definição das unidades da paisagem da APA do Banhado Grande, foram utilizadas imagens 
de satélite Sentinel-2 e Landsat-8, dos anos de 2018 e 2019, considerando períodos de cheia e de vazante, 
bem como as imagens do satélite WorldView-2, captadas a partir de 01/01/2016, com resolução espacial 
de 0,7 metros e resolução radiométrica de 8 bits, disponibilizadas pela Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Infraestrutura (SEMAI).

A partir dessa sistemática, foram estabelecidas as UPs, sendo que para a denominação de cada 
UP é definido que:

• o primeiro nível hierárquico de diferenciação das UP’s leva em consideração as características 
que lhe são atribuídas como sendo de interesse para a sua conservação, sendo que essas são 
apresentadas em função da altimetria e dos compartimentos do relevo, isto é, as mais elevadas 
altimetrias (planaltos – topos e escarpas), as colinas, rampas e as menos elevadas (planícies 
e terraços flúvio-lagunares);

• o segundo nível hierárquico de diferenciação das UP’s leva em consideração as diferentes 
estruturas e funções que caracterizam as intervenções produzidas socialmente e que revelam 
certas limitações e potencialidades relacionadas aos diferentes tipos de solos, usos da terra e 
seus valores ecológicos para a conservação.
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A partir desses níveis hierárquicos e seus respectivos critérios têm-se as seguintes Unidades da 
Paisagem na área da APABG:

UP1 Banhados
 UP1.1 rizicultura

UP2 Planícies e Terraços Fluviais
 UP2.1 rizicultura/pecuária 
 UP2.2 áreas edificadas 
 UP2.3 mineração

UP3 Rampa B - Depósitos Areno-Argilosos
 UP3.1 pecuária
 UP3.2 agricultura
 UP3.3 áreas edificadas
 UP3.4 mineração

UP4 Rampa A - Relevos testemunhos e de depósitos gravitacionais
 UP4.1 pecuária 
 UP4.2 cobertura arbórea 
 UP4.3 áreas edificadas 
 UP4.4 mineração

UP5 Colina A – Colinas Gnáissico-Graníticas
 UP5.1 pecuária
 UP5.2 cobertura arbórea
 UP5.3 áreas edificadas
 UP5.4 mineração

UP6 Colina B – Colinas Deposição Eólica (Coxilha das Lombas)
 UP6.1 pecuária
 UP6.2 agricultura
 UP6.3 cobertura arbórea
 UP6.4 áreas edificadas
 UP6.5 mineração

UP7 Escarpa do Planalto Gnáissico-Granítico (Planalto Sul-rio-grandense)
 UP7.1 cobertura arbórea
 UP7.2 áreas edificadas
 UP7.3 mineração
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UP8 Escarpas do Planalto Areno-Vulcânico (Planalto Meridional)
 UP8.1 pecuária
 UP8.2 cobertura arbórea
 UP8.3 mineração

UP9 Topo do Planalto Areno-Vulcânico (Planalto Meridional)
 UP9.1 pecuária
 UP9.2 cobertura arbórea
 UP9.3 mineração

A seguir, se apresenta as diferentes características das UPs, sendo que os critérios de diferenciação 
serão apresentados considerando, inicialmente, a forma e a dinâmica dos diferentes elementos que a 
compõem e, posteriormente, a função e a estrutura que se associam na sua essência, com as marcas 
criadas socialmente e hoje reconhecidas nas diversas UP’s da APABG. 

As características de cada UP podem ser visualizadas pelas figuras de 4 a 8.

UNIDADE DE PAISAGEM: UP1 - BANHADO

A Unidade de Paisagem Banhado está inserida na Planície Costeira, na porção central da bacia 
hidrográfica do rio Gravataí. Nesta UP, encontramos dois banhados importantes: o Banhado Grande 
e o Banhado dos Pachecos, figuras 9 e 10.  

Ambos os banhados estão inseridos em um relevo plano, relacionado à interconexão das unidades 
morfoesculturais, Depressão Central/Periférica e Planície Costeira, figuras 4 e 7. Neste contexto de 
interconexão de duas superfícies deprimidas, submetidas às condições do clima subtropical úmido, 
conforme Rossato, 2011, há a presença de lençol freático aflorante, com baixa altimetria e sujeitos às 
variações sazonais na extensão e profundidade da lâmina d’água. 

Como se pode observar nas figuras 11 e 12, quando do registro em 15 de janeiro de 2020, num 
período de seca pluviométrica que reflete diretamente no ressecamento dos reservatórios hídricos 
subsuperficiais; inclusive no rebaixamento expressivo da lâmina d’água do açude no interior do banhado 
dos Pachecos, como mostra a figura 13. 

O Banhado dos Pachecos faz parte da Unidade de Conservação, de Proteção Integral, denominada 
Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. Localizada no município de Viamão, com área 
aproximada de 2.543,46 ha, inserido na Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande.  Localiza-se 
próximo à rodovia RS-040, fazendo limites com os lotes do Assentamento de Trabalhadores Rurais 
Filhos de Sepé e propriedades particulares do distrito de Águas Claras. 

Os objetivos principais para a criação desta área protegida foram: a proteção dos seus ecossistemas 
(com exemplares da flora e fauna silvestres das formações remanescentes da Planície Costeira, 
principalmente aqueles relacionados aos banhados), a conservação das nascentes do rio Gravataí, a 
realização de pesquisas científicas e a Educação Ambiental (Decreto Estadual n° 41.559/2002).
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Figura 4 – Mapa Geológico da APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.
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Figura 5 – Mapa Pedológico da APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.



Unidades da paisagem da área de proteção ambiental do Banhado Grande

23

Figura 6 – Mapa Altimétrico da APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.
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Figura 7 – Mapa Geomorfológico da APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.
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Figura 8 – Mapa das Unidades de Paisagens (UPs) da APABG.
Fonte: VERDUM et al., 2020.
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O Banhado Grande representa a área maior desta UP e sua origem está relacionado com a 
formação da barreira das Lombas, UP6, a qual represou as drenagens oriundas das terras altas situadas 
ao norte e a leste, figuras 8 e 12. O Banhado é o regulador hidrológico do rio Gravataí, pois em épocas 

Figura 9 – Unidade de Paisagem Banhado UP1: Banhado Grande, municípios de Viamão e Santo Antônio da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 10 – Unidade de Paisagem Banhado UP1: Banhado dos Pachecos, município de Viamão.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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chuvosas, aumenta os seus limites, amortecendo as cheias e em épocas de estiagens, dá vazão aos 
volumes de água que foram acumulados. 

Os cursos d’água que contribuem para a formação do Banhado Grande são o arroio Chico Lomã, 
arroio Veadinho, arroio Palmeira, arroio Miraguaia, arroio Grande (o qual dá o nome do banhado), 
arroio Três Figueiras, a Sanga dos Freitas e Sanga da Rapadura. O Banhado Grande é uma das nascentes 
do rio Gravataí (na sua porção NE).

Os solos desta Unidade de Paisagem são classificados como Gleissolos, como mostra a figura 5. 
São solos relacionados às áreas com reduzida drenagem natural, com lençol freático aflorante na maior 
parte do ano, sendo que a suscetibilidade à erosão é praticamente nula, se forem considerados os 
aspectos naturais deste tipo de solo e a sua condição altimétrica baixa. 

UNIDADE DE PAISAGEM: UP2 - PLANÍCIE E TERRAÇOS FLUVIAIS

A Unidade de Paisagem Planície e Terraços Fluviais está relacionada aos sistemas lagunares e 
aos de leques aluviais da Planície Costeira, figuras 4 e 8. Possui como origem os relevos de acumulação 
flúvio-lacustres, tais como os leitos de canais de arroios anastomosados e meandrantes; terraços 
lagunares e os banhados (NIELLSEN, 1994).

Figura 11 – Rebaixamento do nível de profundidade da lâmina d’água, do açude no interior do banhado dos Pachecos.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Figura 12 – O Banhado Grande e sua conexão com a formação da barreira – Coxilha das Lombas, em sua periferia.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Coxilha das Lombas

Banhado Grande

Figura 13 – Unidade de Paisagem Planície e Terraços Fluviais relacionados aos sistemas lagunares e o de leques aluviais da Planície Costeira.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

UP6 Coxilha das Lombas

UP2 - Planície e Terraços Fluviais
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Figura 14 – Destaque à rizicultura e pecuária na UP2.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 15 – UP3, unidade de transição entre UP2 e UP6, com solos Argissolos Vermelho-Amarelo e Planossolos, onde os usos agrícolas  
se caracterizam pela pecuária extensiva e policultura.

Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

UP 6 - Coxilha das Lombas

UP3 - Rampa A – Depósitos Areno-Argilosos
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Nessa UP encontramos os depósitos da Planície Flúvio-Lagunar e depósitos Turfáceos, figura 4. 
Os depósitos da Planície Flúvio-Lagunar caracterizam-se por um vale de fundo plano, com predomínio 
de depósitos de silte, argila e matéria orgânica. Os depósitos Turfáceos caracterizam-se por áreas planas, 
baixas, suscetíveis à inundação. Nas áreas permanentemente inundadas, encontramos sedimentos 
Quaternários Holocênicos, como aluviões areno-argilosos, caracterizados por depósitos turfáceos 
lagunares e paludais (figura 13).

O principal curso d’água nesta UP é o rio Gravataí. Também encontramos os afluentes formadores 
do rio Gravataí, tais como arroio Fiúza, arroio Alexandrina, arroio Demétrio, arroio Pinto, arroio Passo 
dos Negros, arroio Olaria Velha, arroio Águas Belas e arroio São João, além da barragem Filhos de Sepé 
e afluentes formadores do Banhado Grande.  

Nesta UP ocorre o escoamento hídrico pelo lençol freático e superficial difuso, devido as 
baixas declividades, sendo que os problemas de erosão estão relacionados ao transporte superficial 
de sedimentos e à erosão das margens dos canais fluviais, muito em função da artificialização destes 
canais para fins de drenagem e irrigação às atividades agropecuárias, (ETCHELAR, 2017). 

Na região do domínio de Planície Lagunar, o lençol freático é subaflorante e largamente utilizado 
nas lavouras de arroz da região. A planície lagunar, quando alagada, comportava-se como o próprio 
reservatório de água superficial, porém, a medida que vai sendo drenada para o cultivo de arroz, passou a 
ser uma área de passagem da água proveniente das terras altas situadas ao norte (METROPLAN, 2016). 

A Planície Lagunar desenvolveu-se após a instalação da Barreira das Lombas. Essa Barreira 
represou as drenagens oriundas das terras ao norte, formando o Banhado Grande. 

Predominam solos hidromórficos como: Gleissolos e Planossolos, figura 5. Estes solos caracterizam-
se por uma baixa capacidade de carga, alta plasticidade e baixa consistência, condições não favoráveis 
nos processos de ocupação urbana.

Nesta UP destacam-se os usos de rizicultura, pecuária, mineração e áreas edificadas. Também 
estão localizados parte dos municípios de Viamão, Gravataí, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, 
figura 14. 

UNIDADE DE PAISAGEM: UP3 - RAMPA A – DEPÓSITOS ARENO-ARGILOSOS

Esta Unidade de Paisagem corresponde ao relevo suave ondulado, localizada ao longo da Coxilha 
das Lombas (UP6), numa superfície de transição com a UP2 - Planície e Terraços Fluviais, figura 8. 
É uma UP marcada por rampas flúvio-coluvionares, com cotas altimétricas entre 10m e 40m, com 
baixa declividade, figura 6. 

Nela encontram-se os solos Argissolos Vermelho-Amarelo e Planossolos que são originados de 
sedimentos arenosos eólicos e flúvio-lagunares, sendo profundos e bem drenados, com erodibilidade 
de moderada à alta, figura 5.

Por ser uma UP de transição entre duas outras (UP2 e UP6) a cobertura vegetal se caracteriza pela 
presença de estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos que demarcam os seus contornos altimétricos mais 
elevados e que a diferenciam da planície e dos terraços fluviais situados em cotas mais baixas (UP2), 
figura 15. Nesta UP os usos se caracterizam, essencialmente, pela pecuária extensiva e policultura, em 
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solos mais argilosos do que aqueles arenosos da UP6 – Coxilha das Lombas e menos saturados em 
água, o que caracteriza em termos hidrológicos a UP2.

UNIDADE DE PAISAGEM: UP4 RAMPA B - RELEVOS TESTEMUNHOS E DE DEPÓSITOS 
GRAVITACIONAIS

Esta Unidade de Paisagem corresponde a um relevo suave ondulado, marcado por rampas 
colúvio-aluvionares, figuras 6, 7 e 8. Os colúvios apresentam-se geralmente sob a forma de coberturas 
sedimentares, desenvolvidas sobre uma variada gama de litologias, figura 4, como o resultado da atuação 
de processos de erosão e redeposição do manto de alteração (SHIRLEY, 1994).

Com altitudes entre 20 m e 100 m, com baixas declividades, essa UP é resultante da convergência 
de leques aluviais, cones de dejeção ou concentração de depósitos de enxurradas nas partes terminais 
das rampas, figuras 16 e 17. 

Nesta UP os solos são caracterizados como Argissolos vermelho-amarelo, Argissolo vermelho-
escuro, bem drenados e profundos, erodibilidade moderada a alta, figura 5, com os mais diversos usos 
da terra: pecuária, olericultura, cobertura arbórea, áreas edificadas e mineração, com a exploração das 
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral e sedimentares da Formação Botucatu, figuras 17 a 19.

Os processos geomorfológicos predominantes são movimentos de massa do tipo escorregamento 
linear e planar. O escoamento hídrico de forma superficial é difuso, assim como ocorre em subsuperfície 
na forma de lençol freático, em função da presença de diaclases, tanto nas rochas vulcânicas como 
sedimentares e pela porosidade elevada destas. Assim, a densidade de drenagem é relativamente alta e 
ocorrem inúmeras fontes (olhos d’água - nascentes) no contato com terrenos subjacentes impermeáveis 
ou nas rochas com presença de diaclases que condicionam o percurso d’água. 

UNIDADE DE PAISAGEM: UP5 - COLINA A – COLINAS GNÁISSICO-GRANÍTICAS

Esta Unidade de Paisagem localiza-se a sudoeste da APABG, entre a UP7 - Escarpa Gnáissico- 
Granítica e a UP2 - Planície e Terraços fluviais, figura 20. Possui um relevo aplainado, com uma superfície 
ligeiramente ondulada com cotas altimétricas que oscilam entre 30 m e 120 m acima da Unidade de 
Paisagem da Planície Flúvio-Lagunar, com colinas convexo-côncavas (denominadas regionalmente 
de coxilhas) e relevos residuais do tipo morro-testemunho (com topos convexos e vertentes íngremes 
e depósitos de tálus), conforme figuras 6, 7 e 8.

Esta UP possui solos Argissolos Vermelho/Amarelos, são profundos, com textura média/argilosa 
cascalhenta, bem drenados, originados de um substrato gnáissico-granítico, com erodibilidade de 
moderada à alta, figura 5. Localiza-se no em grande parte no município de Viamão e apresenta como 
segundo nível hierárquico de UP para o uso da terra: pecuária, cobertura arbórea, áreas edificadas 
e mineração. 

UNIDADE DE PAISAGEM: UP6 - COLINA B - COLINAS DE DEPOSIÇÃO EÓLICA

A Unidade de Paisagem Colina de Deposição Eólica, pertence ao sistema de barreiras da Província 
Costeira do Rio Grande do Sul, constituída de depósitos praiais e eólicos, com idades do Quaternário 
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UP8 – Escarpas do Planalto Meridional

UP4 – Relevos e depósitos gravitacionais 

Figura 16 – Paisagem característica da UP4, de relevos residuais na forma de coxilhas da Formação Botucatu e no seu entorno depósitos de 
rampas colúvio-aluvionares, oriundas do intemperismo destes relevos residuais e da UP’8 – Escarpas do Planalto Meridional, localidade distrito 

de Miraguaia, Santo Antônio da Patrulha.
.

Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 17 – Depósitos de rampas colúvio-aluvionares, com a presença de Argissolos bem drenados e profundos, com uso agrícola diverso  
e que se caracteriza pelo policultivo e pecuária, em pequenas e médias propriedades rurais, localidade distrito de Miraguaia, Santo Antônio  

da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Figura 18 – Extração de saibro, basalto, na UP4, município de Glorinha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 19 – Extração de saibro, basalto, na UP4, localidade distrito de Miraguaia, Santo Antônio da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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(Holoceno/Pleistoceno), figura 4. Pertence ao Sistema Laguna-Barreira I, também conhecida como 
“Barreira das Lombas”, ocupando uma faixa com orientação NE-SW. Sua formação se originou a partir 
da acumulação de sedimentos eólicos que se ancoraram de preferência sobre altos do embasamento 
(TOMAZELLI; VILLWOCK, 2000), conforme figura 8. 

Esta UP é um divisor de água entre duas bacias hidrográficas: Gravataí e Tramandaí. Caracterizada 
por um relevo colinoso com topos convexos e vertentes retilíneas, com sentido NE-SW, figuras 21, 
22 e 23. 

A formação desta UP foi determinante para o isolamento do Sistema Lagunar Guaíba-Gravataí, 
onde foram acumulados depósitos aluviais, lagunares, lacustres e paludiais de diversas idades. Cada 
evento transgressivo-regressivo que se sucedeu durante o Quaternário, parte da Planície Costeira era 
inundada e como consequência, ocorreu o retrabalhamento dos depósitos existentes. Em boa parte 
da região a sucessão vertical de fácies culmina com espessas camadas de turfa, em idade holocênica 
(TOMAZELLI; VILLWOCK, 2000).

Tomazelli e Villwock (2000) afirmam que os solos do embasamento desta Unidade sobre os quais 
as dunas foram ancoradas, possivelmente, contribuíram para o fornecimento do material síltico-argiloso 
constituinte da matriz, pois há evidências de que houve um processo de redeposição dos sedimentos 
eólicos misturados aos solos locais e um retransporte ao longo das encostas do embasamento, figuras 5 e 23. 

Nesta UP encontramos como segundo nível hierárquico, para o uso da terra a pecuária, policutivo, 
cobertura arbórea, áreas edificadas e a mineração, sobretudo, das areias oriundas deste sistema de 
paleodunas, figuras 24 e 25.

UP5 - Colinas Gnáissico-Graníticas

UP2 - Planície e Terraços fluviais 

Figura 20 – Primeiro plano, UP2 - Planície e Terraços fluviais, ao fundo UP5 –
Colinas Gnáissico-Graníticas. 

Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Figura 21 – Morfologia na forma de colina da UP6 – Coxilha das Lombas.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 22 – Primeiro plano, UP2 - Planície e Terraços fluviais, com cultivo de arroz; ao fundo UP6 –
Coxilha das Lombas, com policultura e remanescentes florestais.

Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Segundo a Metroplan (2016) temos um subsolo com boa potencialidade para o abastecimento 
público com a presença de água subterrânea, evidenciada pelas características hidrológicas exibidas 
pelos terrenos sedimentares deste extenso cordão arenoso, que o torna um aquífero de importância 
regional, sendo considerado o de melhor qualidade hídrica na região metropolitana de Porto Alegre.

UNIDADE DE PAISAGEM: UP7 - ESCARPA DO PLANALTO GNÁISSICO-GRANÍTICO 
(SUL-RIO-GRANDENSE)

Esta Unidade de Paisagem está inserida na porção sudoeste da APABG, figura 8. Apresenta um 
relevo ondulado, sustentado por rochas de composição granitoides pré-cambrianas, figuras 4, 6 e 7.  
As encostas dos morros geralmente são convexo-côncavas, com relevo moderadamente dissecado. 
Estas vertentes apresentam instabilidade em diversos locais, figuras 26. 

Nesta UP encontram-se as subunidades de vegetação arbóreo-arbustiva e área construída. No 
contexto da rede rodoviária há duas estradas importantes: a Estrada Luís Pinto de Barcelos (denominada 
Estrada da Branquinha) e a Estrada Berico José Bernardes, ambas localizadas no bairro Lomba do 
Pinheiro, no município de Viamão, com loteamentos populares.

Figura 23 – Perfil de material síltico-argiloso constituinte da matriz dos solos nesta UP, associada aos sedimentos eólicos dunários da Planície 
Costeira e daqueles das encostas do Embasamento Cristalino, UP7.

Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Figura 24 – Parcela cultivada sobre solos francamente arenosos, oriundos da deposição eólica do cordão dunário – UP6 - Coxilha das Lombas.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 25 – Extração mineral e processos erosivos associados, UP6 - Coxilha das Lombas.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020. 



VERDUM, R.; VIEIRA, L.F.S.; BOHN GASS, L.S.; GNAS, G. 

38

UNIDADE DE PAISAGEM: UP8 - ESCARPAS DO PLANALTO ARENO-VULCÂNICO 
(PLANALTO MERIDIONAL)

A Unidade de Paisagem UP8 - Escarpas do Planalto e a UP9 Topo do Planalto, pertencem a 
Unidade Geomorfológica Planalto Meridional, formada por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral 
e rochas areníticas da Formação Botucatu, geralmente, na base da estrutura, figuras 4, 7 e 8. Podemos 
dizer que a UP8 é uma faixa transicional entre o topo do Planalto e a Planície, figura 27. 

Na UP8 há declividades iguais ou superiores a 30%; com um perfil de convexidade junto ao topo, 
seguido um talude côncavo e um segmento retilíneo e novas rupturas de declives; com altitudes que 
variam de 100 m a 300 m. Nas áreas com maior declividade ocorrem os movimentos de massa dos 
tipos rastejo, deslizamento e queda de blocos. 

Esta unidade possui solos Argissolos Vermelho-Escuro e Nitossolos, figura 5. Os Argissolos Vermelho-
Escuros são pouco profundos, moderadamente drenados, pedregosos em função da sua localização, 
nas encostas. Os Nitossolos são solos profundos, bem desenvolvidos, bem drenados e localizam-se nas 
áreas com relevo mais suavizado, ao longo da sequência da Escarpa. Os Argissolos Vermelho-Escuro 
localizam-se na meia-encosta ou em locais em que ocorrem rupturas de vertentes, figura 28. 

Nesta UP podemos encontrar o uso da terra pela pecuária, com cobertura arbórea e a mineração 
(rochas sedimentares da Formação Botucatu e vulcânicas da Formação Serra Geral), figura 29.

Figura 26 – Vista em profundidade na direção sudoeste, sendo no plano intermediário da fotografia a UP2 – Planície e terraços fluviais e ao 
fundo a UP7 - Escarpa do Planalto Gnáissico-Granítico (Sul-rio-grandense).

Fotografia: Roberto Verdum, 14/01/2020.
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UNIDADE DE PAISAGEM: UP9 - TOPO DO PLANALTO ARENO-VULCÂNICO (PLANALTO 
MERIDIONAL)

Compreende o divisor de águas entre duas bacias hidrográficas: rio Gravataí e Sinos.  Situado em 
altitudes superiores a 200 metros, com um relevo suavemente inclinado, com declividades inferiores 
a 3% (NIELSEN at al., 1994), figuras 6 e 7.

Nessa UP destacam-se os topos dos morros com uma tendência de diminuição de espessura dos 
solos, predominando os Neossolos e sendo frequentes na paisagem a presença dos lajeados rochosos e 
matacões, figura 5. Considera-se nesse sentido a impermeabilidade do substrato rochoso, nas depressões 
situadas no topo dos morros com a presença de pequenos lagos, e a intensidade de processos erosivos 
dos solos, na porção mais próxima da base das encostas. Os processos erosivos são lineares e laminares, 
em áreas naturalmente instáveis e naquelas instabilizadas pelo mal-uso das terras. 

Nesta UP podemos dividir em quatro subunidades de uso agrícola e cobertura do solo: policultivo, 
pecuária, vegetação herbácea para pastagem e cobertura arbórea, com remanescentes florestais da Mata 
Atlântica e plantios de exóticas, sobretudo, pinus (Pinus elliottii) e eucaliptos (Eucalyptus sp.), figura 30.

Figura 27 – Fotografia longitudinal, iniciando na UP6 – Coxilha das Lombas; UP3 – Rampa A - Depósitos areno-argilosos; UP1 – Banhado 
(Banhado dos Pachecos); UP2 – Planícies e terraços fluviais; UP4 – Rampa B – Relevos testemunhos e de depósitos gravitacionais;  

UP8 - Escarpas e UP9 - Topo do Planalto Meridional.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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Figura 28 – Argissolos Vermelho-Escuros pouco profundos, moderadamente drenados, pedregosos em função da sua localização, 
nas encostas da UP8. Presença de processos erosivos – ravinas, associados ao desmatamento e à instabilidade das encostas. 

Distrito de Miraguaia, Santo Antônio da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.

Figura 29 – Extração mineral na UP8, rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, distrito de Miraguaia, Santo Antônio da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para realizar a identificação dos principais impactos ambientais negativos em cada uma das 
Unidades de Paisagem e relacionados às atividades socioeconômicas, sobretudo, relativas à agropecuária 
e exploração mineral, foram considerados os parâmetros: mineração, solo exposto e erosão linear. 
Estes parâmetros foram obtidos com o auxílio da análise e interpretação do mosaico de imagens do 
satélite Landsat-8, 13 de dezembro de 2018 e 26 de janeiro de 2019, considerando a escala espacial 
de visualização em torno de 1:6.000, disponibilizada pelo Google Earth.

Considerando a análise em relação ao parâmetro solo exposto, associado às atividades agropecuárias 
no interior da APABG, registra-se uma área total de 134, 43 km², que representa 9,82% da área da 
APABG. Deste total, majoritariamente, os impactos ambientais negativos, associados a este parâmetro, 
estão localizados na UP1 – Banhados e UP2 - Planícies e terraços fluviais. 

Neste sentido, a partir da constatação realizada por Belloli (2016) de que a orizicultura se 
concentra, predominantemente, na área do Sistema Banhado Grande, isto é, nas áreas planas da planície 
de inundação do rio Gravataí e nas áreas lindeiras aos banhados Grande e dos Pachecos, associa-se 
preferencialmente às áreas de solo exposto, a esta atividade de orizicultura, assim como às pastagens 
e à criação bovina. Sobretudo, se levarmos em consideração o período analisado, entre os meses de 
dezembro de 2018 e janeiro de 2019, em que o cultivo de arroz se apresenta de forma homogênea e 

Figura 30 – Primeiro plano, UP8 – Escarpas do Planalto Meridional; segundo plano, UP9 – Topo do Planalto Meridional, com a presença de 
solos rasos e pedregosos (Neossolos), remanescente arbóreo da Mata Atlântica, parcelas de vegetação herbácea para pecuária semiextensiva e 

policultivo, distrito de Miraguaia, Santo Antônio da Patrulha.
Fotografia: Roberto Verdum, 15/01/2020.
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em fase de intensa atividade fotossintética, isto é, o cultivo se encontra em fase de pré-florescimento e 
florescimento. Guasselli et al. (2013) destacam que, no caso do cultivo do arroz na APABG, não ocorre 
alternância de espécies vegetais, mas o pousio de parcelas e preparo do solo para a próxima safra com 
o objetivo de melhorar as suas condições físico-químicas e biológicos, no entanto, esta prática expõem 
parcelas de solo às intempéries. 

Destaca-se ainda, que na UP1, na porção superior da bacia hidrográfica do rio Gravataí, que 
inclui todos os cursos d’água formadores do Banhado Grande, denominada de Alto Gravataí, há além 
da presença das atividades agropecuárias, os centros urbanos de médio (parte do espaço urbano de 
Santo Antônio da Patrulha) e pequeno porte que contribuem com o aporte de efluentes domésticos 
e industriais para o interior da APABG (SCHEREN, 2014). 

No Médio Gravataí (Arroios Demétrio, Pinto, Fiuza, Alexandrina e Banhado dos Pachecos) há 
uma zona de transição entre a área rural e urbana, com alterações significativas da rede hidrográfica 
natural, com as canalizações para irrigação agrícola, sobretudo, à rizicultura. A presença do espaço 
urbano de Glorinha, neste trecho da APABG, inserido na UP2, potencializa a emissão de poluentes a 
partir dos efluentes domésticos e industriais, (SCHEREN, 2014).

Considerando os dados contidos no Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) 
e a análise em relação ao parâmetro das atividades de mineração no interior da APABG, destaca-se 
que em praticamente todas as Unidades de Paisagem há a demanda de autorização de pesquisa para 
a obtenção dos diferentes produtos minerários contidos nos limites da APABG. Mas, sobretudo, esta 
demanda de autorização se concentra nas Unidades de Paisagem: UP1 – Banhados; UP2 – Planícies 
e terraços fluviais; UP3 – Rampa A - Depósitos areno-argilosos, UP6 – Colina B. 

Quanto às UP1 e UP2, por serem áreas de depressão e acumulação de matéria orgânica e 
sedimentos, assim como de saturação hídrica, os principais produtos minerários considerados de 
interesse de exploração econômica são: os depósitos de areia, cascalho e conchas para uso na construção 
civil e como insumo agrícola, argila para uso cerâmico, turfa e carvão, CPRM (2009). Nestas Unidades 
de Paisagem, a maior parte das áreas de mineração ocorre na bacia hidrográfica dos arroios Fiúza, 
Alexandrina e Banhado dos Pachecos, isto é, 67% do total de áreas de mineração da Bacia Hidrográfica 
do Rio Gravataí, segundo DRH/SEMA (2012). 

Na UP3 e UP6 o interesse de exploração é direcionado aos depósitos arenosos associados à 
presença das paleodunas da morfologia denominada Coxilha das Lombas e seus depósitos gravitacionais 
na forma de rampa de colúvio.

No que se refere ao requerimento de lavra este se concentra, sobretudo, nas Unidades de 
Paisagem: UP4 – Rampa B – Relevos testemunhos e de depósito gravitacional; UP5 – Colina A; UP7 
– Escarpas do Planalto Sul-rio-grandense; UP8 – Escarpas do Planalto Meridional e UP9 – Topo do 
Planalto Meridional.

Nestas Unidades de Paisagem, sobretudo na porção NE e NO da APABG, o interesse da exploração 
minerária é direcionado ao aproveitamento da água mineral, areia, arenito (Formação Botucatu), 
argila, basalto (Formação Serra Geral), granito (Complexo Granítico do Escudo Sul-rio-grandense) 
e saibro, (CPRM, 2009).
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Em termos de concessão de lavra e licenciamento, destaca-se que são áreas reduzidas, sobretudo, 
situadas nas Unidades de Paisagem: UP2 - Planícies e terraços fluviais; UP5 – Colina A, para a extração 
dos depósitos de areia, argila, cascalho, conchas, turfa e na UP6 – Colina B, à extração de granito 
e saibro, (CPRM, 2009). Pelo levantamento realizado pela análise visual da imagem Google Earth, 
Landsat-8, dos anos de 2018 e 2019, registra-se uma área total de 2,38 km², que representa 0,17% da 
área da APABG.

Considerando a análise em relação ao parâmetro erosão linear associado às atividades agropecuárias 
e de mineração no interior da APABG, observa-se a partir da análise e interpretação do mosaico de 
imagens do satélite Landsat-8, que os processos erosivos lineares na forma de ravinas (erosão pluvial) e 
voçorocas (erosão pluvial e subsuperficial) estão situadas, sobretudo, nas Unidades de Paisagem: UP6 e 
UP3 – relacionadas à Colina e aos depósitos de rampa da Formação Coxilha das Lombas (paleodunas), 
assim como às Unidades da Paisagem UP8 e UP4, relacionadas à Escarpa e aos depósitos de rampa do 
Planalto Meridional (rochas vulcânicas). Pelo levantamento realizado pela análise visual da imagem 
Google Earth, Landsat-8, dos anos de 2018 e 2019, registra-se um comprimento de 5,15 km de erosão 
linear na área da APABG.

Os aspectos naturais da fragilidade pedo-litológica, sobretudo no caso dos depósitos arenosos 
na UP6 e UP3 e a declividade acentuada na UP8 e UP4, conforme CPRM (2009), potencializam os 
processos erosivos lineares quando são associados às atividades sociais de mineração e policultura 
identificadas nestas Unidades de Paisagem.

Especificamente, nas UP1 – Banhados e UP2 - Planícies e terraços fluviais, mesmo que sendo 
consideradas com tendo baixo potencial erosivo por serem áreas planas com aptidão agrícola e que 
favorecem a mecanização, conforme CPRM (2009), são identificados processos erosivos relacionados 
à abertura de canais artificiais de drenagem-irrigação para a atividade de orizicultura, segundo a análise 
e interpretação do mosaico de imagens do satélite Landsat-8 e o estudo elaborado por Etchelar (2017).
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Capítulo 2 IMPACTOS AMBIENTAIS NA AVIFAUNA 
ASSOCIADOS ÀS TRANSFORMAÇÕES DA 
PAISAGEM NO PARQUE EÓLICO TRAMANDAÍ

Paula Rodrigues Tavares
Roberto Verdum
Lucimar de Fátima dos Santos Vieira

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico desenfreado, em especial desde 
a década de 1970, vem causando impactos negativos significativos na 
disponibilidade de recursos naturais, como efeito, temos a poluição em suas 
diversas formas, o uso indiscriminado dos combustíveis fósseis e o aumento 
no aquecimento global. A maior utilização de energia é uma consequência 
das novas tecnologias disponíveis no mercado, o que aumenta a demanda 
por métodos de obtenção de energia com maior eficácia e que, ao mesmo 
tempo, garantam a sustentabilidade ambiental. Visando a proteção do 
ambiente, aumentaram-se os esforços para a obtenção de energia que seja 
sustentável e eficaz, entre estes, a energia eólica tem demonstrado alto 
crescimento em virtude de sua capacidade energética e por utilizar uma 
fonte de geração de energia limpa, o vento (CAMARGO, 2005).

No Brasil, a produção de energia a partir de fonte eólica foi de 48.475 
GWh em 2018, dos quais, 5.765 GWh foram produzidos no Rio Grande 
do Sul. Observa-se um aumento significativo na participação dessa fonte 
de energia, que era responsável pela geração de 1.238 GWh em 2009, no 
contexto nacional (BRASIL, 2019c).

O primeiro empreendimento eólico no Rio Grande do Sul teve o início 
da sua operação no ano de 2006, composto, à época, por três parques de 75 
aerogeradores cada, no município de Osório/RS. Sendo assim, consideramos 
que a atividade começou a ser desenvolvida no Estado recentemente, o que 
demanda esforços em busca da compreensão quanto aos efeitos advindos 
dessa tecnologia de geração de energia (BIER, 2016).

Apesar de ser considerada uma geração de energia pouco impactante 
ambientalmente, podemos observar as modificações na paisagem e os 
impactos negativos à fauna decorrentes da instalação de equipamentos 
e das alterações no meio, associadas a este tipo de atividade econômica.

versão  digital
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METODOLOGIA: ÁREA DE ESTUDO E ETAPAS METODOLÓGICAS

ÁREA DE ESTUDO

O Parque Eólico Tramandaí (PET) está localizado no município de Tramandaí, Figura 1, no 
litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, tendo iniciado sua operação comercial em 2011, sob a 
administração das empresas EDP Renováveis Brasil e EDP Energias do Brasil, ambas ligadas à Energia 
de Portugal (EDP). O município de Tramandaí localiza-se a 118 km da capital do Estado e possui 
aproximadamente 51 mil habitantes, numa área total de 144,4 km² (FEE, 2019).

Figura 1 –  Localização do Parque Eólico Tramandaí
Fonte: TAVARES, 2020 adaptado de FEPAM, 2018

Nesta pesquisa, objetivando analisar as Unidades de Paisagem (UPs), nas quais se localiza o 
empreendimento, consideramos como área de estudo, além do Parque Eólico Tramandaí, o seu entorno, 
de acordo com as características do meio que avaliamos como sendo importantes para a avifauna. 

A área de estudo selecionada para a definição das UPs tem aproximadamente 380 km² e engloba, 
parcialmente, os municípios de Tramandaí e Cidreira (Figura 2). Esta área reflete a importância de 
se identificar as UPs analisadas e de suas intercorrelações com a avifauna, em virtude da utilização 
de áreas úmidas, lagoas, maciços arbóreos, entre outros espaços, para as atividades reprodutivas, de 
nidificação e para forrageio.
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Figura 2 – Localização da área de estudo
Fonte:  TAVARES, 2020 adaptado de FEPAM, 2018

A área de estudo está inserida na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, região que representa a 
província sedimentar mais recente do território gaúcho, mais especificamente, encontra-se na Planície 
Costeira Externa, a qual, ocupa cotas altimétricas inferiores a 20 metros em terrenos mais planos e 
próximos ao mar. Neste contexto, as paisagens na região litorânea são muito diversas e compostas por 
praias, matas de restinga, banhados, campos de dunas e grande número de lagoas, muitas interligadas 
entre si e algumas com conexão ao mar.

De acordo com os critérios, as exigências e os estudos prévios para o licenciamento ambiental 
de empreendimentos de geração de energia a partir da fonte eólica, no estado do Rio Grande do Sul, o 
parque eólico estudado está inserido na região eólica do Litoral Norte, em área de baixa sensibilidade 
ambiental para a atividade eólica, conforme demonstrado na Figura 3 (FEPAM, 2014). 

O Parque Eólico Tramandaí encontra-se instalado em local de importância e sensibilidade 
ambiental – em seus diversos aspectos abióticos e bióticos, assim como em relação àqueles associados 
aos impactos negativos na paisagem, o que demanda estudos e esforços para a conservação da área.
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ETAPAS METODOLÓGICAS

O estudo foi desenvolvido em cinco etapas metodológicas com adaptação da metodologia de 
Queiroz, 2012. Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas as seguintes etapas:

1 – Procedimentos relacionados à pesquisa, ao levantamento de dados e informações:
1.1 – Levantamento de dados secundários, com a finalidade de embasar o estudo; 
1.2 – Revisão bibliográfica quanto à caracterização e classificação da área de estudo nos aspectos 

relacionados à geologia, geomorfologia e sensibilidade ambiental;
1.3 – Seleção das variáveis a serem consideradas no estudo, com a finalidade de definição de UPs, a 

saber, geologia, geomorfologia e uso da terra;
1.4 – Definição dos dados a serem analisados com o objetivo de verificar os impactos à avifauna, sendo: 

espécies que utilizam o local atualmente comparando com as espécies presentes no diagnóstico;
1.5 – Obtenção e tratamento de informação disponível para cada uma das variáveis: dados 

georreferenciados e conjunto de dados (RAS do empreendimento e diagnósticos entregues ao 
órgão ambiental);

Figura 3 – Área do Parque Eólico Tramandaí sobreposto ao zoneamento eólico
Fonte: FEPAM, 2014; FEPAM, 2018
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1.6 – Pré-identificação das UPs e definição de seus limites com base nas imagens obtidas para antes 
e após a construção do parque eólico, tendo em vista a geologia, a geomorfologia e os usos da 
terra presentes no local;

1.7 – Análise dos processos de licenciamento ambiental do parque eólico protocolados na FEPAM, 
com a finalidade de levantar dados de fauna e paisagem.

2 – Procedimentos relacionados à pesquisa de campo:
2.1 – Desenvolvimento do levantamento de campo, pelo qual se evidenciou um processo de 

reconhecimento da área em questão. A partir dos resultados da etapa anterior, foram determinados 
os itinerários de visita e locais de interesse;

2.2 – Delimitação e apreciação de todas as UPs previamente definidas para elaboração da classificação 
final das UPs.

3 – Identificação das UPs e definição dos seus limites:
3.1 – Classificação final das UPs e definição dos seus limites, a partir do cruzamento das informações 

geológicas-geomorfológicas da área de estudo como primeiro nível hierárquico; com as variáveis de 
cobertura e uso da terra, que foram obtidas a partir dos dados disponíveis no Projeto Mapbiomas 
– coleção 4 (2019a), definimos o segundo nível hierárquico das UPs;

3.2 – Revisão de dúvidas detectadas, verificando os limites definidos, através de reavaliação com base 
na imagem de satélite e na visita a campo realizada;

3.3 – Definição da área ocupada por cada UP e as variações de cobertura e uso da terra, para os anos 
de 2005, 2011 e 2018 que correspondem ao planejamento do empreendimento e a operação do 
parque eólico, assim como a descrição de cada unidade de paisagem. Esses anos foram escolhidos, 
em virtude de representarem fases distintas do empreendimento (Licença Prévia e Licença de 
Operação), de forma a demonstrar a dinâmica da área em cada momento da atividade de geração 
de energia;

4 – Análise dos dados coletados referentes à avifauna e o cruzamento destes dados com os resultados 
obtidos na análise das variações de cobertura e uso da terra nas UPs pré-definidas; 

4.1 – Análise dos dados constantes nos processos de licenciamento ambiental do empreendimento 
referentes à avifauna e processamento desses dados no software EstimateS (COLWELL, 2013);

4.2 – Definição e análise quantitativa de espécies compartilhadas entre as ocasiões amostrais, a partir 
dos dados tabulados no software Excel;

4.3 – Verificação dos índices de similaridade a partir de dados quanto à avifauna presente no local 
nos anos 2005, 2011 e 2018, antes e após a instalação do empreendimento para, desta forma, 
relacionar a comunidade avifaunística com as alterações nas UPs verificadas. Nesta etapa foi 
utilizado o índice de similaridade de Jaccard para a avaliação. Este índice foi utilizado em virtude 
de sua aplicabilidade na determinação de similaridade de pares de amostras;

4.4 – Avaliação das alterações na cobertura e uso da terra nas UPs, entre os anos 2005, 2011 e 2018, 
a partir dos dados obtidos na etapa 3.3;

4.5 – Análise da relação entre a avifauna e as UPs verificadas para o local nos anos 2005, 2011 e 2018 
para, a partir do cálculo do índice de similaridade de Jaccard, entre as ocasiões amostrais e dos 
resultados da etapa 4.3, estabelecer as correlações entre estes;

5 – Estruturação dos resultados e conclusão.
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RESULTADOS

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM (UPS)

Para a definição das UPs consideramos, no primeiro nível de análise, as unidades geológicas e 
geomorfológicas, em escala de detalhe, conforme Verdum et al. (2012). Como resultados destas relações 
obtivemos: UP1 – Praia e linha de praia; UP2 – Cordão de dunas livres; UP3 – Planície lagunar; UP4 
– Planície arenosa e UP5 - Dunas interiores fixas (Figura 4).

Figura 4 – Primeiro nível: relação entre as unidades geológicas-geomorfológicas e da paisagem
Fonte: TAVARES, 2020

Como segundo nível hierárquico na definição das Unidades de paisagem, analisamos, a partir 
da coleção 4 do Projeto Mapbiomas, a cobertura e o uso da terra para os anos de estudo. Os seguintes 
aspectos foram identificados: áreas úmidas; corpos e cursos hídricos; praias e dunas; formação campestre 
e cultivos; formação florestal; silvicultura e infraestrutura urbana (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Cobertura e uso da terra na área de estudo nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².

Cobertura e 
uso da terra

Área em 2005 
(km²)

Área em 2011 
(km²)

Área em 2018 
(km²)

Diferença 
(km²)

Diferença 
(%)

Formação Florestal 30,21 24,40 20,40 -9,81 -32,48

Silvicultura 28,48 36,55 41,34 12,86 45,16

Área Úmida 15,28 19,71 15,05 -0,23 -1,51

Formação campestre 
e cultivos

200,31 189,21 190,47 -9,84 -4,91

Praias e Dunas 24,67 26,33 27,26 2,59 10,51

Infraestrutura Urbana 14,74 16,37 18,26 3,52 23,85

Corpos e 
Cursos Hídricos

57,83 57,90 57,47 -0,35 -0,61

Fonte: TAVARES, 2020

A partir do Gráfico 1 verificamos que as classes silvicultura, formação florestal e infraestrutura 
urbana foram as que mais apresentaram variações entre os anos 2005, 2011 e 2018 na área de estudo. 
Enquanto, por um lado, a silvicultura e a infraestrutura urbana apresentaram aumentos importantes, 
de 45,16% e 23,85%, respectivamente, por outro lado, observamos uma diminuição de mais de 32% 
na classe formação florestal. Essa tendência de aumento na atividade de silvicultura já foi observada 
pelos autores Trentin et al. (2014) que, em sua pesquisa, observaram que a área de silvicultura no 
sudeste do estado do Rio Grande do Sul triplicou nos 20 anos de estudo.

Ao relacionarmos o primeiro nível hierárquico – aspectos geológico-geomorfológicos, com o 
segundo nível hierárquico - aspectos da cobertura e do uso da terra, podemos estabelecer as características 
das cinco UPs, no espaço geográfico do interior e no entorno do parque eólico:

UP1 – Praias e linhas de praia
A UP1 é constituída pela linha de praia atual, a qual, é modelada constantemente pelos processos 

dinâmicos na zona costeira oriundos dos ventos, ondas e correntes. Quanto à cobertura e uso da terra 
na UP1, verificamos que a área é formada pela classe praias e dunas, a qual teve sua cobertura amainada 
de forma pouco expressiva nos anos estudados, entre 2005, 2011 e 2018 (Gráfico 2).

UP2 – Cordão de dunas livres
Esta UP, onde se localiza o Parque Eólico Tramandaí, é composta pelas dunas costeiras, classificadas 

como cadeias barcanóides, barcanas isoladas e cadeias transversais com altura média entre 8 e 10 m, 
embora possam atingir até 25 m.
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Gráfico 1 – Variação na cobertura e uso da terra na área de estudo.
Fonte: TAVARES, 2020.

Gráfico 2 – Variação na cobertura e uso da terra na UP1 nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².
Fonte: TAVARES, 2020.
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Gráfico 3 – Variações na cobertura e uso da terra na UP2 nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².
Fonte: TAVARES, 2020.

Verificamos nessa UP a predominância da cobertura e uso da terra por dunas (classe praias 
e dunas) e pela infraestrutura urbana, sendo possível observar um aumento na ocorrência dessas 
classes em 2018. Ao se comparar os dados de 2005, 2011 e 2018, observa-se 19,99% de acréscimo 
de infraestrutura urbana e 11,57% de praias e dunas. Quanto à classe formação campestre e cultivos, 
verificamos uma diminuição importante dessa classe, nessa UP – em torno de 50% (Gráfico 3).

UP3 – Planície lagunar
Essa UP é caracterizada geomorfologicamente pela associação da formação campestre com o 

subsistema lagunar da planície costeira, neste, a Lagoa da Fortaleza é o corpo hídrico mais expressivo 
na área de estudo.

Na Planície lagunar sobressaem-se, na análise quanto à cobertura e uso da terra, as classes: 
formação campestre e cultivos, corpos e cursos hídricos, silvicultura e formação florestal (Gráfico 4). 
Verificamos nos anos estudados, o aumento da silvicultura, a qual com índice maior que 40% de 
variação, quando consideramos como base o primeiro ano de estudo (2005). Em contrapartida, 
conforme verifica-se na Tabela 2, houve a diminuição na formação florestal (-34,11%) e na formação 
campestre e cultivos (-6,64%).

UP4 – Planície arenosa
Essa UP consiste em uma planície com áreas propícias aos cultivos perenes e temporários, 

em virtude de suas características de acumulação sedimentar e matéria orgânica, ao longo de sua 
estabilização, em consonância com a formação do sistema laguna-barreira IV, mais recente.

Verificamos um importante uso da terra por cultivos temporários e perenes que, juntamente com 
a formação campestre, ocupam mais de 90% da poligonal dessa UP (Tabela 3). Durante o período 
analisado, não foram observadas variações significativas no que tange à cobertura e ao uso da terra, 
na UP4 (Gráfico 5).
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Tabela 2 – Cobertura e uso da terra na UP3, nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².

Cobertura e 
uso da terra

Área em 2005 
(km²)

Área em 2011 
(km²)

Área em 2018 
(km²)

Diferença 
(km²)

Diferença 
(%)

Formação Florestal 26,34 21,45 17,36 -8,98 -34,11

Silvicultura 27,81 35,63 39,68 11,87 42,68

Área Úmida 9,63 14,43 10,55 0,92 9,51

Formação campestre 
e cultivos

82,97 74,28 77,47 -5,51 -6,64

Corpos e 
Cursos Hídricos

48,19 48,17 48,02 -0,16 -0,33

Fonte: TAVARES, 2020.

Tabela 3 – Cobertura e uso da terra na UP4, nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².

Cobertura e 
uso da terra

Área em 2005 
(km²)

Área em 2011 
(km²)

Área em 2018 
(km²)

Diferença 
(km²)

Diferença 
(%)

Área Úmida 2,62 2,19 1,75 -0,87 -33,05

Formação campestre 
e cultivos

76,11 77,02 77,17 1,05 1,38

Fonte: TAVARES, 2020.

Gráfico 4 – Variações na cobertura e uso da terra na UP3 nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².
Fonte: TAVARES, 2020.
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Gráfico 5 – Variações na cobertura e uso da terra na UP4 nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².
Fonte: TAVARES, 2020.

UP5 – Dunas interiores fixas
Essa unidade de paisagem apresenta a maior cota altimétrica entre as UPs classificadas nesse 

estudo, sendo a mais afastada do Oceano Atlântico.
Como se pode verificar na Tabela 4, as dunas interiores fixas têm como principal cobertura e uso 

da terra, a formação campestre e os cultivos. Nessa unidade de paisagem não ocorreram modificações 
significativas durante os anos estudados, no que tange a esses aspectos. Destacamos que a redução 
das áreas úmidas nesta UP, em torno de 13%, pode estar associada, às variações da lâmina d’água nas 
diferentes imagens analisadas, por condições pluvio-hidrológicas em cada uma delas, mas que não 
foram objeto dessa pesquisa.

Impactos à avifauna
Durante os anos de monitoramento de aves na área do parque eólico – entre 2004 e 2019 - 

foram identificadas 242 espécies em 66 ocasiões amostrais mensais e 11 ocasiões amostrais anuais1. 
Se levarmos em consideração apenas as espécies amostradas na AID do empreendimento, isto é, na 
área dos limites do parque eólico, esse número cai para 111 espécies.

Relação entre a avifauna e as Unidades de Paisagem (UPs)
A análise da avifauna foi realizada em três momentos, correspondentes àqueles das imagens 

de cobertura e uso da terra, isto é: 2005 – antes do parque eólico ser instalado; 2011 – primeiro ano 
de operação e 2018 – oitavo ano de operação do empreendimento. Ao compararmos a comunidade 
avifaunística presente na área do parque eólico, antes e após a instalação do empreendimento, verificamos 
uma diminuição importante na diversidade. Podemos constatar que, de 159 espécies registradas no 
ano de 2005 no parque eólico e no seu entorno e 48 na área do empreendimento, apenas 22 e 23 foram 
identificadas em 2011 e 2018, respectivamente. Em 19 das famílias presentes na área em 2005, não 
foram mais constatados registros, quando da operação do parque eólico.

1 Para este estudo os anos para os quais havia disponíveis apenas dados mensais foram compilados em uma ocasião amostral anual, mesmo que 
não houvesse dados disponíveis referentes a todos meses.
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Quanto às famílias, verificamos que antes do parque eólico, em 2005, 45 foram identificadas na 
área do empreendimento (AID) e no seu entorno e 23 apenas em AID, número que diminuiu para 
17 em 2011 e 18 em 2018. 

A similaridade de Jaccard, índice que expressa a semelhança entre ambientes, baseando-se 
no número de espécies comuns, foi calculada para os anos estudados, considerando, num primeiro 
momento, os resultados para 2005 que englobavam a AID e o entorno do empreendimento, sendo o 
resultado demonstrado na Tabela 5.

A partir da análise do índice de Jaccard2 verificamos que os anos com a maior similaridade, embora 
baixa, foram 2011 e 2018. Nesses anos o número total de espécies foi semelhante, sendo 22 em 2011 e 
23 em 2018, porém, destas, apenas 11 eram compartilhadas o que resultou em índice de similaridade 
de Jaccard igual a 0,324. Já ao compararmos o ano de 2005, quando não havia o empreendimento no 
local, com os demais anos após a operação do parque eólico, o índice de similaridade de Jaccard resulta 
em valores próximos a 0,1, ou seja, similaridade muito baixa.

Ao calcularmos o índice de similaridade de Jaccard para os anos estudados, considerando apenas 
a AID em 2005, obtivemos os seguintes resultados, como mostra a Tabela 6.

2 Neste estudo consideramos índices acima de 0,5 como campanhas similares, de acordo com o estudo de Fabricante (2007).

Tabela 4 – Cobertura e uso da terra na UP5, nos anos 2005, 2011 e 2018, em km².

Cobertura e 
uso da terra

Área em 2005 
(km²)

Área em 2011 
(km²)

Área em 2018 
(km²)

Diferença
(km²)

Diferença
(%)

Área Úmida 3,02 2,99 2,64 -0,38 -12,61

Formação campestre 
e cultivos

31,21 30,95 31,01 -0,20 -0,65

Corpos e 
Cursos Hídricos

3,58 3,84 3,56 -0,02 -0,58

Fonte: TAVARES, 2020

Tabela 5 – Similaridade de Jaccard entre os anos de 2005, 2011 e 2018 considerando AID e o entorno do Parque Eólico Tramandaí.

Ocasião 
amostral 1

Número de 
espécies OA 1

Ocasião 
amostral 2

Número de 
espécies OA 2

Espécies com-
partilhadas

Índice de 
Jaccard

2005 159 2011 22 20 0,124

2005 159 2018 23 23 0,145

2011 22 2018 23 11 0,324

Fonte: FEPAM, 2005; FEPAM, 2009; FEPAM, 2010; FEPAM, 2014b; FEPAM, 2018– elaboração dos autores.
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Tabela 6 – Similaridade de Jaccard entre os anos de 2005, 2011 e 2018 considerando apenas a AID.

Ocasião 
amostral 1

Número de 
espécies OA 1

Ocasião
amostral 2

Número de
espécies OA 2

Espécies
compartilhadas

Índice de
Jaccard

2005 (AID) 48 2011 22 11 0,186

2005 (AID) 48 2018 23 17 0,315

Fonte: FEPAM, 2005; FEPAM, 2009; FEPAM, 2010; FEPAM, 2014b; FEPAM, 2018– elaboração da autora.

Da mesma forma que na análise anterior, o índice de similaridade Jaccard, mesmo ao considerar 
apenas as amostragens realizadas em AID em 2005, resultou em valores baixos, de tal modo, verificamos 
que não há similaridade significativa entre as amostragens realizadas na área do empreendimento.

Das famílias presentes na área de estudo com maior representatividade de espécies, podemos 
verificar que Rallidae, que contava com 10 espécies registradas no entorno do parque eólico em 2005, 
Sternidae e Icteridae, ambas com 8 espécies em 2005, não apresentaram o registro de espécies em 2011 e 
2018. Destas, as famílias Rallidae e Sternidae foram registradas apenas no entorno do empreendimento 
nas amostragens de 2005, já Icteridae, encontrava-se na AID do empreendimento em 2005 e, após, 
não foi mais registrada durante a operação do Parque Eólico Tramandaí.

Anatidae, que contava com 7 espécies representantes em 2005 na área do PET (AID) e no seu 
entorno, sendo 2 em AID, teve 2 espécies amostradas em 2011, no início da operação do parque eólico 
e nenhuma em 2018. Assim, Tyrannidae, que contava com 18 espécies em 2005, sendo 9 encontradas 
na AID, apresentou apenas 2 registros em 2011 e 3 em 2018. Thraupidae, que em 2005 apresentava 
12 espécies, das quais, 4 presentes na AID do empreendimento, teve sua representatividade reduzida 
para 1 espécie após o início de operação do parque. 

A família Hirundinidae, que apresentava 8 espécies em 2005, das quais, 6 encontradas em AID, 
não foi registrada em 2011 e contou com 2 espécies amostradas em 2018. A família Furnariidae parece 
ter respondido negativamente à redução da classe de cobertura e uso da terra - formação florestal -, 
observada na UP3 (-34,11%) pois essa família utiliza essa formação vegetal para nidificação e habitat. 
Conforme vimos, das 3 espécies que utilizavam a AID do local em 2005, apenas a espécie Furnarius 
rufus ocorre após a operação do empreendimento. Esta espécie reage positivamente à antropização, 
sendo encontrada, inclusive, em áreas recentemente abertas para pastagens (WIKIAVES, 2020). 

Dentre as famílias que tiveram sua representatividade diminuída de maneira importante, após a 
construção do empreendimento, a maioria tem seu ciclo de vida ligado ao sistema hídrico, seja como 
habitat, local de forrageio e para fins de nidificação. Podemos citar a família Anatidae que tem como 
seu habitat os ambientes aquáticos. Da mesma forma, a família Rallidae, que foi registrada apenas no 
entorno do parque eólico em 2005, habita regiões pantanosas, margens de corpos e cursos hídricos, 
em zonas de vegetação densa. Por terem comportamentos e hábitos tímidos e reclusos, as espécies 
da família Rallidae, respondem de maneira significativa à antropização constatada na área do parque 
eólico, seja pelas moradias que avançaram sobre a área, seja pela operação do empreendimento em si, 
sendo que na UP2, unidade de paisagem onde o parque eólico está localizado, observamos 19,99% de 
acréscimo de infraestrutura urbana nos anos de estudo. As aves dessa família não foram mais observadas 
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no local. As aves migratórias também se encontram associadas ao litoral, podemos citar Tyrannidae e 
Charadriidae, que utilizam a área em seus deslocamentos de migração e tiveram sua representatividade 
diminuída, após o início da operação do PET (WIKIAVES, 2020).

CONCLUSÃO

Em virtude da importância do habitat do entorno da área do empreendimento para a avifauna, 
como fator influenciador de impactos a este grupo faunístico, o estudo das UPs, considerou este entorno 
com a finalidade de observar as alterações na paisagem. Destarte, no período estudado, os anos de 
2005, 2011 e 2018, verificamos, no que tange ao segundo nível hierárquico utilizado na definição das 
UPs – cobertura e uso da terra -, o aumento da área utilizada pela silvicultura, bem como da presença 
de moradias no entorno do empreendimento. Estes aspectos, juntamente com a diminuição de áreas 
florestais e campestres, pode ter ocasionado impactos negativos à avifauna local que, conforme visto, 
teve sua diversidade amainada. 

Quanto à urbanização, verifica-se a tendência de ocupação da área no entorno do parque eólico por 
residências de diferentes padrões construtivos, antes mesmo do empreendimento; o que se acentuou, 
em parte, pela sensação de segurança que este proporciona aos novos moradores e pela infraestrutura 
associada ao empreendimento. 

O Parque Eólico Tramandaí, em operação desde 2011, está inserido na UP2 – Cordão de dunas 
livres -, onde identificamos 20% de acréscimo de infraestrutura urbana e 12% de praias e dunas. Por 
outro lado, em relação à formação campestre e aos cultivos, verificamos uma diminuição importante 
nessa UP, em torno de 50%. Destacamos, também, que a presença dos aerogeradores na paisagem altera 
sua qualidade cênica, além de se configurar em um obstáculo à movimentação de aves e promover a 
fragmentação de habitat. 

Quanto à similaridade entre as ocasiões amostrais analisadas, observamos que a comunidade 
de avifauna se tornou menos similar, isto é, a similaridade através do Índice de Jaccard indica que a 
comunidade avifaunística da área do Parque Eólico Tramandaí sofreu alterações após a instalação 
e operação do empreendimento. As alterações na comunidade avifaunística foram observadas ao 
compararmos os anos 2005, 2011 e 2018, sobre as quais se sugere, em grande parte, como resposta ao 
empreendimento eólico e a densificação populacional que se associa a este. Isso demonstra a resposta 
da avifauna ao empreendimento e à urbanização densificada, que se afasta da área, evitando-a. 

Embora estudos mais detalhados, com a análise de áreas controle, façam-se necessários, podemos 
concluir que a atividade de geração de energia, a partir de fonte eólica, parece impactar negativamente 
a avifauna da área do empreendimento em virtude da perda de habitat e evitação provenientes da 
instalação e operação de parques eólicos. A atividade de voo é reduzida perto do parque eólico, o que 
pode indicar que o empreendimento pode funcionar como barreira, provocando um impacto negativo 
na dinâmica e na composição de aves.

Por fim, as conclusões aqui apresentadas poderão embasar a definição de bases metodológicas 
que considerem os impactos à paisagem, enquanto fator relevante para o diagnóstico e à determinação 
dos impactos ambientais negativos da construção e operação de parques eólicos, tendo em vista a 
tendência ao crescimento mundial dessa atividade de geração de energia.
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Capítulo 3 SIMULAÇÃO DIGITAL DO IMPACTO 
VISUAL DE EMPREENDIMENTO EÓLICO 
NA PAISAGEM DO CERRO DO JARAU

João Gabriel Junqueira Ribeiro
Tanice Cristina Kormann
Roberto Verdum

INTRODUÇÃO

A expansão da atividade de geração de energia por fonte eólica, 
diante do desenvolvimento tecnológico, tem se refletido na ampliação dos 
parques eólicos em áreas potencialmente produtivas no território nacional. 
Neste contexto, novas regiões têm sido requeridas para a implantação de 
empreendimentos eólicos no Estado do Rio Grande do Sul, sendo o caso 
do Pampa. 

O licenciamento da atividade é realizado pelo órgão estadual de 
licenciamento ambiental, que adota os critérios estabelecidos pela Portaria 
FEPAM nº 118/2014. Esta Portaria define as Diretrizes para Licenciamento 
de Empreendimentos Eólicos no Estado do Rio Grande do Sul, resultado 
do cruzamento de estudos multidisciplinares que integram as análises de 
temas do meio físico, biótico e socioeconômico.

Dentre os estudos que resultaram nestas diretrizes, o tema da paisagem 
foi inserido devido à necessidade de valoração das paisagens de interesse, 
por parte da população residente e transeunte, no entorno das áreas 
potenciais para a instalação dos empreendimentos eólicos. A valoração 
das paisagens foi estabelecida de 1 (um) a 5 (cinco), sendo que o valor 1 
(um) foi atribuído às paisagens reconhecidas como de baixo interesse de 
referência (identidade) pelos entrevistados, enquanto o valor 5 (cinco) 
foi atribuído às paisagens consideradas de referência pelos entrevistados. 
Estas informações foram espacializadas, resultando em um mapa-síntese, 
conforme pode ser visualizado na Figura 1.

Diante da existência de processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos eólicos, nas proximidades ou mesmo em locais de paisagens 
consideradas de máxima valoração, faz-se necessário o estabelecimento de 
critérios, visando minimizar o impacto negativo na paisagem. Para tanto, no 
presente trabalho, se propõe apresentar os critérios que vêm sendo propostos 
para minimizar o impacto negativo na paisagem, diante do licenciamento 
ambiental de empreendimentos de geração de energia eólica, instalados no 
entorno de paisagens de máxima valoração no Pampa.

versão  digital
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CERRO DO JARAU: ÍCONE DE REFERÊNCIA PAISAGÍSTICA 

A seleção da área de estudo foi definida em função da demanda do setor responsável pelo 
licenciamento da atividade. Trata-se de um estudo de caso em área requerida para licenciamento 
junto à paisagem de máxima valoração no Pampa, o Cerro do Jarau, situado no município de Quaraí, 
sudoeste do estado (Figura 2). Neste local, os elementos ou conjuntos da paisagem identificados 
como patrimônios culturais, individuais ou coletivos, são considerados de valor 5 (cinco), ou seja, 
de máxima valoração para a paisagem, pelos residentes no seu entorno e turistas que o visitam. Desta 
forma, a paisagem do Cerro do Jarau é lembrada por indivíduos e coletivos como sendo aquela em 
que as pessoas se identificam significativamente, atribuindo o sentido de pertencimento. O local é 
considerado ícone de referência paisagística para a população gaúcha, por ser palco de uma das mais 
famosas lendas sul-rio-grandenses, recolhida e transcrita da tradição oral para a literatura por Simões 
Lopes Neto em “Salamanca do Jarau”. Assim, a região, e o cerro em especial, possuem importância no 
contexto histórico e cultural, visto que o Cerro do Jarau é cercado de misticismo e folclore.

Figura 1 – Mapa indicando os pontos relativos à paisagem e às respectivas valorações.
Fonte: Anexo II da Portaria FEPAM n° 118/2014 (RIO GRANDE DO SUL, 2014).
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Além disso, a singularidade desta paisagem está relacionada aos aspectos geológicos e 
geomorfológicos, que têm relação com a morfogênese desta elevação. Lisboa et al. (1987) e Crósta e 
Lourenço (2010) apontam que a gênese do Cerro do Jarau está associada ao impacto de um meteorito 
(astroblema) que resultou numa cadeia de morros em formato semicircular, com elevação que passa 
dos 150 metros em relação às áreas do entorno. Tal impacto resultou em uma complexidade litológica 
a partir da exposição de litologias areníticas em uma região onde predominam as rochas vulcânicas, 
além da presença de material vitrificado, originado a partir do impacto.

O Cerro do Jarau está localizado nas margens da rodovia RS-377, possibilitando ao observador 
que transita nesta rodovia, em qualquer sentido, avistá-lo desde seu acostamento, permitindo uma 
melhor visualização e contemplação da paisagem. As características descritas se refletem na ocorrência 
de uma paisagem que se torna ponto de atração visual pelo seu caráter de unicidade das formas, ao 
qual são atrelados valores culturais, históricos e científicos, tornando o Cerro do Jarau como um ícone 
na paisagem do Pampa.

A Figura 2 ilustra a localização do cerro, no contexto regional, destacando-se a rede rodoviária 
e hidrográfica, assim como a sua localização em zona de fronteira Brasil – Uruguai:

Figura 2 – Mapa de localização do Cerro do Jarau, com destaque ao empreendimento a ser licenciado
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Constituindo-se numa exceção na paisagem regional, onde predominam os campos com relevo 
suavemente ondulado, denominados regionalmente como coxilhas, o cerro também é dotado de 
significativa relevância ecológica. A complexidade no âmbito geológico e geomorfológico resulta 
na importância do local para a manutenção da biodiversidade regional. Alves (2012) aponta que a 
variação no relevo originou uma diversidade de ambientes que, por sua vez, se traduz no aumento da 
biodiversidade local, indicada pela ocorrência de 64 espécies vegetais endêmicas, raras e/ou ameaçadas.

A biodiversidade, portanto, tem estreita relação com a geodiversidade encontrada no Cerro do 
Jarau. Assim, o local se configura num excelente exemplo da abordagem integrada, visto que, tanto 
esta geodiversidade quanto a biodiversidade constituem suporte material para que seja atribuída sua 
importância no contexto histórico e cultural. Por se tratar do ponto mais elevado da região, o Cerro do 
Jarau foi ponto estratégico nas batalhas pela demarcação das fronteiras entre Portugal e Espanha. Tal 
fato propiciou com que o local se tornasse palco de lendas de fundamental importância para a cultura 
gaúcha, tornando-o uma paisagem de referência para a comunidade. Todos estes elementos fazem com 
que, na atualidade, o local venha sendo objeto de estudo para pesquisas científicas e culturais das mais 
diversas áreas do conhecimento.

A singularidade do Cerro do Jarau é descrita por diversos autores. Rambo (1956, p. 145), já cita 
o Cerro do Jarau e sua importância paisagística:

A campanha é um oceano, não de água, mas de grama. Esta impressão é reforçada pela Coxilha do Jarau 
no extremo sul da paisagem. Levantando-se do meio dum colar de vegetação mais alta, graminácea, 
quase branca como a espuma da ressaca, seus cerros brilham ao sol como ilhotes de granito no mar. 
Mesmo de longe ressaltam as arestas de arenito metamórfico conglutinados neste serrote mais ocidental 
do Rio Grande do Sul, figurando monstros petrificados de eras que já vão longe. Rambo (1956, p.145)

Além do contexto de qualificação morfológica que o destaca na paisagem do Pampa, Vieira (2014, 
p.199) aponta que a beleza cênica do Cerro do Jarau é caracterizada por diversas falas de pesquisadores 
que estudam a região, em diferentes temáticas:

pelo contraste na paisagem, ao enxergá-lo.” “[...] é uma forma de relevo que se diferencia da planura dos 
campos. Traz aos moradores uma dimensão da natureza diferenciada. Possui uma expressão cultural, 
local de histórias, lendas e filmes”. “[...] pela presença de espécies ornamentais, pela vista da paisagem 
do entorno e pelo manejo tradicional de rebanhos pelo gaúcho”. “[...] por sua morfologia imponente, 
sua composição ecológica e suas referências históricas que, inclusive, o tornaram ícone cultural regional 
[...] pela rara beleza, pelos ambientes prístinos, espécies endêmicas/raras, entre outros. (VIEIRA, 
2014, p.199)

Em contraste com o valor intrínseco desta paisagem, quanto aos seus aspectos de identidade 
e beleza cênica, tem-se a instalação dos complexos eólicos, com seus aerogeradores que costumam 
ultrapassar os 90 m de altura em espaços ora elevados ora amplos, aproveitando o potencial eólico 
disponível para a geração de energia. Consequentemente, com potencial de serem avistados a uma 
grande distância e interferirem nas paisagens de referência de moradores do entorno e transeuntes.

A singularidade do cerro, contrastante às coxilhas e planícies do entorno, pode ser observada na 
Figura 3:
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PAISAGEM COMO CATEGORIA DE ANÁLISE

Em um contexto de franca expansão do setor energético brasileiro nos últimos anos, como forma 
de responder à crise de energia ocorrida no Brasil em 2001, a energia eólica é a fonte cujo crescimento 
foi o mais significativo (BIER; VERDUM, 2014). Entretanto, a efetivação desta fonte como alternativa 
energética evidencia a existência de impactos ambientais, decorrentes da instalação dos diversos 
complexos eólicos (BRANNSTROM et al., 2019).

No cenário riograndense, a Portaria n° 118/2014 da FEPAM e a Resolução CONSEMA nº 
433/2020 trazem em suas Diretrizes a paisagem como um dos critérios de análise, pois incorporou 
a valoração de pontos de interesse paisagístico do Estado. Diante da existência de processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos nas proximidades de paisagens consideradas 
de máxima valoração, a presente pesquisa buscou apresentar métodos que vêm sendo utilizados para 
contribuir no estabelecimento de critérios visando minimizar os impactos negativos na paisagem. 

O uso da paisagem enquanto categoria de análise permite compreender as relações e transformações 
entre sociedade(s) humana(s) e natureza (BIER E VERDUM, 2014). Assim, no presente estudo, a 
paisagem foi concebida a partir da paisagem perceptiva para a realização do inventário dos pontos de 
interesse paisagístico. Esta abordagem analisa a paisagem simultaneamente como marca, refletindo 
a relação de uma sociedade com a natureza, e ao mesmo tempo como matriz, visto que participa da 
construção do sistema de representação que molda o olhar dos indivíduos e grupos humanos em um 
determinado lugar e tempo (VERDUM, 2012). Parte-se primeiramente da descrição da paisagem 
percebida, avistada com o olhar, porém ao se alterar a escala espacial ou temporal, ultrapassa-se o 
campo do visual. Enquanto matriz, esta paisagem carrega um caráter subjetivo, já que leva em conta a 
percepção, seja esta individual ou coletiva (BIER; VERDUM, 2014).

Figura 3 – Vista para o Cerro do Jarau desde a área proposta para o empreendimento
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.
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Segundo Katsaprakakis (2012), em boas condições meteorológicas e sem barreiras físicas, 
uma turbina eólica pode ser avistada a uma distância de 400 vezes em relação à medida de sua altura. 
Deste modo, com o aumento da distância entre o observador e o aerogerador, o impacto visual 
do equipamento tende a ser suavizado, no contexto perceptivo, como se houvesse uma gradativa 
incorporação das turbinas à paisagem local (KATSAPRAKAKIS, 2012). Partindo disto, o autor se 
baseia ainda na publicação PAN 45 (2002), elaborada pelo Governo Escocês, onde este estabelece 
medidas de distância que retratam a percepção em relação aos aerogeradores, localizados em áreas 
abertas, como forma de auxiliar no planejamento para a instalação de empreendimentos eólicos. Tais 
referências métricas estão expressas na Tabela 1:

Tabela 1 – Relação da distância do parque eólico com a percepção humana na paisagem

Distância                               Percepção

até 2 km Feição proeminente na paisagem

2 ~ 5 km Feição relativamente proeminente na paisagem

5 ~ 15 km Visto como parte da paisagem num contexto geral

15 ~ 30 km
Visto como um elemento secundário na paisagem  
(avistado somente em boas condições meteorológicas)

Fonte: Pan 45 (Revised 2002): Renewable Energy Technologies.

Estes critérios de distância passaram a ser considerados nos processos de licenciamento ambiental 
que tramitam na FEPAM, a fim de minimizar os impactos na paisagem diante da implantação de 
empreendimentos eólicos no estado. Apesar da existência destes critérios avaliativos, cada processo de 
licenciamento acaba exigindo uma análise contextual individual, pelas particularidades locacionais e 
de projeto, o que tem sido suprido por meio de simulações, sendo esta considerada como uma segunda 
etapa metodológica.

Siefert e Santos (2016), sugerem que, para se obter uma avaliação mais precisa dos impactos 
deve-se considerar, ainda, o ângulo de visada do observador. Para este fim, nesta pesquisa buscou-se 
avaliar a aplicação da distância de 5 km por meio da utilização de uma ferramenta que simula a nova 
paisagem com a inserção das estruturas (turbinas eólicas) em funcionamento.

Para a realização das simulações utilizaram-se os dados existentes no projeto do empreendimento 
eólico, tais como: o posicionamento e o modelo das turbinas, que definem a sua altura. A partir 
destes dados, na avaliação utilizou-se o software Windplanner, onde inseriram-se as turbinas em fotos 
panorâmicas, em um ambiente tridimensional, a partir de fotografias panorâmicas do Google Street 
View e imagens de satélite do Google Earth. Esta integração resulta em um produto que se assemelha a 
uma fotografia da área de estudo, permitindo avaliar visualmente o possível arranjo paisagístico com 
o parque eólico em operação.
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O software propicia uma utilização bastante prática e direta, permitindo a realização de imagens 
2D, 3D e em 360 graus. Ele ainda proporciona a execução de simulações em vídeo, utilizando como 
base as fotografias panorâmicas do Google Street View ou as imagens de satélite do Google Earth. Os 
resultados podem ser apresentados de forma online ou através da exportação das imagens realizadas. 
Para realizar a exportação, no entanto, o usuário necessita de um segundo software, dedicado à captura 
de vídeo. No caso das simulações realizadas no curso desta pesquisa, utilizou-se o software OBS Studio 
como ferramenta complementar, o qual permite a captura de qualquer área da tela do computador.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando que o Cerro do Jarau é mencionado na Portaria FEPAM nº 118/2014 como 
local impróprio para licenciamento de empreendimentos eólicos e que há o interesse na conservação 
do mesmo, pois tramita de um processo de criação de Unidade de Conservação no local, no presente 
estudo de caso busca-se apresentar os procedimentos e critérios técnicos que vêm sendo utilizados 
para evitar o impacto negativo na paisagem, diante da proposição de empreendimento eólico lindeiro 
a paisagens de máxima relevância para o povo gaúcho. Para assegurar que o empreendimento eólico 
não seja mais proeminente que o Cerro do Jarau, se propôs a distância de 5 km do ponto culminante 
da elevação como critério para afastamento, a partir do qual as estruturas poderiam ser posicionadas. 
A Figura 4 representa uma simulação realizada para a área em questão, com o layout dos aerogeradores 
dispostos a uma distância de 5 km do Cerro do Jarau.

Figura 4 – Exemplo de simulação, onde o Cerro do Jarau aparece à direita da RS-377, considerando um observador que transita no sentido NE-SW
Fonte: Elaborada pelos autores no Software Windplanner.
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Analisando a figura, percebe-se que o local proposto para o empreendimento está localizado 
na margem oposta da RS-377, em relação ao Cerro do Jarau. Assim, para quem transita na rodovia, 
não haverá o bloqueio do plano de visada para o Cerro, independente se trafegar no sentido norte-sul 
ou sul-norte. A Figura 3, ainda mostra que o Cerro do Jarau e o empreendimento eólico comporão 
espaços paisagísticos distintos e, desta forma, a vista do geopatrimônio se distingue da paisagem que 
será transformada pela presença do parque eólico, sobretudo, em função do contexto geral da visada 
ser separado pela rodovia RS-377.

Tal proposição permitiu diminuir o grau de impacto do empreendimento eólico, fazendo com 
que tanto o Cerro do Jarau quanto o empreendimento eólico ficassem afastados do observador quando 
este estiver posicionado na rodovia RS-377 que cruza a região (principal estrada de acesso). Assim, 
tanto as elevações que compõem o Cerro do Jarau quanto os aerogeradores do empreendimento eólico 
estariam posicionados a cerca de 2,5 km do local de visada do observador. Desta forma, a percepção do 
impacto ambiental do empreendimento passa a ser positiva, já que poderia tornar o local mais atrativo 
turisticamente sem que a proeminência do Cerro do Jarau fosse afetada.

Além da inserção dos aerogeradores na foto panorâmica do Google Street View, o software também 
permite elaborar simulações para diferentes horários do dia. Esta ferramenta insere os aerogeradores em 
uma imagem de satélite do Google Earth e altera as condições de iluminação da imagem, simulando sua 
diferença durante o dia e a noite. Neste caso, o ponto de vista passa a ser descolado do solo, podendo 
variar conforme o interesse do usuário. Um comparativo entre a presença das turbinas em três horários 
do dia, isto é, à tarde, pela manhã e à noite, pode ser observado na Figura 5.

Figura 5 – Comparativo entre diferentes horários do dia e as condições de iluminação e visibilidade das turbinas. Simulação A: 16 horas.; Simu-
lação B: 10 horas; Simulação C: 04 horas.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de simulações do Software Windplanner.
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A Figura 5 permite considerar que a diferença de luminosidade ao longo do dia interfere na percepção 
visual do aerogerador. Além disso, destaca-se a influência visual das estruturas também à noite, pois 
elas apresentam uma luz de sinalização vermelha piscante. Neste sentido, estas simulações contribuem 
para melhor dimensionar os tipos de impacto visual e assim ter um prognóstico futuro da paisagem.

Deste modo, as simulações obtidas com a utilização do software Windplanner permitiram dar 
suporte à decisão por parte dos analistas ambientais, além de permitir que a comunidade local, quando 
consultada durante o processo de licenciamento ambiental, tivesse uma percepção visual mais próxima da 
realidade quanto às mudanças que ocorrerão na paisagem, quando da implantação do empreendimento. 
Para além deste suporte, é possível considerar que a aplicação do método que leva em conta a distância 
como principal fator de diminuição do impacto visual, sendo combinada à ferramenta de simulação 
visual, permite qualificar a análise do impacto do empreendimento na paisagem, qualificando assim 
o processo de licenciamento como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do software Windplanner possibilitou a execução de simulações, utilizando fotos 
panorâmicas, imagens de satélite e simulações em vídeo. Este procedimento permitiu uma análise mais 
realista dos possíveis impactos negativos causados ao patrimônio geomorfológico, cultural e paisagístico, 
na perspectiva da percepção visual da paisagem. Sobretudo, em relação aos patrimônios paisagísticos 
ou de interesse cênico, como é o caso do Cerro do Jarau e demais referências paisagísticas no Pampa.

Consideram-se positivos os resultados obtidos com a aplicação das referências teórico-
metodológicas propostas e aplicadas por Katsaprakakis (2012) e Siefert e Santos (2016) na área de 
estudo em questão. Conciliadas às ferramentas digitais de simulação foi possível avaliar tecnicamente os 
potenciais impactos da inserção dos aerogeradores na paisagem. Destaca-se a relevância do trabalho em 
um contexto no qual, ainda, são reduzidas as pesquisas que propõem metodologias com a perspectiva 
de dar suporte ao licenciamento ambiental no âmbito dos órgãos públicos. 

O processo em questão se mostrou um excelente estudo de caso, permitindo o avanço em 
direção à consolidação do uso da distância como critério metodológico e da elaboração de simulações 
que permitam melhor avaliar os impactos futuros com a implantação de empreendimentos eólicos 
no contexto de paisagens de relevância. Desta forma, a proposta permitiu avançar tecnicamente 
nas discussões referentes ao uso do conceito de paisagem nos processos de avaliação de impacto 
ambiental da instituição. Sendo assim, acredita-se estar contribuindo para a qualificação do processo 
de licenciamento, sendo esta metodologia importante para conciliar o desenvolvimento dos setores 
econômicos com a preservação da qualidade ambiental para a presente e futuras gerações.
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Capítulo 4 A PAISAGEM COMO PARÂMETRO 
PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Sidnei Luís Bohn Gass

INTRODUÇÃO

O presente capítulo apresenta parte dos resultados obtidos com a 
tese de doutorado1 que teve por objetivo principal a estruturação de uma 
metodologia que considere os elementos da paisagem e do zoneamento 
ambiental como ferramentas para a definição dos parâmetros a serem 
adotados para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
relacionadas ao entorno dos cursos hídricos. O início da pesquisa ocorreu no 
momento político brasileiro em que foi discutida no Congresso Nacional, e 
com grande repercussão nos diferentes grupos da sociedade civil organizada, 
a proposta de um Novo Código Florestal. Após longo período de debates 
e negociações, foi aprovada e sancionada a Lei Federal 12.651, de 25 de 
maio de 2012 (BRASIL, 2012), que revogou o Código Florestal que estava 
em vigor desde 19652.

O período histórico em que a pesquisa foi desenvolvida, permitiu 
aprofundar as discussões que já haviam sido iniciadas na dissertação de 
mestrado (GASS, 2010) e consolidadas em publicação que tratou as APPs 
a partir do contexto das áreas rurais, das nascentes e da especificidade em 
áreas urbanas (GASS et al., 2013). Da mesma forma, foi possível buscar 
suporte teórico que permitiu estabelecer um paralelo entre o tratamento 
dado às áreas marginais dos cursos hídricos no Brasil, denominadas de 
APPs, e na França, sob a denominação de Trama Verde e Azul, ligada ao 
processo de preservação e restauração de corredores ecológicos, como 
registraram Gass et al. (2016).

1 Tese defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geociências 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (POSGea-IGeo-UFRGS), sob o título Zoneamento 
ambiental como subsídio para a definição das Áreas de Preservação Permanente, no ano de 2015, orientada 
pelo Prof. Dr. Roberto Verdum.

2  A Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), ficou conhecida como Novo Código 
Florestal, por ter sido aprovada em substituição ao primeiro código que data do ano de 1934 (BRASIL, 
1935).

versão  digital
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A definição de Área de Preservação Permanente apresentada pela Lei Federal 12.651/2012 
(BRASIL, 2012) no seu Art. 3º, inciso II, menciona que esta é uma

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Considerando que o foco da pesquisa foram as áreas no entorno dos cursos hídricos, há que se 
mencionar que as áreas consideradas como de preservação permanente são assim classificadas no Art. 
4º, inciso I e respectivas alíneas da Lei 12.651 de 2012:

Art. 4º Considera-se Áreas de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I –  as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 
desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 
de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.

A construção do referencial teórico buscou apoio principalmente na categoria de análise geográfica 
paisagem, na cartografia da paisagem e no zoneamento ambiental. A paisagem enquanto categoria de 
análise geográfica, no âmbito desta pesquisa, partiu da concepção de Ab’Saber (2003), que afirma que 
todos os que se iniciam no conhecimento das ciências da natureza atingem a ideia de que a paisagem é 
sempre uma herança. Esta herança deve ser percebida em todo o sentido da palavra, ou seja, de processos 
fisiográficos e biológicos e do patrimônio coletivo dos povos que historicamente os herdaram como 
território de atuação de suas comunidades.

Por sua vez, Lang e Blaschke (2009) trabalham com o conceito de paisagem a partir de 
procedimentos relacionados às análises com Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Ao refletir 
sobre a teoria da paisagem, os autores iniciam mencionando que devem ser considerados os três aspectos 
da paisagem ancorados na Lei Federal Alemã de Conservação da Natureza e Gestão da Paisagem3, ou 
seja, a multiplicidade, a particularidade e a beleza. Para os autores,

estes conceitos designam, por um lado, aspectos de experiência cotidiana; por outro, também características 
que devem ser valorizadas por critérios predefinidos objetivos e jurídicos, mas também do ponto de vista 
científico. A partir de qual prejuízo deve-se considerar uma certa intervenção como violação da lei de 
proteção da beleza paisagística? A partir de quando nós estamos influenciando fortemente a variedade 
paisagística? E quais mudanças destroem, de forma duradoura, a particularidade de uma paisagem?

3  Gesetz Über Naturschutz und Landschaftspflege, denominada de BNatSchG, 2002. Este documento faz menção, de forma explícita, ao aspecto 
“Valor Para o Lazer”, como um dos elementos a serem considerados na análise das intervenções na paisagem. Disponível em https://www.
gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BJNR254210009.html
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Com o intuito de aprofundar e ampliar as discussões, os autores partem para o conceito de 
estrutura da paisagem, o qual se apoia metodologicamente em três aspectos básicos explorados de 
forma ampla e sintetizados por Lang & Blaschke (2009, p. 111) como sendo:

Estrutura, a configuração específica dos elementos da paisagem (patches)4 no que se refere ao seu tamanho 
e forma, ao seu tipo e distribuição quantitativa, bem como ao seu arranjo no espaço. Os elementos servem 
como indício para a identificação da distribuição de energia e matéria, de organismos e populações;

Função, ou seja, as interações entre os elementos da paisagem, seus componentes e componentes de 
sistema, com enfoque na permuta e no fluxo de energia, matéria e organismos;

Desenvolvimento e mudança (changes), ou seja, a mudança de estrutura e função dependente do tempo. 
Lausch (1999) designa medidas da estrutura da paisagem como “indicadores por meio de padrões, 
composição e configuração (... e ...) sua mudança espacial-temporal, permitindo importantes conclusões 
(sobre) mudanças da paisagem” (p. 77).

Finalizando esta análise, mas não de forma conclusiva, os autores inferem que:

o procedimento de “análise da paisagem” deve ser considerado, segundo a escola de Leipzig-Dresden, 
como o primeiro de três passos de trabalho subsequentes para a identificação e avaliação de paisagens.5 
Os passos seguintes incluem o “diagnóstico da paisagem” e o “prognóstico da paisagem”.

A metodologia da cartografia da paisagem apresentada por Cavalcanti (2014) foi utilizada para 
auxiliar na definição dos procedimentos metodológicos a serem adotados com relação à representação 
cartográfica dos parâmetros da proposta a ser apresentada. Da mesma forma, em conexão com o 
zoneamento ambiental, o método da cartografia da paisagem auxiliou na escolha das áreas amostrais 
para a aplicação da pesquisa. Para Cavalcanti (op. cit.),

no âmbito da Cartografia da Paisagem, é preciso considerar que aquilo que se observa é um recorte tanto 
do tempo quanto do espaço, o que permite compreender a atividade de mapeamento como parte de um 
todo maior, a Geoecologia, que busca a compreensão não apenas da organização espacial (estrutura), 
mas também do funcionamento, evolução e planejamento das paisagens. (grifo nosso)

Por sua vez, o zoneamento ambiental, definido como um dos instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente, através da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), foi 
regulamentado sob a denominação de Zoneamento Ecológico-Econômico, através do Decreto nº 
4.297, de 10 de julho de 2002 (BRASIL, 2002), que o define, em seu artigo 2º, afirmando que:

O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 
obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados 
a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 
garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.

4  Os autores indicam a leitura do item 4.3 do seu livro, no qual exploram de forma detalhada a questão das manchas (petches), a partir da 
definição e do tipo de manchas, além de outras características que introduzem as questões vinculadas às métricas da paisagem.

5  Os autores indicam, para a compreensão destes fenômenos, a leitura de STEINHARDT, U.; BLUMENSTEIN, O.; BARSCH, H. Lehrbuch der 
Landschftsökologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2012. Mesmo sendo recente, a obra reflete os fundamentos da escola alemã do 
processo de estudo e aplicação da ecologia da paisagem.
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Para o presente estudo, o zoneamento ambiental e o zoneamento ecológico-econômico foram 
entendidos como sinônimos, considerando sua origem, a partir da legislação brasileira, adotando-se 
como nomenclatura para a proposta apresentada, o zoneamento ambiental.

A ÁREA DE ESTUDO

A área definida para o estudo foi a bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, localizada 
na região sudoeste do Rio Grande do Sul, abrangendo parcelas do território dos municípios de São 
Francisco de Assis e Manoel Viana. Considerando a estrutura hidrográfica do estado do RS, o arroio 
em questão é afluente do Rio Ibicuí, o qual se insere na região hidrográfica do rio Uruguai, conforme 
demonstrado pela Figura 1.

A seleção desta área para a aplicação da pesquisa ocorreu em virtude da presença de aspectos como 
as diferentes unidades geomorfológicas observáveis (Planalto Meridional e Planalto da Campanha), bem 
como dos estudos já realizados na região, no âmbito do grupo de pesquisas Arenização/desertificação 
– questão ambiental.6

Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu.

Fonte: Gass (2015).

6  Para mais informações sobre o grupo de pesquisa podem ser encontradas no endereço www.ufrgs.br/areais-pampa.
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ETAPAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi desenvolvido em diferentes escalas geográficas de análise, partindo de uma 
caracterização geral da fração da região hidrográfica do rio Uruguai no estado do Rio Grande do 
Sul, da bacia hidrográfica do rio Ibicuí e da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, para a 
qual foi realizado o zoneamento ambiental, como pode ser visualizado na Figura 2. O zoneamento 
ambiental foi elaborado a partir das premissas teórico-metodológicas da categoria de análise geográfica 
paisagem, da cartografia da paisagem e do zoneamento ambiental, apresentados na introdução do 
presente capítulo.

Cabe mencionar que o primeiro nível de análise adotado para o zoneamento ambiental proposto 
foram as assim denominadas Unidades da Paisagem Natural (UPNs), definidas para o Zoneamento 
Ambiental da Silvicultura no RS (FEPAM, 2010a; 2010b), metodologicamente descritas por Ferraro et 
al. (2012). Assim, a área de estudo abrange fragmento das unidades PM9, PM14, PC1 e PC3, sendo PM, 
Planalto Meridional, e PC, Planalto da Campanha. Para os níveis subsequentes do zoneamento ambiental 
proposto, foram utilizados dados da geodiversidade (CPRM, 2009) e das unidades geológicas (WILDNER 
et al., 2010). O detalhamento da proposta de zoneamento pode ser consultado em Gass (2015)7.

O mapa da Figura 3 representa a localização das cinco áreas amostrais definidas para a aplicação 
do estudo, levando em consideração a proposta de zoneamento ambiental apresentada. Cada área 
amostral foi definida levando em consideração um diferente arranjo de características zonais, como 
demonstrado pela Tabela 1, além dos elementos da paisagem característicos de cada área, possibilitando 
sua análise sob o aspecto da definição de parâmetros a partir dos quais as APPs devam ser delimitadas, 
considerando suas peculiaridades.

As áreas amostrais foram definidas nos canais principais da bacia em questão, a saber: o arroio 
Taquari, a sanga da Areia e o arroio Miracatu8. A dimensão das áreas amostrais foi definida a partir 
da análise dos dados cartográficos disponíveis, dos trabalhos de campo realizados e dos elementos 
teórico-metodológicos selecionados para o suporte ao presente estudo. Assim, estabeleceram-se áreas 
de forma geométrica quadrada, com 2 mil metros de lado, perfazendo uma área de 4 km². A partir 
dessas delimitações foram avaliados os elementos do zoneamento ambiental proposto para determinar 
os parâmetros a serem considerados para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente.

Sob o aspecto legal, tomando por base a Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 
2012), verifica-se que se aplica sobre os referidos cursos hídricos uma APP de 30 metros nas partes 
mais próximas às nascentes, onde a largura dos cursos hídricos é menor de 10 metros, e de 50 metros 
no restante dos canais, onde sua largura supera os 10 metros, tomando a medida de sua largura a partir 
da borda da calha do leito regular, conforme definido por lei.

7  A tese de doutorado está disponível em https://lume.ufrgs.br/handle/10183/130551, e a proposta de zoneamento ambiental está detalhada 
na tabela 5.11, página 143.

8  O arroio Taquari passa a ser chamado de arroio Miracatu a partir de sua confluência com a sanga da Areia.

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/130551
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Figura 2 – Mapa do zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu.
Fonte: Gass (2015).
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Figura 3 – Mapa de localização das áreas amostrais.
Fonte: Gass (2015).
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Para caracterizar os elementos morfológicos do terreno das áreas amostrais, foram utilizados 
dados SRTM9 para a extração da rede de drenagem e das curvas de nível em equidistância de 5 metros. 
A definição da equidistância das curvas de nível foi estipulada a partir de testes realizados, os quais 
demonstraram que a equidistância proposta representa adequadamente os elementos do terreno 
identificados em campo. O uso de equidistâncias menores poderia gerar inconsistências nos dados, 
apresentando resultados equivocados em função de interferências oriundas da resolução espacial do 
dado e do método de levantamento adotado.

Para auxiliar na caracterização dos elementos da paisagem e na definição dos parâmetros para 
a definição das APPs, foram utilizadas imagens do satélite RapidEye, com 5 metros de resolução. 
Cabe destacar que estas imagens foram adquiridas pelo Governo Federal para subsidiar o Cadastro 
Ambiental Rural – CAR, instituído pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), 
e estão disponíveis para uso em pesquisas científicas mediante cadastro dos pesquisadores junto ao 
Ministério do Meio Ambiente. A partir dessas imagens é possível, em conjunto com os trabalhos de 
campo e os levantamentos fotográficos realizados, elaborar a caracterização da paisagem das áreas 
amostrais selecionadas para o estudo.

Para as áreas amostrais A2 e A3, foi disponibilizada pela empresa DigitalGlobe, uma amostra de 
imagem captada pelo satélite WorldView-2, com 50 cm de resolução espacial na banda pancromática e 
2 metros nas bandas multiespectrais, permitindo fusão com resultados e 50 cm de resolução espacial. 
A imagem é referente ao dia 20/04/2012, e foi utilizada para a apresentação dos resultados finais da 
proposta de delimitação das APPs para as referidas áreas amostrais.

No presente capítulo, serão apresentados os resultados obtidos para a área amostral A3, aos 
quais serão acrescentados novos elementos de representação das áreas, a partir de imagens do satélite 

9  Considerando a necessidade de um modelo digital do terreno hidrologicamente consistente, foram utilizados os dados nativos do projeto 
SRTM que passaram a ser disponibilizados pela NASA em resolução espacial de 30 metros a partir de setembro de 2014. Até esta data os dados 
estavam sendo disponibilizados em resolução espacial de 90 metros.

Tabela 1 – Arranjos zonais das áreas amostrais definidas ao longo do arroio Taquari, da sanga da Areia e do arroio Miracatu –  
São Francisco de Assis – RS

Áreas amostrais Arranjos zonais

A1
Z_PC1_19
Z_PC3_19

Z_PM14_19

A2
Z_PC3_24

Z_PC3_24_P

A3 Z_PC3_24

A4 Z_PC3_24

A5
Z_PC3_1

Z_PC3_18
Z_PC3_44

Fonte: Gass (2015).
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CBERS-4A, lançado em dezembro de 2019, e que disponibiliza imagens que permitem fusões em 
2 metros de resolução espacial. Cabe mencionar que os dados do referido satélite são gratuitos e 
representam o resultado da cooperação em pesquisas espaciais entre o Brasil e a China, sendo um 
importante instrumental de suporte à análise da paisagem no Brasil.

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

A área amostral A3, localizada no canal principal do arroio Taquari, abrange parcelas da zona 
Z_PC3_24 (Figura 2), caracterizada pela “presença de morros e serras baixas em espessos pacotes 
de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do planalto da campanha 3”. As características da 
declividade da área são bastante variadas (de 0% a 45%). Contudo, na área percorrida pelo canal 
principal, a predominância é de áreas planas com declividades que variam entre 0% e 20%, como 
pode ser verificado no mapa da Figura 4[A]. Por sua vez, as altitudes da área variam entre ~140 m e 
~219 m, Figura 4[B].

No mosaico paisagístico desta área predominam a vegetação arbórea, principalmente as matas 
ciliares, pastagem para pecuária, lavouras, além de intensos processos erosivos associados às rampas 
ancoradas na base dos cerros, como pode ser observado nas Figuras 5 a 10.

Um fato marcante identificado na área é a presença de um curso hídrico, de primeira ordem, que 
foi totalmente assoreado e que, atualmente, pode ser considerado como uma voçoroca10. Na sua foz, o 
nível de base do lençol freático verte água na forma de uma pequena queda de água, abastecendo outro 
canal que é afluente direto do arroio Taquari. Na Figura 4[C], os processos erosivos ficam evidentes, 
aparecendo na cor branco-azulada. Já nas Figuras 4[A] e 4[B], é possível observar a localização do 
curso hídrico que foi assoreado, identificado pela linha tracejada.

Chama atenção, ainda, na análise dos dados históricos, que desde o ano de 1948, o processo de 
assoreamento do curso hídrico é perceptível, já com significativas dimensões, como pode ser verificado 
nas Figuras 11[A], [B] e [C], que são fotografias aéreas dos anos de 1948, 1964 e 1975, respectivamente. 
No restante do mosaico paisagístico, é possível observar que as matas ciliares passaram por um processo 
de incorporação de vegetação florestal, principalmente, a partir da segunda metade da década de 1960, 
característica que pode ser observada nas mesmas fotografias aéreas.

Em primeiro plano, campo nativo; em segundo plano, afluente do arroio Taquari, com mata 
ciliar; em terceiro plano, área de pastagem para pecuária; em quarto plano, arroio Taquari com mata 
ciliar e áreas adjacentes com remanescentes de mata nativa; em quinto plano, área em processo de 
arenização em meia encosta e plantio de eucalipto.

10 De acordo com Rossato et al. (2008), “as voçorocas podem ser originadas pelo aprofundamento e alargamento de ravinas, ou por erosão 
causada por escoamento subsuperficial, o qual dá origem a dutos (pipes). São relativamente permanentes nas encostas. Tem paredes laterais 
íngremes, em geral fundo chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior durante os períodos chuvosos. Ao aprofundarem seus canais, as 
voçorocas atingem o lençol freático. Constituem um processo de erosão acelerada e de instabilidade nas paisagens”. Pelos indícios encontrados, 
a condição inicial para a formação da voçoroca se deu em função da presença de areia que, por conta da circulação da água, mobilizou este 
material para o canal, provocando o seu assoreamento.
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Figura 4 – Mapas de: [A] Declividades; [B] Modelo Digital de Elevação; [C] Imagem de satélite do ano de 2013.
Fonte: adaptado de Gass (2015).
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Em primeiro plano, área de campo nativo associado à rampa de um cerro, com a presença de 
processo de arenização e ravinamento; em segundo plano, afluente do arroio Taquari, com presença 
de mata ciliar; em terceiro plano, áreas de lavoura e pastagem.

Figura 5 – Vista panorâmica da área amostral.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)

Figura 6 – Vista parcial da área amostral.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)
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Figura 8 – Vista interna do arroio assoreado e transformado em voçoroca.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)

Em primeiro plano, área com deposição de seixos, demonstrando a competência de transporte 
do arroio Taquari.

Figura 7 – Vista panorâmica da foz do antigo arroio, assoreado e transformado em voçoroca.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)
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Figura 9 – Margem erosiva e deposição de sedimentos no arroio Taquari.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)

As APPs desta área, delimitadas a partir dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal 12.651/2012 
(BRASIL, 2012), se observada a Figura 4[C], apresentam uma composição variada, que vai desde 

Figura 10 – Conexão da voçoroca com o afluente do arroio Taquari.
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014)
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áreas com densa cobertura de mata ciliar, identificadas pelas manchas rugosas em vermelho, até 
pastagens ou cultivos, em tons alaranjados, ou áreas preparadas para o cultivo, em tons azulados. 
Estas características da paisagem das APPs estão associadas à própria possibilidade de uso por elas 
apresentadas, contribuindo, nesse sentido, para a presença de planícies no entorno dos cursos hídricos. 
A ocorrência do extravasamento do arroio Taquari, a declividade do terreno e a potencialidade de uso 
do solo em função da sua fertilidade são alguns fatores que podem determinar tais características.

Figura 11 – Fotografias aéreas dos anos de: [A] 1948; [B] 1964; [C] 1975.
Fonte: adaptado de Gass (2015).



Gass, S. L. B.  

86

O transecto traçado sobre a área, identificado na Figura 12, permite inferir que a área por 
ele abrangida, encontra-se encaixado em um vale, abrangendo áreas que variam de 0% a 45% de 
declividade. Analisando o perfil do transecto, a partir dos dados cartográficos e de levantamentos a 
campo, percebe-se que do ponto “A” em direção ao ponto “B” há a presença de uma ampla rampa com 
vegetação campestre destinada à pecuária, que se conecta com uma ampla planície de inundação, a 
qual pode ser dividida em dois níveis, sendo o primeiro nível aquele mais próximo ao curso hídrico, 
dentro da APP definida pela legislação, e o segundo, após o dique marginal, que representa a marca 
das deposições de sedimento sazonais. A partir da outra margem do curso hídrico, a dinâmica se altera, 
pois é possível identificar apenas o primeiro nível da planície de inundação, associada à APP, a qual se 
conecta com uma área de lavoura.

A área de lavoura, considerando os elementos topográficos, transita para uma área de banhado 
que é limitado, em sua outra margem, por uma estrada vicinal, que serve como barramento para a 
acumulação de água que ocorre na área. A partir da estrada, há uma extensa área de pecuária que, ao 
se aproximar do curso hídrico, passa por uma transição para a planície de inundação, que se sobrepõe 
à APP. A partir da próxima margem do curso hídrico, ocorre a conexão com a dinâmica do processo 
erosivo anteriormente descrito. Há a presença de vegetação campestre e pecuária, às margens do curso 
hídrico assoreado e, próximo ao cerro, ocorre o processo de arenização com concentração de fluxo de 
água na forma de ravinamento.

Cabe mencionar que o transecto descrito possui uma distância de 1720 metros, demonstrando 
a heterogeneidade da área, bem como corroborando com o fato de que as APPs não devem ser 
delimitadas considerando-se tão somente um elemento métrico, pois tal fato contribui para que se 
desconsidere a dinâmica da área em questão. As informações do transecto associadas aos dados das 
imagens de satélite, permitem inferir que o ponto de partida para a delimitação das APPs, tanto no 
arroio Taquari como em seu afluente, seja uma linha paralela, distante 100 metros de cada margem 
dos cursos hídricos. Essa distância foi definida considerando a mata ciliar existente e as características 
da paisagem identificadas em campo, como pode ser observado na Figura 12.

Além da definição do parâmetro inicial, devem ser inseridas as áreas potencialmente frágeis, que 
são as áreas em processo de arenização, ravinamento e as voçorocas, para que estes processos possam 
ser minimizados, através de projetos de manejo e recuperação de áreas degradadas, com o intuito de 
preservar não somente os cursos hídricos, mas também a totalidade do mosaico paisagístico local. Como 
os processos de arenização estão associados aos cerros, a sua linha de cumeada deve ser considerada 
como o limite da APP. A proposta de delimitação pode ser verificada na Figura 12.

Assim, conforme descrito por Gass (2015, p. 181), a APP proposta para a referida área é de 
100 metros a partir da margem do leito regular, mais as áreas potencialmente frágeis (processo de 
arenização, ravinamento, voçorocas), perfazendo uma largura que varia de 100 a 660 metros, tendo 
por justificativa que

o ponto de partida para a definição da APP, ou seja, os 100 metros consideram elementos como a presença 
e manutenção da cobertura florestal, com o intuito de manter os corredores ecológicos existentes, a 
declividade associada à paisagem do entorno do curso hídrico (a qual está representada nos perfis 4, 5, 
6 e 7 do caderno de mapas) e a presença de áreas de inundação. As áreas potencialmente frágeis foram 
incluídas em função da sua conexão com as APPs e do efeito que podem causar sobre a manutenção 
do curso hídrico (assoreamento, degradação das margens), caso os processos não sejam contidos.
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Transcorridos seis anos da apresentação da proposta de delimitação das APPs, cabe a associação 
de novos dados aos resultados, em especial no que diz respeito ao uso e cobertura da terra. Nesse 
sentido, buscando manter a comparabilidade dos dados, utilizou-se uma imagem do satélite CBERS-
4A, sensor WPM, com 2 metros de resolução espacial, do dia 17/02/2021, em composição de cores 
naturais, para gerar um modelo em 3D da área de estudo, como pode ser observado na Figura 13.

Figura 12 – Proposta de delimitação das Áreas de Preservação Permanente.
Fonte: adaptado de Gass (2015).
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Analisando os dados da Figura 13, é possível observar que na APP delimitada a partir dos 
parâmetros legais, houve pouco avanço sob o aspecto de sua preservação, quando comparada com 
a Figura 12. Parte da área que deveria estar coberta por vegetação florestal (mata ciliar), encontra-se 
destinada ao uso agropecuário. A visualização em 3D permite ainda uma análise sobre a proposta de 
delimitação apresentada. Visto que há marcas do avanço dos processos erosivos na porção leste, que 
podem estar sendo potencializados pelo uso para fins de pecuária, como já havia sido identificado no 
estudo original, percebe-se a necessidade de ampliação da proposta, fato para o qual seriam necessários 
novos trabalhos de campo para a reavaliação deste fragmento da área. Por sua vez, a linha de cumeada 
pode ser mais bem definida a partir do modelo 3D da área, permitindo uma delimitação mais precisa 
deste elemento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para compreender a dinâmica das Áreas de Preservação Permanente na bacia hidrográfica do 
arroio Taquari-Miracatu, foi utilizado o suporte metodológico da categoria de análise geográfica 
paisagem, associada à cartografia da paisagem e ao zoneamento ambiental. A delimitação das APPs a 
partir dos parâmetros legais, permitiu, em primeira análise, compreender as conexões paisagísticas que 
se estabelecem entre tais áreas, os cursos hídricos e a continuidade da paisagem além-APPs.

Figura 13 – Visualização 3D da área.
Fonte: elaborado a partir dos dados originais da tese de doutorado (GASS, 2015), em associação às imagens do satélite CBERS-4A, sensor 

WPM, com 2 metros de resolução espacial, de 17/02/2021.



A paisagem como parâmetro para a definição de áreas de preservação permanente

89

O uso do zoneamento ambiental se mostrou eficaz no sentido de auxiliar na compreensão da 
dinâmica da área em questão, permitindo a seleção eficaz das áreas amostrais, visto que ele é o instrumento 
que tem o potencial de demonstrar uma leitura que apresenta a sistematização dos condicionantes e 
das potencialidades de um determinado espaço geográfico. Assim, é a partir desta leitura que se podem 
apresentar elementos que permitem delimitar as APPs a partir da composição de sua paisagem.

Vale ressaltar que os elementos da paisagem que merecem destaque nesta delimitação são a 
composição do solo, as características morfométricas, as planícies fluviais ou aluviais, os banhados, a 
composição vegetal e os usos do solo. A partir da consideração desses elementos é possível delimitar 
uma faixa marginal aos cursos hídricos que tenham a função de preservá-los.

O uso de dados cartográficos associados aos trabalhos de campo são um instrumental importante 
para que seja possível compreender a dinâmica da paisagem que se associa às APPs, em especial 
buscando atender ao próprio conceito legal, que atribui a estas áreas, entre outras, a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos e a paisagem. Como avanço na proposta apresentada em 2015, o uso 
de modelo em 3D, mesmo que utilizados apenas como visualização neste capítulo, demonstraram seu 
potencial para o refinamento da delimitação de APPs.
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Capítulo 5 PAISAGEM EÓLICA NO INTERIOR 
CONTINENTAL E A ARENIZAÇÃO  
NO OESTE DO RIO GRANDE DO SUL: 
PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO 
E POTENCIAL PAISAGÍSTICO 
NO PAMPA BRASILEIRO1

Tania Cristina Gomes

...os areais, testemunho relictos, um capricho da natureza! São como “janelas 
abertas de um passado recente”, associados às paisagens de um passado recente 
do Pampa gaúcho, constituindo um patrimônio geomorfológico e paisagístico 
natural a ser preservado.

INTRODUÇÃO

O Pampa, bioma que abrange cerca de 63% do território do Rio 
Grande do Sul, é predominantemente formado, na fronteira Oeste, por 
campos abertos e colinas alongadas (coxilhas, na denominação regional); 

1 O capítulo é parte da pesquisa de doutorado da autora, intitulada "Feições eólicas quaternárias e 
vulnerabilidades agrícolas em áreas de arenização na pampa brasileiro" [Dépots éoliens quaternaires et 
vulnerabilité concernant les activités agricoles en zones d'arenização dans la pampa bresilienne], tese defendida 
em 2019 sob orientação de Roberto Verdum e, dos coorientadores, François Laurent e Jeannine 
Corbonnois – Laboratoire Espace et Société (ESO), Université du Maine, UNIV-LEMANS, França.

versão  digital
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por um mosaico de campos e florestas e, terrenos dobrados da Serra do Sudeste; por fim, por terrenos 
planos e arenosos do litoral, cobertos por campos úmidos e banhados. Ainda, numa breve descrição, a 
paisagem que caracteriza as formações campestres da porção Oeste do Pampa gaúcho compreende os 
campos de coxilhas, cobertos por vegetação herbácea-arbustiva e por areais, por relevos testemunhos 
(cerros), por fundos de vales e planícies aluviais. 

Portanto, olhar para a paisagem do Pampa brasileiro, sobretudo para as coxilhas suavemente 
onduladas no horizonte da campanha gaúcha, especialmente aquelas compostas por morfologias eólicas 
de interior continental, nos faz perceber que os areais do oeste do Estado compõem uma paisagem 
única dotada de um potencial paisagístico singular, figura 1.

Além disso, na paisagem aberta do Oeste, os depósitos eólicos, sobretudo os depósitos estáveis, não 
ativos e, que ainda não entraram em processo de arenização, são cobertos por vegetação típica dos campos 
nativos desse ecossistema. É uma vegetação arbustiva e herbácea sobre colinas (coxilhas) de sedimentos 
eólicos inconsolidados e, por tanto, frágeis do ponto de vista geoecológico, pedológico e litológico. 

Ao mesmo tempo, também se reconhece que essas morfologias eólicas sofrem com a recente pressão 
agrícola exercida sobre a cobertura de pastagens nativas, em solos arenosos (Neossolo Quartzarênico). 
A introdução de cultivos mecanizados, como trigo, ocorreu a partir de 1950, a soja, a partir de 1970 
e a silvicultura, a partir dos anos 2000, sobre o relevo de colinas de solos arenosos e de “fácil manejo, 
cobertos pela vegetação herbácea típica do Pampa, criou uma nova paisagem”. Houve, gradativamente a 
conversão de área de campo em lavoura, “onde até então predominava a pecuária extensiva.” (VERDUM, 
2016, p. 50).
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Figura 1 – Localização dos areais no Estado do Rio Grande e paisagens associadas 
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Mesmo sofrendo os impactos da recente pressão agrícola, o processo de arenização e a formação 
de areais naquela região é reconhecido como de origem natural (SUERTEGARAY, 1987; VERDUM, 
1997; SUERTEGARAY et al., 1987; SUERTEGARAY & MOURA, 2012; GUASSELLI, 2012). Os 
areais são formações superficiais compostas por depósitos eólicos estáveis e instáveis, que representam 
a herança de variações climáticas ao longo do Holoceno, sob condições de climas mais secos do que 
o atual, fornecendo evidências paleoclimáticas importantes para a compreensão dessa paisagem. 
Portanto, os areais são um testemunho relictos2, um capricho da natureza! São como “janelas abertas de 
um passado recente”, associados às paisagens de um passado recente do Pampa gaúcho, constituindo 
um patrimônio geomorfológico e paisagístico natural a ser preservado. 

PAISAGEM EÓLICA DE INTERIOR CONTINENTAL E O PROCESSO DE ARENIZAÇÃO DO 
OESTE DO RIO GRANDE DO SUL

Antes, devemos compreender o que seria uma paisagem eólica de interior continental, na 
abordagem geomorfológica. Incialmente deveremos compreender a origem e a evolução dessas feições 
eólicas, a partir das variáveis que caracterizam a sua morfologia, a sua morfogênese, a sua morfodinâmica 
e a sua morfocronologia, figura 2.

Assim, do ponto de vista da localização, são sistemas de depósitos eólicos (dunários ou 
paleodunários – morfologia/forma) que se situam em interior continental, ou seja, fora de regiões 
litorâneas. A localização, no tempo e no espaço, os definem, pois constituem feições arenosas ativas e/ou 
inativas do Quaternário, compostas de sedimentos de origem eólica, emergindo de uma multiplicidade 
de conformações ambientais, sob distintas condições climáticas, que variam de úmidas/subúmidas a 
semiáridas/áridas (morfocronologia). 

Na imagem que ilustra a MORFOLOGIA, nos interessa destacar as formas visíveis anunciadas 
palas colinas (coxilhas) alongadas e dispostas em segundo plano na fotografia. É possível inferir, de 
maneira genérica, que são morfologias de origem eólicas, compondo um campo de dunas vegetadas, 
associadas a lagos de deflação e aos processos erosivos atuais. 

Já a segunda imagem, demostra que o processo de MORFOGÊNESE está associado a depósitos 
eólicos e afloramentos de rochas intemperizadas da Formação Botucatu e Guará, as quais fornecem 
material in situ, a partir dos processos de intemperismo, para formação das morfologias eólicas, por 
processo de erosão e deposição de material de origem sedimentar.

A MORFODINÂMICA está representada pela imagem três e evidencia a ocorrência de processos 
erosivos, do tipo ravinas e voçorocas, em depósito eólico, causados pelo escoamento concentrado das 
águas, processo típico de clima úmido. Por fim, a imagem quatro, MORFOCRONOLOGIA, demonstra 
a coleta de testemunho de sedimento eólico para determinação da idade absoluta, que associada a 
outras características, facilita a reconstrução paleogeográfica desse ambiente tipicamente eólico. 

2 Conceitualmente o termo relicto tem origem na linguagem utilizada pelas ciências biogeográficas para designar “ilhas” de vegetação 
aparentemente anômalas, identificadas como corredores de grandes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Além da expressão relicto, 
pode-se listar outros 3: enclaves, redutos e refúgios (AB’SABER, 2003). No entanto, também usaremos o termo para designar os areais 
(manchas de areia), enquanto força de expressão para evocar o testemunho da origem e da formação dessas feições eólicas que compõe o 
conjunto geomorfológico e paisagístico natural do Pampa brasileiro.
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Figura 2 – Processos e variáveis que caracterizam a origem e a evolução das morfologias eólicas
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos aspectos de espacialização dos fatos geomorfológicos e no material conceitual teórico-

metodológico para mapeamento geomorfológico em Florenzano (2008); Gomes (2013)

1 – MORFOLOGIA
• É o ponto de partida para a compreensão dos demais aspectos, 
sendo ainda possível inferir a origem da feição com base na 
sua forma. A morfologia também engloba a morfografia, que 
consiste na descrição das formas e, morfometria, que consiste na 
quantificação das formas. Nesse sentido, a morfologia representa 
a forma e a aparência das feições eólicas (tipologia de dunas), 
associado a parêmetros quantitativos dos sistemas eólicos.

2 – MORFOGÊNESE
• Está relacionada à origem e ao desenvolvimento  
das formas resultantes dos processos de intemperismo  
e de erosão/deposição eólica sujeitos à fatores climáticos 
(processos exógenos) 

3 – MORFODINÂMICA
• Refere-se aos processos atuais e ativos (endógenos e exógenos) 
que atuam sobre as formas desses feições eólicas. São os tipos  
de processos que definem as formas, classificando-as de acordo 
coma sua gênese (Morfogênese). 

4 – MORFOCRONOLOGIA
• Refere-se a todas as formas de relevo que se caracterizam pelo 
tempo/período de formação e evolução. Assim, a morfocronologia 
refere-se a idade, relativa ou absoluta, das feições eólicas e os 
processos a elas relacinados. Igualmente, destaca-se a importância 
de inferir a idade das formas recentes e aquelas herdadas de 
períodos anteriores, sobretudo de quando havia diferentes 
condições climáticas.
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Dessa maneira, em relação à dinâmica sedimentar, os depósitos eólicos estáveis exibem formas 
originais, remodeladas e desfiguradas pela erosão pluvial e fluvial, e apresentam diferentes graus de 
preservação sobre a morfologia eólica. Ainda do ponto de vista morfológico, podem ser classificados 
como morfologia de duna, típica de clima mais seco do que o atual, em forma de colinas associadas a 
campos de dunas (dunefields) do Quaternário (GOMES, 2019). 

A Figura 3 ilustra as morfologias eólicas, ainda bem preservadas, mas que já demostram sinais 
de erosão, como aqueles visíveis no quadrante superior esquerdo da imagem. Nessa figura, é possível 
observar dois pequenos lagos (no centro e no quadrante superior direito), os denominados lagos em 
deflação (lunettes) ou PAN, que consistem, basicamente, em uma área rebaixada pela erosão, pela 
abrasão eólica, causada pelos paleoventos, originando pequenos lagos deflacionados, em clima seco.

Os depósitos eólicos ainda podem estar associados à cobertura herbácea e com afloramentos 
rochosos aparentes, evidenciando a abrasão na face à barlavento (SE) e sustentando a deposição 
eólica a sotavento (NO). Além disso, também podem estar associados a canais fluviais soterrados 
pelas suas areias, barrando/estrangulando a continuidade da drenagem, atualmente encaixada em 
depressões úmidas.

Enquanto paisagem, apropriemo-nos, inicialmente, da concepção de Ab’Saber (2003, p. 9) de 
que a paisagem é sempre uma herança, em todos os sentidos: “a herança de processos fisiográficos e 
biológicos e, patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdam como território de atuação 
de suas comunidades”, observado as escalas de tempo geológico e tempo histórico, no reconhecimento 
de estruturas paisagísticas da superfície terrestre. 

 
 

   

NO                                     

                                                SE     

PAN 

Figura 3 – Colinas associadas a campos de dunas (dune fields) no Quaternário - Alegrete/RS
Colinas associadas a campos de dunas (dune fields) no Quaternário, dispostas de forma alongada no sentido SE – NO, estáveis com cobertura 

herbácea, com formação de PAN – lunettes ou ainda bacia ou lagos em deflação. 
Fonte: Gomes (2019) 

Fotografia: Tania C. Gomes
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Assim, num primeiro nível de abordagem, pode-se dizer que a paisagem tem o caráter de 
heranças de processos do passado, remodelada e modificada por dinâmicas de atuação recente. Num 
segundo plano de abordagem ressalta-se que as sociedades herdaram conjuntos, maiores ou menores, 
paisagísticos de longa e complexa elaboração fisiográfica e ecológica. Herdaram complexos paisagísticos 
e ecológicos, pelos quais deverão ou deveriam ser responsáveis (AB’SABER, 2003).

Por conseguinte, “a paisagem constitui uma herança de processos fisionômicos e biológicos, 
constituindo um patrimônio coletivo das sociedades”, onde para Ab’Saber (2003), “a compreensão 
dos principais processos modeladores da paisagem perpassa pela ponderação acerca da geologia e das 
mudanças no clima global”, tendo o Quaternário como período-chave para a formação das principais 
paisagens brasileiras (LIMA; SOBRAL, 2018, p. 269)

E os areais? E os processos de arenização? Como se encaixam na perspectiva da paisagem? 
Ab’Saber (2003, p. 21) os define como inseridos no “domínio das pradarias mistas”3 ou “das coxilhas 
subtropicais com pradarias mistas”, constituindo um dos Domínios Morfoclimáticos Brasileiros, onde as 
“pradarias mistas” são ao mesmo tempo, “margem do domínio das pradarias pampeanas... e padrão bem 
individualizado de paisagens do subdomínio das pradarias mistas uruguaias, argentinas e sul-brasileiras.” 

São domínios de colinas pluriconvexizadas (coxilhas) entremeadas por áreas de vegetação típica 
de campo, por rios (arroios ou sangas) de padrão meândrico e pela vegetação característica de mata 
ciliar. Abrangem ainda terrenos sedimentares e de diferentes idades; terrenos basálticos e pequenas 
áreas metamórficas inseridas no Escudo Uruguaio-sul-rio-grandense (Planalto Sul-rio-grandense). 
Ab’Saber (2003) também registrou, para a região de abrangência de processos de arenização, ocorrências 
pontuais de cactáceas, relictos e indicativo de um paleoclima seco. 

COLINAS (COXILHAS) ASSOCIADAS A CAMPOS DE DUNAS (DUNE FIELDS) DE INTERIOR 
CONTINETAL DO HOLOCENO: UM PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO E UM POTENCIAL 
PAISAGÍSTICO NO PAMPA BRASILEIRO 

O Brasil possui um enorme potencial para a criação de geoparques, não somente pela sua extensão 
territorial, mas também, pela sua rica geodiversidade, associada à existência de sítios, não geológicos, 
de relevância ecológica, arqueológica, histórica ou cultural (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012). De 
acordo com a Convenção para a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/1972) são considerados para 
fins de conservação recursos naturais de valor excepcional – estético ou científico:

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por conjuntos de formações 
de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituam habitat de 
espécies animais e vegetais ameaçadas de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou 
científico; 

Os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas detentoras de valor universal excepcional 
do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural (Art. 2º - UNESCO, 1972, p. 3). 

3 Área de muitas designações: zona das coxilhas, região das campinas meridionais, Campanha Gaúcha e de modo errôneo e puramente literário, 
região dos Pampas (AB’SABER, 2003 p. 21).
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Nesse sentido, entende-se por patrimônio geológico o “conjunto de geossítios inventariados e 
caracterizados numa determinada área ou região” (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2014, p. 77) e “integra 
todos os elementos notáveis que constituem a geodiversidade, incluindo o patrimônio paleontológico, 
o patrimônio mineralógico, o patrimônio geomorfológico, o patrimônio hidrogeológico entre outros” 
(BRILHA, 2005, p. 54; BRILHA, 2012).

Seguindo a argumentação, define-se como patrimônio geomorfológico, sítio geomorfológico 
ou geomorfossítio como formas de relevo com características geomorfológicas particulares, que as 
qualifiquem como componente do patrimônio cultural de um território, a partir de atributos científicos, 
culturais, socioeconômicos e cênicos.

A geomorphosite is a landform with particular and significant geomorphological attributions, which 
qualify it as a component of a territory’s cultural heritage (in a broad sense)”. The attributes that 
can confer value on a landform, making it an actual geomorphological asset, are: scientific, cultural, 
socioeconomic, scenic (PANIZZA, PIACENTE, 2008 p. 6). 

Do ponto de vista científico, no campo geomorfológico, um bem natural geomorfológico pode 
ser demostrado a partir de modelos de evolução geomorfológica, como por exemplo, um meandro de 
um rio em uma planície aluvial, um tombolo litorâneo, um relevo de evidência paleogeomofológica 
(terraço de rio ou anfiteatro glacial). Um relevo, ainda, pode possuir um valor ecológico, por constituir 
habitat exclusivo de certas espécies vegetais ou animais. Em outros casos, a pré-história pode fornecer 
uma característica morfológica singular com valor científico, como cavernas ou terraços marinhos que 
foram locais de antigos assentamentos humanos (PANIZZA; PIACENTE, 2008).

Oliveira & Rodrigues (2014) destacam a importância do surgimento de novos estudos sobre 
Patrimônio Geomorfológico, Geodiversidade e a Geoconservação, os quais têm como objetivo 
identificar, avaliar e propor estratégias de conservação, proteção e divulgação de locais de interesse 
geomorfológico. Inclui-se no escopo desses estudos, trabalhos teóricos conceituais, relacionados ao 
patrimônio geomorfológico, de apontamentos atinentes a legislação ambiental, sobretudo brasileira 
e, ainda apontem exemplos e a aplicabilidade das metodologias de avaliação de geomorfossítios.

É nesse contexto de conceitos e aplicações sobre patrimônio geomorfológico de valor científico 
e paisagístico natural a ser preservado (figura 4), que se insere as observações de Ab’Saber (2003):

A região é altamente beneficiada por cenários naturais. Trata-se, talvez, da mais bela área de colinas do 
território brasileiro. A Campanha é uma espécie de “país” de horizontes distendidos e desdobrados, 
a perder de vista na direção das fronteiras “castelhanas” do Uruguai e da Argentina. Destacam-se os 
tons verdáceos claros, em todos os planos e níveis da topografia das coxilhas. Enquanto os “cerros”, que 
emolduram alguns setores do horizonte – na forma de cristas ou de baixas escarpas assimétricas (Caverá, 
Santana) ou constituindo a silhueta isolada de alguns morros testemunhos – quebram a monotonia das 
paisagens que se repetem. Em outros setores ocorrem topografias ruiniformes originais, com a forma de 
gigantes bigornas e designadas pelo sugestivo nome de guaritas. Cristas em espinhaço, do tipo chevron, 
alternando-se com a paisagem das guaritas, enquanto a vegetação se degrada para as formas conhecidas 
no Uruguai e no Rio Grande do Sul sob o nome de parque-espinilho.  (AB’SABER, 2003, p. 22)
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Figura 4 – Morfologias e elementos geomorfológicos que compõe a paisagem do Pampa Gaúcho

Paisagem aberta do Pampa caracterizando depósitos eólicos não 
ativos (campos de dunas - dune fields/ Holoceno) em forma de 

coxilhas alongadas e estabilizadas pela cobertura herbácea. 
Fonte: Gomes (2019)

Campo de duna com areal ativo coberto por vegetação arbustiva 
nativa (butiá-anão).

Fonte: Trabalho de Campo/2017 - Alegrete/RS

Areal ativo em topo de coxilha, vegetação arbustiva e blocos de 
rochas aparente. Fotografia vencedora do Primeiro Prêmio Brasileiro 

de Fotografia Científica – LAGIM/UnB.
Fonte: Trabalho de Campo/2014 – São Francisco de Assis/RS

Afloramento rochoso da Formação Guará, na forma de yardang, 
indicando ventos do quadrante S e SE, como aqueles que atuaram na 

sua morfoescultura. 
Fonte: Trabalho de Campo – Alegrete/RS – Roberto Verdum

Praia do Jacaquá e morro testemunha compondo a paisagem. Uma 
bela praia de água doce no Rio Ibicuí.

Fonte: Trabalho de Campo/2014 – São Francisco de Assis/RS

Campo de duna estável, coberto por vegetação nativa e aproveita-
mento do lençol freático e uso da água.

Fonte: Trabalho de Campo/2014 – Alegrete
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O acervo científico e publicações sobre processos de arenização e formação de areais4 trazem 
evidências suficientes para considerá-los relictos que compõe a paisagem, caracterizando um nicho 
ecológico ou ainda um “refúgio e/ou reduto de climas secos” com a presença de uma biota (fauna 
e flora) de acentuada originalidade ecológica e adaptada ao clima subtropical úmido atual, como 
defendem Pires da Silva (2008) e Freitas (2010).

Já no contexto do uso da terra, vale destacar que das primeiras formas de apropriação às formas 
contemporâneas de exploração dos recursos naturais, a partir da pecuária e da produção agrícola, pode-
se dizer que os índios pouco transformaram a paisagem original, pois as pequenas populações nativas 
utilizavam apenas instrumentos rudimentares, como, por exemplo, o machado de pedra polida. Do 
mesmo modo, no século XIX, não se pode falar de um território organizado, em uma base econômica 
que possa representar identidade regional, pois os conflitos e a indefinição da fronteira política entre as 
coroas portuguesas e espanholas não permitiram a organização de uma área agrícola no Rio Grande do Sul. 

No entanto, pode-se falar de uma pressão agrícola real sobre os Campos Limpos, a partir da 
década de 1970, com o estabelecimento de culturas mecanizadas, facilitadas pelo relevo suave das 
colinas cobertas pela vegetação herbácea e pelo fácil manejo dos solos (VERDUM, 1997).

As modificações mais recentes na paisagem da campanha se registram na conversão de uso solo, 
sobretudo de campo em detrimento das lavouras para cultivos temporários e arbóreas, como por 
exemplo, da soja e do eucalipto. Essas alterações formam um novo mosaico de usos da terra, inclusive 
sobre as morfologias eólicas destacadas nesse trabalho, as quais possuem notoriamente a pecuária como 
aptidão primária, mas a conversão de uso, especialmente de campo de pastoreio em lavoura agrícola, 
como já mencionado, intensifica a pressão sobre os recursos hídricos, sobre a vegetação herbácea e 
sobre os solos francamente arenosos, particularmente sensíveis à erosão (figura 5).

Ab’Saber (2003) observa que boa parte das florestas de galeria, do tipo subtropical, sublimaram 
das planícies aluviais dos principais rios da campanha, em detrimento da rizicultura irrigada, prática 
que caracterizou o Rio Grande do Sul com mais uma dimensão econômica, enquanto a paisagem 
original se alterava sucessivamente “...os prados das encostas de coxilhas desceram até o fundo dos 
vales, ampliando o espaço de pastoreio após as safras do arroz. Pequenos açudes e banhados passaram 
a pontilhar a paisagem para reequilibrar o abastecimento de água para as culturas e para o gado” 
(AB’SABER, 2003 p. 23).

Um outro ponto a ser observado em relação a geoconservação das colinas (coxilhas) associadas 
a campos de dunas (dune fields) no Quaternário/Holoceno, enquanto patrimônio geomorfológico 
(geomorfossítio) e paisagístico, é a legislação, de maneira especial, a brasileira. No Brasil, o tema é 
tratado pela Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP/ http://sigep.cprm.
gov.br/), criada em 1997 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e surgiu para 
inventariar os geossítios brasileiros e compor a lista global de sítios geológicos (GILGES – Global 
Indicative List of Geological Sites). (PEREIRA, 2010; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2014).

4 Acesso livre a publicações referente a temática arenização no Rio Grande do Sul: Grupos de pesquisa: Arenização/desertificação: questões 
ambientais/UFRGS (http://www.ufrgs.br/areais-pampa).

http://www.ufrgs.br/areais-pampa
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Figura 5 – Tipos de uso da terra sobre colinas associadas à depósitos eólicos estáveis e/ou instáveis
Fonte: Gomes (2019) 

Fotografia: Roberto Verdum; Tania Gomes

A B

A) Primeiro plano da foto, colina coberta com vegetação herbácea de campo nativo com presença de butiá anão (Butia lallemantii); segundo 
plano da foto, relevo tabular (cerro) – Município de Manoel Viana/RS

B) Propriedade rural com usos para a pecuária extensiva em colina coberta com vegetação herbácea nativa e presença de ravinamentos na 
meia vertente; propriedade rural com resteva oriunda do plantio direto, em topo de colina – Município de Manoel Viana/RS

 C D

C) Colinas associadas a campos de dunas (dune fields) no Quaternário, dispostas de forma alongada no sentido SE – NO, com cobertura de pas-
tagem artificial (Brachiaria decumbens), como forma de estabilização da erosão difusa em sulcos e para uso na atividade de pecuária extensiva.

D) Topo de colina, constituída de deposição eólica quaternária instável, com cultivo de monocultura de milho (Município de Manoel Viana/RS)

E F

E) Primeiro plano da foto, colina coberta com vegetação herbácea de campo nativo com presença de butiá anão (Butia lallemantii) e parcela 
com cobertura de pastagem artificial (Brachiaria decumbens); segundo plano da foto, mata ciliar situada na planície aluvial do rio Ibicuí; 

terceiro plano da foto, relevo tabular (cerro).
F) Depósito eólico quaternário ancorado em torno de relevo tabular, com vertente suavizada a NO, devido a esta deposição a sotavento, com 

tentativa de estabilização a partir do uso de cobertura com pastagem artificial (Brachiaria decumbens), em curvas de nível.

G H

G) Detalhe da deposição eólica em trilha de pisoteio de gado bovino, situada no topo de uma colina, com cobertura de pastagem artificial 
(Brachiaria decumbens).

H) Primeiro plano da foto, colina com cultivo de soja; segundo plano da foto, depósito eólico instável e em franco processo de ravinamento; 
terceiro plano da foto, cultivo de eucaliptos (Município de São Francisco de Assim/RS). 
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Mas somente em 2006, surge o Projeto Geoparques do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com 
o objetivo de identificar, descrever, inventariar e promover a ampla divulgação de áreas com potencial 
para futuros geoparques, incluindo o inventário e quantificação de geossítios, que representam parte 
do patrimônio geológico do país (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012).

No campo jurídico, Oliveira & Rodrigues (2014), destacam que a Resolução nº 001/1986 do 
CONAMA, que instituiu o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) para fins de licenciamento de atividades que utilizarão recurso naturais e que apresentam 
significativo potencial poluidor ou de degradação, o patrimônio natural abiótico não é sequer mencionado, 
vide artigo 6º dessa Resolução, que trata das atividades técnicas que o EIA deverá desenvolver5.

A Lei nº 9.985/SNUC de 2000 concentra esforços na proteção da biodiversidade, mas, também, 
não estabelecendo nenhuma relação de proteção especifica para a geodiversidade. No entanto, o 
tema geodiversidade acaba sendo abarbada pelos projetos de institucionalização das Unidades de 
Conservação, contemplado no artigo 4º da lei, em seu inciso VII, que pretende “proteger as características 
relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural” 
nas áreas protegidas e, no inciso VIII, que visa “proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos” 
(SCHOBBENHAUS, SILVA, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os campos de dunas (dune fields) do Oeste do Rio Grande do Sul são formas de relevo com 
características particulares e um componente significativo do patrimônio cultural e territorial do 
Pampa gaúcho, podendo ser facilmente fundamentados a partir de atributos científicos, culturais, 
socioeconômicos e cênicos.

No entanto, ainda restam dúvidas do potencial paisagístico, enquanto patrimônio geomorfológico, 
sobre os areais. Não para muitos pesquisadores e, nós nos incluímos nesse grupo, mas para os gestores 
públicos, inciativa privada e alguns produtores rurais, que os interpretam como um problema, sobretudo, 
do ponto de vista da produção agropecuária atual, pois estes têm a terra como meio de produção, cada 
vez mais conduzida por incentivos às demandas na escala da produção global – as Commodities. 

São diversos os elementos e as dinâmicas nesta paisagem que revelam que os areais são heranças 
de condições de ressecamento climático e que se contrapõem à típica paisagem de clima úmido atual. 
No entanto, cabe destacar que o conhecimento sobre formações superficiais, especialmente aquelas 
relacionado aos depósitos eólicos de interior continental, vendo sendo construído gradativamente, para 
desvelar a complexa associação entre morfologias, as gêneses e os processos erosivos/deposicionais. 
Assim como, associadas ao estudo da paisagem dos areais, enquanto patrimônio natural a ser preservado, 
sobretudo, no Pampa brasileiro.

5 a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, 
os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; b) o meio biológico e os ecossistemas 
naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 
ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da 
água e a sócio- -economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações 
de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”.
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Nesse sentido, abre-se o debate concernente ao valor científico, do ponto de vista geomorfológico 
e da evolução paleogeográfica dessa região de ocorrência dos areais, levando em consideração os 
indicadores aplicados na avaliação de patrimônios geomorfológicos, tais como: a dimensão e configuração 
geométrica, o número e a distribuição de formas, o material e sua constituição, a atividade morfogenética, 
a geocronologia, a geodiversidade e o contexto ambiental.

Estudos dessa dimensão poderão gerar indicadores de impacto ambiental sobre essas morfologias 
e, também, subsidiar a inclusão dos areais, enquanto feições geomorfológicas a serem conservadas, no 
escopo das políticas públicas, das Avaliações de Impacto Ambiental (AIA), da gestão da paisagem e, 
gerar ainda ponderações sobre a relevância dessas morfologias em nível local, regional, nacional e porque 
não global, visto que são únicas e abrigam características específicas da região do Pampa brasileiro.
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Capítulo 6 PAISAGENS EM TRANSFORMAÇÃO: 
ESTUDO SOBRE O AVANÇO DA LAVOURA 
DE GRÃOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS E MANOEL VIANA

Ricardo Hiroyuki Okido

INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de um estudo de mestrado, pelo Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGGEA-UFRGS) e orientação do Prof. Dr. Roberto Verdum, no período de 
2014 a 2016, sobre as mudanças da paisagem rural no sudoeste do Rio Grande do 
Sul na perspectiva do avanço da produção de lavouras agrícolas, principalmente, da 
sojicultura. A pesquisa realizada buscou, através da perspectiva de proprietários de 
terras no trecho da rodovia RSC-377 - entre os municípios de Manoel Viana e de 
São Francisco de Assis (RS), uma leitura da paisagem do Pampa em transformação 
no decorrer de um histórico processo produtivo da pecuária para a agricultura 
de grãos.

A escolha deste recorte de território e do objeto de pesquisa é resultado 
de uma trajetória acadêmica, na qual foi possibilitado o acompanhamento da 
evolução da paisagem no sudoeste do Rio Grande do Sul em um período de, 
aproximadamente, dez anos. A mudança da dinâmica produtiva do sudoeste do 
RS é percebida antes da década de 1990, porém a intensificação desse modo de 
produção acontece, principalmente, no ano 2000. 

O conceito paisagem foi o condutor desta pesquisa, pois foi partindo dele 
que percebemos aumento significativo de diferentes elementos que compunham 
os campos dos municípios analisados. Para compreender como está se sucedendo 
esse acréscimo do agronegócio nos municípios escolhidos, foram realizadas 
entrevistas com proprietários que, de algum modo, estão cultivando a lavoura de 
grãos em suas propriedades. Partindo do pressuposto de que a paisagem é uma 
leitura de mundo a partir do que enxergamos, o conceito possibilitou identificar 
diferentes intencionalidades e subjetividades que justificavam a implementação 
do plantio das extensas áreas de lavouras.

O pensamento que rege a matriz produtiva da região é a principal justificativa 
para que o meio de produção esteja modificando nesses municípios. Logo, o debate 
sobre a transformação da paisagem do Pampa é uma disputa política sobre o espaço 
geográfico – o qual o bioma está inserido. A partir da construção de ambiências, 
conceito desenvolvido por Rego et al .(2000), foi possível didaticamente agregar 
informações sobre como se desenvolve o raciocínio dos produtores para suas 
tomadas de decisões sobre suas propriedades. As ambiências possibilitaram 
diálogos de diferentes saberes geográficos que explicavam tecnicamente porque 
as paisagens do Pampa estavam sendo modificadas.

versão  digital
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ÁREA DE ESTUDO DA PAISAGEM

Inicialmente, foi escolhido dois municípios da região sudoeste do Rio Grande do Sul: Manoel 
Viana e São Francisco de Assis. Devido, principalmente, as transformações visuais identificadas 
na paisagem das áreas produtivas de ambos municípios. Após esta escolha, delimitamos um 
polígono para a área de estudo: que consiste a partir de um trecho da rodovia estadual coincidente1 
que conecta os municípios citados: a RSC-377.

O trecho da estrada RSC-377 que conecta as cidades possui extensão aproximada de 40 quilômetros 
e é um dos limites do polígono. A área de estudo engloba da margem da estrada até as margens do Rio 
Ibicuí, que corre paralelamente à RSC-377. Portanto, as entrevistas realizadas foram com proprietários 
que possuem suas terras no sentido sul geográfico da margem da estrada, isto é, à margem esquerda 
de quem está no sentido São Francisco de Assis – Manoel Viana e à direita, no sentido Manoel Viana 
– São Francisco de Assis, conforme apresentado no Mapa 1.

As transformações da paisagem são reflexos da alteração sobre o processo produtivo dos 
proprietários, onde temos o campo para produção da pecuária extensiva reduzindo em detrimento 
do avanço da lavoura temporária (soja, azevém, grãos).

1 Segundo o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) é estabelecido que a Rodovia Estadual ou Municipal 
Coincidente “São rodovias construídas pelos Estados ou Municípios sobre a diretriz de uma Rodovia Federal Planejada. As diretrizes das 
Rodovias Federais planejadas muitas vezes coincidem com trechos de Rodovias Estaduais ou Municipais, entretanto o traçado definitivo da 
Rodovia Federal somente será estabelecido após estudos técnicos e econômicos que serão realizados por ocasião de sua construção. Assim tais 
trechos de rodovias Estaduais ou Municipais superpostas, apesar de listados e codificados como BR’s, não se encontram sob jurisdição federal 
e constituem as denominadas rodovias coincidentes.” A nomenclatura dada para a rodovia estadual coincidente, no Rio Grande do Sul, é RSC, 
segundo o DAER-RS (2009). Porém, para fins deste trabalho, adotaremos também a nomenclatura “RS-377”, pois confere com o modo como 
os entrevistados reconhecem esta rodovia.

Mapa 1– Área de estudo da Paisagem.
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RESGATES CONCEITUAIS DA PAISAGEM: A ARTE DA GEOGRAFIA

O conceito de paisagem possui ampla construção teórica que percorre diferentes áreas do 
conhecimento. Desde a concepção adotada pelas Escolas da Arte a partir do século XVII (Verdum, 
2012) e, posteriormente, no século XX, pela “Ecologia da paisagem” (landscape ecology): com sua 
empírica descrição de diferentes porções da superfície terrestre; o conceito é referência para buscarmos 
a “origem das formas, da estrutura e da funcionalidade associadas a um número específico de elementos 
da natureza” (Verdum, 2012, p.16). O desafio do profissional geógrafo para desenvolver o estudo desse 
conceito consiste em conseguir aprofundar a potencialidade das informações que esses elementos da 
natureza podem oferecer numa descrição e análise da paisagem.

Assim como outros conceitos da Geografia, a paisagem não está isenta de limitações e/ou 
controvérsias teóricas. Algo pertinente para estabelecer um pragmatismo teórico no desenvolvimento de 
uma classificação de paisagem. O geógrafo Milton Santos, em sua obra Pensando o Espaço do Homem 
(1982) classifica a paisagem como: “ser a combinação de objetos naturais e de objetos fabricados, isto 
é, objetos sociais, e ser resultado da acumulação da atividade de muitas gerações.” A paisagem, nesse 
caso, é registro do acúmulo temporal de objetos distribuídos no espaço geográfico.

Compreende-se que ao analisar a paisagem estamos em busca do entendimento das relações 
entre o sistema de objetos e o sistema de ações. Além da forma, as estruturas e as funcionalidades, a 
partir do conhecimento técnico-científico-informacional (Santos, 2009), são composições do espaço 
geográfico e que poderão ser visualizadas, também, a partir da reflexão sobre a paisagem.

Do mesmo modo, afirma Moreira (2007) sobre a importância da representação e da sensibilidade 
para se trabalhar com o conceito numa leitura geográfica:

A paisagem é o ponto de partida e o ponto de chegada na produção da representação em geografia. Isso 
significa valorizar a imagem e a fala na representação geográfica. E, assim, a sensibilidade e a intelecção, 
fontes da imagem e da fala como antes havíamos analisado. Daí que a geografia sempre pareça ficar num 
meio-termo entre a arte e a ciência, duas formas próximas de representação. (MOREIRA, 2007, p.109).

Percebemos que, tanto na abordagem de Moreira como na de Santos, é evidente a importância 
dada ao conceito, pois através dela desenvolvemos reflexões e caminhos para a compreensão da 
realidade geográfica. Logo, como afirma Bertrand (1968): “estudar uma paisagem é antes de tudo um 
problema de método.”

AS MARCAS E AS MATRIZES: REFERÊNCIAS DA CONSTRUÇÃO SOCIAL

Para conduzir a leitura da paisagem, dois conceitos foram utilizados para identificar os elementos 
– representações geográficas – que compunham as unidades de paisagem do polígono de estudo: a 
marca e a matriz. Os conceitos do geógrafo Augustin Berque (1998), identifica como uma marca as 
formas, as manifestações concretas, os objetos que expressam uma história da civilização. E, como 
uma matriz, a carga cultural presente nestas manifestações concretas, isto é, através de um conjunto 
de percepções, de concepções e de ações, as marcas representam relações sociais no espaço geográfico.
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A definição de Berque foi importante para a construção do trabalho, pois possibilitou o debate 
com os produtores entrevistados sobre a identificação dos elementos materiais concretos, em suas 
paisagens de referência, e suas subjetividades com relação a eles. A paisagem, portanto, torna-se 
uma representação de uma sociedade: “que a reproduz e a transforma em função de uma certa lógica” 
(BERQUE, 1998). A marca e a matriz contemplam no modo de “descrever” e “interpretar” a paisagem.

Entende-se por percepção, neste estudo, subjetividades pessoais na leitura de uma paisagem 
escolhida. A percepção como uma espécie de filtro que, normalmente, é resultado da formação cultural 
da sociedade o qual estamos inseridos e das ambiências vividas no cotidiano. O grau de relação com as 
manifestações concretas é construído por essa filtragem do indivíduo interprete. Quando as matrizes 
se modificam, as marcas evidenciam essas transformações. Assim, contextualiza Berque (1998):

Como manifestação concreta, a paisagem está naturalmente exposta à objetivação analítica do tipo 
positivista; mas ela existe, em primeiro lugar, na sua relação com um sujeito coletivo: a sociedade que 
a produziu, que a reproduz e a transforma em função de uma certa lógica. Procurar definir essa lógica 
para tentar compreender o sentido da paisagem é o ponto de vista cultural que se indicou acima. 
(BERQUE, 1998, p.84)

Compreendendo que a paisagem é um conceito estudado em diferentes campos do conhecimento, 
ele incorpora uma liberdade interpretativa. É comum que a potencialidade conceitual seja, muitas 
vezes, negligenciada em laudos técnicos, tornando a paisagem um conceito estritamente descritivo e 
sem uma definição precisa.

O PROCESSO HISTÓRICO DA ECONOMIA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS E MANOEL VIANA

Os municípios São Francisco de Assis e Manoel Viana pertencem à instância administrativa 
chamada Microrregião da Campanha Ocidental, no qual a sede se localiza em São Borja. Ambas 
cidades estão contidas no Bioma Pampa, segundo classificação do IBGE (2015). A geomorfologia 
é caracterizada pelo relevo suavizado de planícies, com feições conhecidas como “coxilhas”2 – uma 
toponímia cultural no Rio Grande do Sul.

A partir da paisagem, foram identificadas rupturas na cultura de produção agrícola que 
impulsionaram os questionamentos sobre o cenário econômico atual na região dos municípios em 
análise. Em outras palavras, os elementos concretos evidenciados na paisagem de ambos os municípios 
contrastam com a reconhecida atividade de pecuária que caracterizou a economia durante séculos3.

2 Segundo Haesbaert (1988): o termo “coxilha” vem do espanhol “cuchilla” que significa faca: “a coxilha tem um perfil semelhante à curvatura 
próxima à ponta do facão do antigo gaúcho, pois é uma elevação modesta e com longos declives.” (HAESBAERT, 1988, p. 27). A origem 
linguística da palavra se deve pela proximidade com a cultura ibérica dessa região. É uma identidade cultural que foi influenciadora para a 
formação do pensamento político, econômico e cultural existente na região da Campanha gaúcha.  

3 Uma breve reflexão sobre o histórico de ocupação desta região: a identidade do gaúcho foi retomada por uma “questão regional”, cuja as 
raízes são da formação do espaço ocupado por latifúndios. Segundo descreve Haesbaert (1988): “a Campanha era considerada uma região no 
sentido de envolver uma paisagem relativamente uniforme e um “gênero de vida” específico, representado pela criação de gado em suas grandes 
propriedades campestres, a herança cultural lusa e espanhola e as práticas tradicionais do gaúcho.” (COSTA, 1988, p. 16)
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A noção de que a atividade de pecuária consiste como principal modo de produção é uma 
interpretação comum por pessoas forasteiras a esta região da Campanha. Além de que a construção 
desse imaginário, também parte de uma difusão dos meios de comunicação4 institucionais. De fato, 
a paisagem nessa região do bioma Pampa é caracterizada por elementos com fortes laços culturais 
oriundas da formação jesuítica que tinha na atividade pastoril uma fonte de renda. Estudos realizados 
por Verdum (2004) indicam que a organização do espaço rural na Depressão Periférica e no Planalto5 
foi historicamente estabelecida através da distribuição de títulos de sesmarias e o desenvolvimento 
cultural da paisagem na Campanha Ocidental se sucedeu do mesmo modo, sendo reconhecido 
assim nacionalmente.

Recentemente, a dinâmica desta organização do espaço rural está evidenciando elementos 
paisagísticos que não correspondiam diretamente à criação de gado, mas sim a inserção da lavoura 
temporária nessas paisagens. Historicamente, sobretudo, no final da década de 1960 e início de 1970, 
o Rio Grande do Sul sofre uma transformação na sua estrutura de produção de grãos, devido à inserção 
do Brasil na lógica globalizada da economia. A sojicultura é consolidada na estrutura produtiva 
brasileira e é incorporada no mercado nacional, pois se tornou geradora de divisas para o pagamento 
da dívida externa (Rückert, 2003, p. 36). A agricultura de exportação se tornou requisitada alternativa 
financeira pela necessidade de importar bens de capital para, então, se implantar um parque industrial 
multinacional sofisticado (Rückert, 2003, p. 37). Esse movimento, compôs o conhecido milagre 
brasileiro (1967/1970).

Da metade para o final da década de 1970, há um incentivo fiscal do Estado para o desenvolvimento 
da agricultura e da pecuária, pois estava estrategicamente inserido no plano de desenvolvimento 
governamental – conhecida como empresa rural. Devido a isso, o norte e o noroeste do Rio Grande 
do Sul detinham uma produção de 323 mil toneladas da lavoura de grãos em 1963 e, em 1977, o Brasil 
registrou a produção de 12,6 milhões de toneladas de grãos espalhados em vários pontos do país. 
Consequentemente, a agricultura passa a contribuir decisivamente para a concretização de um dos objetivos 
prioritários dos governos autoritários no pós-68: a ampliação das exportações (Rückert, 2003, p. 37).

Com uma lógica de produção agrícola globalizada estabelecida nos dias atuais, o uso do solo 
passou a ser capitalizado através do arrendamento das terras. Segundo Rückert (2003), em um estudo 
sobre a produção agrícola no Planalto Sul-rio-grandense, descreve que o “arrendamento capitalista é 
a externalização das relações que se dão entre os proprietários fundiários, capitalistas que investem 
na agricultura e os trabalhadores rurais” (Rückert, 2003, p. 69). Nesse modo capitalista de produção 
é dado o direito ao proprietário da terra de “cobrar um tributo ao capital, para que o capitalista invista 
na agricultura, na condição de arrendatário” (RÜCKERT, 2003, p. 69).

4 Na página da Secretária do Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, (http://www.turismo.rs.gov.br/regiao/5/pampa): "Em nenhum 
lugar do mundo se pode experimentar a imensidão e a característica marcante do Pampa. Região de olhar vasto, marcada pela história de 
liberdade e garra do povo gaúcho ainda viva nos caminhos e paisagens do local(...)É essa rica e única paisagem que desde muito abriga a 
figura do gaúcho, o cheiro inconfundível que vem do churrasco, o prazer de repartir o chimarrão de mão em mão, a imagem do campo vasto e 
emoldurado pelo gado e a presença do centauro brasileiro na inseparável figura do pampeano a cavalo(...)"

5 Verdum (2004): “A apropriação e a ocupação do território se apoiou sobre a distribuição de títulos de sesmarias, cuja superfície média era 
de 13.000ha. Segundo Passavento (1977) é a partir desta primeira fase da divisão fundiária do Rio Grande do Sul que a economia agrícola 
ultrapassa a fase da exploração exclusiva do rebanho. O latifúndio representa assim, a tradição da criação do gado em propriedades extensas que 
exploram a vegetação herbácea para a criação de gado, ao mesmo tempo o elemento fundiário que sustenta a estrutura espacial da formação do 
Estado e a projeção da economia para o mercado nacional e internacional.” (Verdum, 2004, p.46)
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A inserção contemporânea da produção agrícola em São Francisco de Assis e Manoel Viana segue 
um fluxo similar ao ocorrido no Planalto Sul-rio-grandense. Além do incentivo ao modo produtivo 
agrícola estabelecido institucionalmente, o crescimento econômico no norte e noroeste do RS gerou 
incentivo para o investimento à cultura de grãos a partir de 1970 nos munícipios do sudoeste do Estado. 
Como descreve Verdum (2004):

(...) trata-se, inicialmente, do aumento da superfície cultivada em detrimento da superfície pastoril. A 
comparação entre a superfície de São Francisco de Assis e Manuel Viana, entre 1950 e 1985, mostra 
que a superfície de culturas temporárias representavam em 1950: 5% (15.191 ha) e em 1985: 16% 
(57.873 ha) da superfície agrícola total. (VERDUM, 2004, p. 51)

Assim, como em diversas regiões do Estado, há uma evolução do cultivo de lavouras temporárias 
em relação à superfície de criação de gado desde a década de 1970. Em São Francisco de Assis e 
Manoel Viana, onde o desenvolvimento da soja se estabelece em detrimento à do trigo, as flutuações 
sobre a produção destes cultivos estão conectadas a políticas de créditos atrativos: onde a produção 
é regida pelo preço do mercado internacional e pela variação das demandas (Verdum, 2004, p.53). A 
implementação do cultivo mecanizado, por exemplo, foi influenciada pelos incentivos sobre a produção 
agrícola desde 1970. Nesse período, com o desconhecimento sobre a condição geomorfológica da 
região, parecia favorável a implantação da lavoura, principalmente, devido ao relevo suavizado. Porém, 
se sucedeu o surgimento de um problema ambiental relacionada a erosão acelerada do solo devido a 
fragilidade pedológica da região. As técnicas de plantio com aragem da superfície do solo e a inserção 
de pesados maquinários resultaram no surgimento de extensos sulcos no solo, ravinas e voçorocas, 
que fizeram muitos proprietários desistirem desse processo produtivo.

• Manoel Viana:
Para uma melhor visualização do avanço da produção de soja em Manoel Viana, foi construído 

o Gráfico 1, com os dados secundários disponibilizados pelo censo agropecuário de 2010, produzida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse gráfico consta dados sobre as áreas 
plantadas (em Hectares) da produção de sojicultura. Ao observarmos as informações sobre as taxas 
de áreas plantadas de soja, se constata o aumento considerável desta lógica produtiva no município. A 
escala temporal desta evolução é de 1990 a 2013. A linha crescente do gráfico, conforme já analisado 
por Verdum (2004), se deve à política adotada para a região sudoeste e norte do Estado do RS para o 
cultivo mecanizado, principalmente, de trigo e soja.

Especificamente, em Manoel Viana, não existiam dados específicos da produção de soja até 
1992 e isso se deve ao fato de que o município foi emancipado político-administrativamente de São 
Francisco de Assis em 20 de março de 1992. Porém, desde a emancipação do município, a existência 
de áreas destinadas ao plantio de lavouras temporárias já apresentava quantidades consideráveis: 
aproximadamente 5.000ha, sendo que o município possui área de unidade territorial de 1.390,696 
km² (IBGE, 2016), o que correspondem a 139.069,6 hectares. A consolidação do crescimento das 
áreas destinadas ao plantio de soja atinge um pico em 2006, atingindo cerca de 30.000 ha. Pós esse 
crescimento, ocorre uma sutil diminuição destas áreas, se estabilizando em 2012 em 25.000ha. Em 
2014, se retoma 30.000ha de áreas plantadas, portanto cerca de 21,57% do território vianense é 
direcionado ao plantio da soja.
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Gráfico 1 – Índice de área plantada de soja (em hectares) no município de Manoel Viana (RS), entre os anos 1990 e 2012.  
Elaborado por Ricardo Hiroyuki Okido. 

Fonte de dados: IBGE (2015)

• São Francisco de Assis:
A construção do Gráfico 2, em relação a área plantada em hectares de São Francisco de Assis, 

também foi realizada a partir dos dados censitários de 2010. A evidente ocorrência do aumento de 
áreas destinadas para plantio da lavoura temporária é comprovada pelos dados analisados.

São Francisco de Assis possui a produção da lavoura de soja por mais décadas em relação à Manoel 
Viana, apresentando em 2014 o registro de 35.000ha de área destinada para o plantio de soja (IBGE, 
2016). A unidade territorial do município é de 2.508,453 km², equivalente a 250.845,3 hectares, ou 
seja, cerca de 13,95% do território assisense é direcionado para o plantio da lavoura temporária de soja.
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Gráfico 2 – Índice de área plantada de soja (em hectares) no município de São Francisco de Assis (RS), entre os anos 1990 e 2012.  
Elaborado por Ricardo Hiroyuki Okido.  

Fonte de dados: IBGE (2015)

• Dados sobre a produção de outras lavouras temporárias:
No Gráfico 3, ao compararmos dados referentes a outros plantios de lavouras temporárias em 

São Francisco de Assis, percebemos a soja destoa consideravelmente. Por exemplo, o trigo, mesmo 
sendo introduzida sua produção em larga escala nos anos 1950 e 1960 no Estado, em nenhum dos 
municípios analisados na janela temporal entre 1990 e 2013 atinge 5.000 hectares de área plantada.

Destacamos outras duas produções de lavouras temporárias em São Francisco de Assis: arroz e 
milho. O arroz é uma produção, normalmente, realizada em áreas próximas às matas galerias situadas 
ao longo das planícies aluviais, nas proximidades do rio Ibicuí, ao longo da Depressão Periférica.  
E o milho é cultivado nas coxilhas e fundos de vales nas escarpas do Planalto. Ambas produções são 
presentes no município desde os anos de 1920, sendo produzido para atender ao mercado regional 
(Verdum, 2004).

A produção de milho, que entre 1990 e 1992, atingia picos de 12.000ha de áreas plantadas e 
reduziu drasticamente atingindo, em 2014, 3.500ha. Enquanto o arroz possui uma média de áreas 
plantadas de, aproximadamente, 4,500ha desde 1990. 
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Gráfico 3 – Produção agrícola (lavouras temporárias). Entre 1990 e 2014. São Francisco de Assis.  
Elaborado por: Ricardo Hiroyuki Okido.  

Fonte de dados: IBGE (2015)

GLOBALIZAÇÃO E O IMPACTO INDIRETO NA PAISAGEM

Compreendendo a mudança da matriz produtiva dos municípios estudados, faz-se necessário 
entender a influência do mercado financeiro da produção de grãos. A soja, enquanto uma commoditie 
atribuída ao milagre brasileiro, determinou diversas políticas para investir na produção desse insumo. 
A política macroeconômica é um conceito que exerce importante influência na tomada de decisões 
dos produtores agropecuários. Tais políticas determinam a formação dos preços básicos da economia, 
pois, segundo Buainain (2007):

Os preços macroeconômicos afetam, direta ou indiretamente, a formação dos custos de produção, 
a alocação dos recursos entre os diversos setores e subsetores da economia, as decisões de investir, 
as opções tecnológicas, os preços relativos, as condições de venda dos produtos, a rentabilidade de 
cada segmento, o ritmo de crescimento da economia, o nível e estrutura de distribuição de renda e as 
expectativas dos agentes (Buainain, 2007, p. 60).
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É comum perceber que a estrutura econômica do Estado, estando incorporada na lógica 
capitalista, adota políticas de financiamento como incentivo para determinados nichos de produção. 
A capitalização sobre a disponibilidade de recursos padroniza o processo produtivo, além de afunilar 
diferentes possibilidades de gerir a economia local. O controle sobre os preços de insumos, sementes, 
maquinários, a própria terra, entre outros elementos agrícolas, sendo estabelecidas pela macroeconomia, 
impossibilita o produtor de alternativas no seu trabalho. Condição que, então, influenciam nas decisões 
dos produtores, pois a política macroeconômica está diretamente associada à orientação e concepção 
da Economia. 

Segudo Buainain (2003), as políticas macroeconômicas se dividem em dois níveis:
De um lado, são políticas que afetam diretamente tanto as condições objetivas de produção como 

as expectativas dos produtores, devido as variáveis objetivas e subjetivas que se leva no momento de 
tomar as decisões de produção e investimento. Nesse aspecto, o autor determina as variáveis importantes 
nessa questão: o nível de liquidez da economia, a taxa de juros, a taxa de câmbio, os impostos e o nível 
dos salários.

Ao mesmo tempo em que afetam as condições de produção e investimento no presente, essas variáveis 
influem nas condições de realização do ciclo de produção anterior, em particular a capacidade de absorção 
dos mercados, os níveis de preços, as margens de lucro; as condições de realização da produção têm 
significativo impacto sobre a capacidade e as condições econômica e financeira dos agentes no presente, 
condicionando e interferindo em suas decisões de produção e investimento (Buainain, 2003, p. 61)

Por outro lado, as políticas macroeconômicas também dão forma aos mercados no futuro, isto 
é, “condicionam não apenas o nível e composição da demanda final (presente) da economia como 
também o nível e composição da demanda efetiva (demanda futura projetada pelos agentes a partir de 
suas expectativas em relação ao futuro)” uma questão que é definida pelas políticas globais e cambiais, 
onde o comportamento das variáveis macroeconômicas e as expectativas da margem de lucros, são 
definidoras para a tomada de decisões.

Para Silva (2010) a macroeconomia é definida pela “área de estudo que analisa a economia como 
um todo, analisando a determinação e o comportamento dos grandes agregados, tais como: renda e 
produto nacional, nível geral de preços (inflação), emprego e desemprego, estoque de moeda e taxa de 
juros, balanço de pagamentos e taxa de câmbio”. A macroeconomia não se retém às particularidades dos 
produtores ou de mercados específicos, pois é ela que “estabelece relações entre os grandes agregados 
econômicos permitindo uma avaliação entre as variáveis mais relevantes da economia” (Silva, 2010, p.21).

De certo modo, os produtores associarem a sojicultura com a política macroeconômica possui a 
sua conexão na necessidade estruturada pelo mercado financeiro globalizado. O incentivo na produção 
da soja está condicionado pela estrutura econômica e atende as demandas do mercado internacional, 
logo, o culto à produção da soja caracteriza como a solução mais viável para atender o custo individual 
dos produtores. 
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Mesmo o preço do grão da soja alternando conforme as variáveis do mercado global, a manutenção 
desse sistema econômico pelo Estado6 gera a estabilidade financeira aos produtores. Subjetivamente, 
acaba sendo “inevitável” para os produtores a adoção desse processo produtivo por estar incorporado 
nessa estrutura socioeconômica.

CAMINHOS METODOLÓGICOS: OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo deste presente artigo é apresentar um caminho metodológico para construir uma análise 
técnica do espaço geográfico partindo do conceito da paisagem geográfica. A importância desse conceito, além 
do saber geográfico, é imprescindível para a construção dos documentos institucionais que irão determinar/
auxiliar no modo de ocupação dos espaços. Afinal, estamos inseridos na paisagem que está sendo transformada, 
mesmo que indiretamente, pelo viés político, econômico e cultural.

GERAÇÃO DE AMBIÊNCIAS 

A entrevista/questionário aplicada aos proprietários de terras possui a finalidade de identificar as 
intencionalidades sobre os processos de produção nesses municípios. A ferramenta didática de geração de 
ambiências (Rego, 2000), possibilitou que a aplicação dos questionários auxiliasse para um diálogo pedagógico 
a respeito da transformação do bioma Pampa e, consequentemente, de sua paisagem. O termo ambiência é, 
segundo Rego (2000), “uma noção de espaço geográfico como um sistema composto por relações sociais 
articuladas a relações físico-sociais, espaço condicionador da existência humana e que pode, este espaço, ser 
eleito como objeto catalisador de ações transformadoras exatamente por este motivo – por ser condicionador 
da existência humana.” (2000, p. 7)

Conceber a paisagem do Pampa como um mosaico de percepções, atrelada a um conjunto 
de valores culturais, e que causa diferentes sensações em cada indivíduo que a percorre é um passo 
primordial para analisar a realidade geográfica. Ao estudar a paisagem, a percepção inicial tende a 
expandir e a modificar conforme as experiencias que vivenciamos, pela complexidade que percorre 
entre os elementos visíveis antes não perceptíveis.

A transformação da paisagem no sudoeste sul-riograndense, assim como revela, também esconde diversas 
informações sobre o contexto geo-histórico da região. É importante, para compreender as mudanças 
na paisagem, contextualizar que sua interpretação perpassa pela existência dos sujeitos que vivenciam 
o espaço geográfico do Pampa. A cultura da população pampeana, a existência dos sujeitos em suas 
paisagens de vivência, o cotidiano no espaço vivido, são alguns elementos subjetivos que podem 
refletir na intencionalidade dos proprietários de terra que, também, são influenciados pelas demandas da 
macroeconomia nesses municípios.

6 O Brasil é um exemplo típico de país que recorre a políticas macroeconômicas com vistas a atingir os objetivos preestabelecidos pelos planejadores 
de Estado. O país tem feito uso de políticas de cunho fiscal (isenções e reduções de alíquotas de impostos), monetário (interrupção da trajetória de 
aumento da taxa básica de juros, redução das reservas compulsórias) e cambial (taxa “suja” de câmbio), de maneira a manter a recente tendência 
de crescimento econômico. Isso, embora as condições mundiais atuais reduzam a eficácia de tais políticas. (Silva, 2010, p. 33-34).
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FOTOGRAFIAS: REPRESENTAÇÕES GEOGRÁFICAS

A ferramenta utilizada para as representações imagéticas da paisagem foi a fotografia, através 
dela foram registrados os elementos – ou do conjunto deles – de referência citados pelos produtores 
entrevistados. São as marcas que os produtores identificavam como importantes para a matriz cultural 
da paisagem.

Pelas fotografias buscou-se registrar as imagens que representavam a história dos produtores 
com a paisagem de referência. Através desse discurso, foi possível identificar que a contemplação e a 
admiração por uma paisagem foram cruciais para as suas escolhas. O material fotografado representa 
a subjetividade dos produtores que, no atual processo econômico, está alterando essas paisagens 
de referência.

Segundo o geógrafo Claude Raffestin: “a paisagem pode ser definida como uma imagem” (2010, 
p. 15), não simplificando apenas na ordem da imagem, mas a incorporando como um “produto da 
territorialidade” (RAFFESTIN, 2010, p. 15). Nesse contexto, a paisagem seria uma representação 
imagética da relação entre a materialidade e a imaterialidade da realidade geográfica7.

Didaticamente, as representações por imagens auxiliam na compreensão e no entendimento 
da realidade geográfica, porém é importante ressaltar que este modus operandi é uma das ferramentas 
para guiar leitura sobre a realidade. Cabe questionarmos: a imagem representa, de fato, uma paisagem 
geográfica? Creio que dependerá da intencionalidade do registro para representar a paisagem, pois a 
imagem não compreenderia a totalidade das relações presentes na paisagem analisada, quiçá no espaço 
geográfico. Como contemplado por Raffestin:

...É um instrumento para fragmentar a realidade. A imagem, ou melhor, as imagens são sempre 
indispensáveis para apropriar-se do real. Não existe compreensão sem a ajuda de uma imagem. Os 
conhecimentos da realidade que produzimos são contidos, em parte, nas representações que usamos 
para criar. (2010, p. 17)

SOBRE A CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Para construir a estrutura do questionário aplicado nas entrevistas, buscou-se propostas de 
diálogos que respondam quais percepções os atores (agentes transformadores) possuem sobre suas 
paisagens de referência. A “referência” é embasada nas experiencias vividas e no conjunto de valores 
dado pelo interprete sobre a sua representação geográfica. O conjunto de paisagens formam o mosaico 
de elementos que é possível qualificar como os entrevistados contextualizam sua relação com os lugares 
os quais possuem as paisagens de referência. 

Assim, para além da paisagem enquanto “espaço abarcado pela visão de um observador” (Souza, 
2013), é importante ressaltar três conceitos articuladores do conceito de ambiência: a relação meio em 

7 A realidade geográfica, segundo Eric Dardel (1899-1967), caracteriza uma forte associação entre a existência humana sobre sua condição 
terrestre, buscando estabelecer a importância da relação dos seres humanos com a natureza. “A realidade geográfica exige uma adesão total do 
sujeito, através de sua vida afetiva, de seu corpo, de seus hábitos, que ele chega a esquecê-los, como pode esquecer sua própria vida orgânica. Ela 
está, contudo, oculta e pronta a se revelar.”  (2015, p. 34). Já Raffestin (2009) afirma que a realidade geográfica é um “pretexto para a produção 
de imagens. Imagens susceptíveis de ensinar uma dupla coisa no mesmo momento a respeito do lugar e do olhar mediatizado por um ator que 
faz a representação.” (2010, p. 16).
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torno/ meio entre, a interpretação (hermenêutica) instauradora e a dialógica, para investigar os processos 
transformadores da paisagem pampeana. Esses conceitos foram guias na construção do questionário:

A relação meio em torno/meio entre constitui para geração de ambiência da seguinte forma, 
segundo Rego (2010):

Meio em torno significa o conjunto articulado de relações materiais e simbólicas que contextualizam a 
existência humana, condicionando o próprio modo de ser de indivíduos e coletivos. Meio entre significa 
os diversos tipos de mediações que situam indivíduos e/ou coletivos perante uns e outros, como relações 
de trabalho, escolares ou familiares, entre outras formas de relações cotidianas. (REGO, 2010, p. 47)

A interpretação (hermenêutica) instauradora remete ao encontro da educação ( formal ou não) 
com a geografia e campos afins do conhecimento como uma interpretação instauradora, sendo que a palavra 
“interpretação” nos remete a uma noção hermenêutica (REGO, 2007, p.197). A hermenêutica se entende 
como uma interpretação do significado de algo que está “por trás” de um manifesto primeiro, isto é, 
um aprofundamento de interpretação de um texto ou, possivelmente, de um discurso.

Temos em comum, então, a existência de um texto primeiro, ou de um texto manifesto, e a interpretação 
que encontra significados outros, por trás ou imanentes nesse primeiro texto. Hermenêutica seria esse 
processo de abertura do que está fechado. E dependendo do sistema de inter-relação dos conceitos que 
se faz, varia também aquilo que nós conseguimos perceber como o texto ou o objeto a ser interpretado. 
Essas são ideias correntes acerca do que seja hermenêutica. (REGO, 2010, p. 48).

O segundo conceito apresenta uma ampla complexidade na sua definição, se faz necessário 
estabelecer um limite pelo contexto da pesquisa. É importante essa limitação, pois a proposta da 
pesquisa não foi identificar qual horizonte do conhecimento geográfico os entrevistados possuíam. 
O foco do diálogo era na conjunção entre as condições existenciais do indivíduo entrevistado e locais 
do espaço geográfico vivido através da leitura da paisagem.

Por fim, o terceiro conceito: a relação dialógica. Termo designado para remeter ao diálogo, 
porém também constituído de uma lógica da complexidade. Nessa perspectiva, proposta por Morin, 
e contextualizada por Rego (2010):

(...) a dialógica enfatiza razões divergentes, porém, ao fazer isso, não apenas acentua oposições entre 
essas, mas igualmente acentua nas divergências as possibilidades de conciliações provisórias, costuras 
epistemológicas e operacionais para atuar em relação a questões efetivas de nossas existências – nossa 
existência que, multifacetada e de oposições interpenetradas e dinâmicas, não cabe nos limites de uma 
só razão, por mais que se pretenda totalizante. (REGO, 2010, p. 51)

A dialógica, portanto, nos possibilitou aprofundarmos os diferentes saberes entre as partes: 
de um lado, a carga acadêmica e teórica da Geografia e, de outro, o saber e a prática de uso da terra. 
Diálogos que convergem e divergem, mas que se complementam para a construção de uma leitura 
geográfica. Morin apud Rego (2010) se baseia na lógica da complexidade e contextualiza que essa 
lógica não possui a intenção de complicação para o diálogo. A lógica da complicação reside nos 
esforços de legitimação discursiva dos reducionismos e das mutilações (REGO, 2007, p. 204). E a lógica 
da complexidade auxilia na transgressão das autolimitações do reducionismo e não se autoproíbe à 
apropriação e reelaboração operacional de conceitos e instrumentos de origem diversas, considerando una/
múltipla condição biosocioantropológica do humano (REGO, 2010).
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É nessa divergência entre os diálogos que se encontra a potencialidade nessa proposta identificar 
as percepções dos entrevistados. Através da dialógica, há a possibilidade de melhor contextualização 
sobre as relações simbólicas com os elementos físicos presentes na paisagem do Pampa.

RESULTADOS

PAISAGEM EM TRANSFORMAÇÃO: DA PERCEPÇÃO À TÉCNICA, DA TÉCNICA À POLÍTICA

As paisagens no sudoeste do Rio Grande do Sul estão revelando um evento geohistórico no 
bioma Pampa. As reconhecidas marcas pampeanas: relevo ondulado, campos com rica diversidades 
de fauna e flora, matas ciliares e capões de mato, estão sendo modificadas devido às mudanças de sua 
matriz produtiva: de pastagens e pecuária extensiva para lavouras temporárias de grãos e criação de 
gado intensivo. Por influência de intencionalidades políticas e econômicas, que determinam a lógica 
produtiva dos produtores dessa região, as paisagens estão sendo alteradas por demandas socioeconômicas 
que acometem a manutenção do ecossistema que compõe o bioma Pampa. O impacto ambiental desse 
processo produtivo sobre o Pampa é irreversível, porém, se alterando o modelo de produção e uso do 
solo, é evitável sua extinção.

A lavoura temporária está na construção de uma lógica econômica atrelada aos planos de 
desenvolvimento econômico do Estado. Se há condição de um retorno financeiro garantido, pela 
capacidade da macroeconomia de gerar melhores rendimentos, a tomada decisiva de decisão se voltará 
a esta lógica produtiva. A influência do mercado global de grãos nas movimentações financeiras, 
no incentivo fiscal, na geração de lucros, evidentemente favorece para que os produtores invistam 
no agronegócio. E como consequência desses investimentos, muitas vezes, é gerado algum tipo de 
problema ambiental, pois o plantio em larga escala territorial da soja evidencia, também, a situação 
de fragilidade8 pedológica desse meio.

A capitalização da terra gerou, além do movimento de mudança no processo produtivo, novos 
movimentos na gestão administrativa das propriedades9. Muitos proprietários estão arrendando suas 
propriedades para produtores migrantes, na maioria não-residente, nestes municípios. A demanda 
desses novos investidores migrantes, absorvem e englobam o sistema produtivo da região através de 
mudanças na estrutura de produção, resultando na saturação sobre os recursos naturais disponibilizados 
e potencializando possíveis impactos ambientais. 

A fotografia (Figura 1) corresponde a uma paisagem encontrada em um trabalho de campo em São 
Francisco de Assis. Se analisarmos os estratos registrados nessa imagem, constatamos a prática agrícola 
através do veículo (estrato 1) lavrando o solo de textura areno-argilosa, descampada e sendo preparada 
para um novo plantio. Essa paisagem representa uma das propriedades analisadas no presente artigo, 
onde o proprietário arrenda uma porção de sua propriedade para produtores migrantes do norte do RS.

8 Cf. Verdum (2004, p. 54): “Os processos morfogenéticos nos terroir dos campos limpos da Depressão Periférica.
9 (...)Os produtores migrantes, arrendatários ou compradores de propriedades introduziram no terroir dos campos limpos um equipamento 

mecanizado, que acentuou a pressão sobre os solos frágeis e sobre a vegetação herbácea, já submetida a gestão através das queimadas da criação 
extensiva. 
Esses elementos da utilização social do espaço têm um papel importante na relação da fragilidade do meio e os processos morfogenéticos 
observados em campo, destacando-se nos terroirs estudados os processos de escoamento concentrado e difuso, assim como a deflação, que em 
conjunto caracterizam a arenização no sudoeste do Rio Grande do Sul. (VERDUM, 2004, p. 53)
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Figura 1 – Diferentes elementos que compõem a unidade de paisagem na rodovia RSC-377 (em São Francisco de Assis). A fotografia permite 
identificar estratos característicos de uma paisagem em transformação sobre o uso do solo nesse espaço geográfico. [1] na linha do horizonte, ao 
fundo, sobre a ondulação do relevo de coxilha, visualiza-se um trator lavrando o solo de textura areno-argilosa. A área é destinada para plantio da 
soja. [2] campos de pastagens ou áreas em pousio. [3] Fundos de vale, área com vegetação arbustiva e arbórea. Constitui-se por apresentar maior 

biodiversidade. [4] campos de pastagens ou áreas de pousio, vegetação rasteira. Novembro de 2015.

PAISAGENS PERCEBIDAS: MARCA & MATRIZ EM DIÁLOGO COM OS ATORES  
DA TRANSFORMAÇÃO

Nos trabalhos realizados em campo, ao longo da estrada RSC-377, foi possível identificar na 
paisagem marcas que representavam o histórico processo de ocupação dos municípios analisados: 
uma delas é a “porteira” - portão de características rústicas e bem trabalhadas, normalmente construída 
de madeiras, de tijolos ou de metais, que guarnecem as entradas das propriedades rurais, como nas 
Figura 2 e Figura 3.

As fazendas mais antigas presentes no bioma Pampa podem possuir remanescentes de porteiras 
históricas que tradicionalmente, remetia a propriedades cuja a atividade principal exercida nela era da 
pecuária. São símbolos arquitetônicos que representam a construção da cultura e da tradição gaúcha. 
Essas porteiras representam uma forte conexão com as propriedades, pois representam as relações 
territoriais históricas estabelecidas nessa região.

Devido as modificações na estrutura fundiária, isto é, as divisões das propriedades: seja por herança 
familiar ou arrendamentos e/ou vendas; algumas porteiras acabam perdendo a funcionalidade original, 
sendo um registro de tempos anteriores. Uma ruptura histórica que pode se tornar um patrimônio 
cultural materializada no espaço geográfico. É a temporalidade registrada nesse mosaico heterogêneo 
(VERDUM, 2016) de elementos materiais que se acumulam na paisagem.
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Figura 2 – Fotografia da porteira da fazenda "Tarimbas", propriedade com entrada localizada na RSC-377. A estrutura dessa porteira é construída 
em tijolos e caracteriza um antigo padrão de porteiras na paisagem. A mudança nas características das porteiras é resultado do processo geo-
-histórico de transformação. Destaca-se a presença de símbolos nos pilares entre o acesso da fazenda. Essa referência é dada pelos proprietários e 
indicam a função exercida pelos proprietários. Supõe-se como marcas de registro da família, que exerce a atividade tradicionalmente de pecuária. 

Esta propriedade é localizada mais próxima ao município de Manoel Viana. 
Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (março de 2016).

Figura 3 – Propriedade "Pequeno Paraíso" apresenta estrutura mais rústica e simples, de madeira. A fotografia representa uma propriedade que 
exerce a atividade da pecuária, próxima a margem da rodovia RSC-377. Visivelmente, nota-se que a porteira possui a ausência de símbolos na sua 

constituição, isso pode indicar que a porteira pode ser temporalmente recente em comparação a da Foto 7. (UTM 671419, 6725047). 
Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (março de 2016).
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As propriedades com ausência da criação de gado se caracterizam pela ausência de porteiras, 
pois, a estrutura de cercamentos se adaptam as necessidades dos tempos atuais visando a praticidade 
para o escoamento da produção das lavouras, como identificado na Figura 4.

Já algumas porteiras identificadas na paisagem são verdadeiros objetos históricos, que registram 
a importância como patrimônio cultural presente na propriedade. São antigas estruturas de porteira 
que estão abandonadas, como na Figura 5. Os sinais apresentados nas porteiras não determinam uma 
mudança total sobre a atividade exercida nas propriedades. Porém, tais características podem auxiliar 
na compreensão, através da paisagem, das marcas que compõem esse mosaico em transformação.

Estas marcas são registros temporais que reforçam a crescente produção da lavoura temporária 
nos municípios estudados. Mesmo que a lavoura seja uma atividade econômica praticada há mais de 
45 anos nessa região, o processo se intensificou devido às evoluções da técnica e da tecnologia sobre 
a produção da soja, neste caso, a implementação do sistema de plantio direto.

Essa tecnologia permite ao produtor um manejo para plantio menos agressivo, afim de evitar 
a intensificação da erosão do solo. Consequentemente, se torna vantajoso financeiramente para o 
produtor da soja, pois facilita a transição entre os sistemas produtivos sem riscos de perder terreno 
em suas propriedades. A decisão de arrendar propriedades também se torna atrativo ao proprietário, 
devido a diminuição dos riscos de degradação do solo pelo sistema de plantio direto. Esse contraste, 
portanto, é identificado nos dados censitários – através do aumento das áreas destinadas a lavoura e é 
perceptível na paisagem campestre da região, como podemos perceber na Figura 6.

Figura 4 – Entrada próxima à margem da rodovia RSC-377 de uma propriedade, repara-se na presença do plantio da soja em ambas as margens da 
estrada perpendicular a rodovia. A ausência de uma porteira rente à rodovia e a ausência de cercas para delimitar a estrada da produção, reforçam 
a suposição de que esta propriedade já não exerce atividades da pecuária neste recorte da propriedade. A presença de placas-propagandas indica 
a origem das sementes e dos produtos químicos utilizados no plantio. Nota-se a pouca importância da necessidade de uma porteira para esse tipo 

de produção. (UTM: 654481, 6725494) 
Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (março de 2016).
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Figura   5 – Porteira da Micro Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, localizada na RSC-377. Nesta fotografia, caracteriza-se sinais de abandono deste 
acesso (falta de porteira, vegetação tomando o acesso). Provavelmente, o desuso da porteira se deve pela ausência da prática da pecuária nesta propriedade. 
Porém, a presença de uma baixa vegetação herbácea nela indica uma possível área de uso para a lavoura (área em pousio). (UTM: 654481, 6725494).  

Foto: Ricardo Hiroyuki Okido (março de 2016).

Figura      6 – Está fotografia representa as duas atividades econômicas exercidas na paisagem do Pampa. (1) No horizonte, o relevo de coxilha com a lavoura 
de soja: parte dela já colhida e outra em processo de colheita. A propriedade, em questão, pertence à família Antoniazzi, lindeiros da propriedade do An-
tônio Gioda (2), que ainda mantém a atividade de pecuária em sua propriedade. Gioda, mesmo arrendando uma pequena parcela para o cultivo da soja, 
mantém o exercício da pecuária como atividade principal. Diferentemente da família Antoniazzi que já exerce a atividade da lavoura em praticamente 
toda a sua propriedade. Nota-se a diferença visual entre a rugosidade da vegetação, a divisão dos terrenos e a prática cultural, entre essas propriedades.  

Foto: Ricardo Hiroyuki Okido (novembro de 2015).
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DOS DIÁLOGOS COM OS PROPRIETÁRIOS

Os diálogos com os proprietários foram através da aplicação dos questionários. A geração de 
ambiências, entre os entrevistados e pesquisador, conduziu a construção do conceito de paisagem e 
a reflexão sobre as atividades econômicas que são exercidas nas propriedades.

Ressalto a importância das informações prestadas pelos entrevistados, pois elas refletem ações 
do indivíduo sobre o meio. A construção de lógicas sobre paisagem e percepção necessita dessa relação 
dialética entre individuo com o meio. O discurso dos produtores é reflexo da transformação em seu 
meio de existência e, consequentemente, da paisagem. Para o presente artigo, foram selecionados três 
proprietários10 para contemplar a metodologia proposta:

CORALIA MARIA OLIVEIRA MEDEIROS

A paisagem de Corália (54 anos de idade) representa “uma composição visual do ambiente 
externo, constituída de elementos naturais e/ou de origem antrópica, que tem ao fundo a linha do 
horizonte”. Logo, o conjunto de elementos naturais que compõem um “ambiente externo” caracteriza 
a concepção de paisagem de referência para a entrevistada, como podemos visualizar na Figura 7.

Como marcas, a entrevistada identifica os “elementos naturais”, citando exemplos como “plantas, 
pedras, água”. Destaca que a inserção da monocultura de soja na paisagem pampeana a tornará “monótona 
e empobrecida”, que ocorrerá a diminuição da biodiversidade e a descaracterização da paisagem típica 
campestre. Porém, ressalta que a ocorrência do aumento de áreas destinadas à soja é estabelecida 
pela macroeconomia – com a valorização da soja diante o mercado internacional e as dificuldades 
decorrentes do encarecimento de encargos sociais a serem pagos para a mão-de-obra na pecuária. 
Também relata que, entre 2010 e 2015, ocorreu uma rápida expansão de áreas destinadas à lavoura 
de soja e, concomitantemente, houve a expansão da área urbana de São Francisco de Assis com a 
construção recente da rodovia RSC-377.

A entrevistada entende que a introdução da lavoura de soja pode ser uma solução para evitar maior 
empobrecimento dos proprietários na região. Devido à desvalorização da pecuária no Rio Grande do 
Sul e, também, à expansão da fronteira agrícola para criação de gado no sentido norte e centro-oeste do 
Brasil, nas áreas de mata amazônica e cerrado, os produtores do RS perderiam na disputa de mercado. 

Sobre as ambiências: a entrevistada crê que a transformação da paisagem atende uma necessidade 
frente ao mercado financeiro global. Ela é reside na cidade, mas frequentemente viaja para São Francisco 
de Assis, por ser natural dessa região. Suas reflexões estão sob influência do meio em torno material e 
simbólico que variam entre o urbano e o rural, e estabelece a proximidade simbólica com os elementos 
“naturais” a partir do entendimento sobre o conceito da paisagem.

Sobre as terras arrendadas, Corália afirma que não possui arrendamentos em sua propriedade, 
porém estabeleceria cláusulas do contrato de arrendamento a restrição ao uso do campo para lavoura, caso 
tivesse. Esta preocupação decorre pela capacidade de alteração que a lavoura produz na paisagem do 
bioma Pampa. Ressaltou que, caso arrendasse suas terras, “seria somente para pecuária em campo nativo 
com possibilidade de semeadura de espécies forrageiras de inverno por plantio direto sem dessecação química”.

10 Na dissertação de Mestrado, foram realizadas, no total, seis entrevistas qualitativas com proprietários do trecho RSC-377 delimitado para o 
estudo. Arrendatários e proprietários ausentes foram descartados da pesquisa.
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ANTONIO CARLOS GIODA

A entrevista com Antonio Carlos Gioda, 64 anos, foi realizada em sua propriedade rural. Reside 
nela há 12 anos e é natural de Nova Esperança do Sul (RS). Formado em veterinária, tem a pecuária 
como principal atividade na sua propriedade, não possui áreas destinadas à lavoura temporária, mas 
parte dela foi arrendada para a silvicultura.

A paisagem de Gioda é caracterizada como “tudo que tu pode ver. Tudo que ressalta aos olhos” e 
“coisas bonitas”. O conceito para ele é atrelado ao campo do visível e destaca a importância da beleza dos 
elementos. Essa leitura subjetiva de “coisas bonitas” é atribuída às paisagens compostas pelas feições 
geomorfológicas de cerros. São esses elementos que o entrevistado carrega como sua paisagem de 
referência, citando, como exemplos, o Cerro do Tigre e o Cerro Grande (Figura 8):

Reconhece que a paisagem do Pampa está mudando devido ao aumento da produção de soja 
e do reflorestamento e que suas paisagens de referência estão sendo modificadas por conta destas 
atividades. Porém, não acredita nessa transformação como um problema, pois compreende que esse 
processo é resultado da necessidade econômica em função do “comércio sólido da soja”, que influencia 
na estrutura produtiva da Campanha. Considera que a lavoura temporária pode ser problemática no 
aspecto pedológico, devido ao aumento do processo erosivo do solo.

Figura 7 – Elementos destacados pela Corália Medeiros como paisagem de referência. Presentes na paisagem: “ao fundo a linha do horizonte” e 
elementos naturais (plantas, pedra, água) e de origem antrópica que compõem um “ambiente externo”. 

Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (novembro de 2015).
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Ressaltou que a agricultura é uma atividade recentemente fixada na economia do município. 
Em épocas anteriores, a lavoura era uma atividade cíclica em função do comércio regional, sendo 
produzido apenas para atender uma demanda local. E que, atualmente, como relata Gioda: “O comércio 
é fixo, existe um comércio sólido da soja. Então, em função disso, a paisagem a cada ano muda”. Cita, como 
exemplo, a propriedade lindeira da família Antoniazzi: “Aqui, por exemplo, os nossos vizinhos eram do 
gado, hoje nem gado tem mais, só tem soja...”, descrevendo estes proprietários como “pivô” do plantio 
de soja na rodovia RSC-377.

O proprietário alega possuir preferência pela paisagem com vegetação nativa, mas que a silvicultura, 
descrita como reflorestamento, é benéfica para compor a paisagem do campo. O entrevistado reconhece 
importância nesta atividade, pois ela resultaria no melhoramento da condição climática sobre a região, 
aumentando a umidade do ar e a pluviosidade. Mesmo afirmando que o plantio de eucalipto é a uma 
paisagem artificial, o entrevistado reitera que antes das áreas de reflorestamento: “era tudo seco, era só 
areia e tinha umas lagoas pro meio, rebaixada. Hoje, tu vai lá, tudo é verde, tem água em tudo que é lugar...
quando vem uma chuva de verão, está chovendo onde? Na área reflorestada! Então essa paisagem, para 
mim, é uma coisa muito linda, quanto tu chega aqui e sai de manhã e olha: ó, tá chovendo ali, ó! E beneficia 
a agricultura, né? Que tem ao redor...”. Essa observação empírica do entrevistado contradiz diversos 
estudos técnicos sobre os problemas ambientais que podem ser gerados através silvicultura no bioma 
Pampa, mas caracteriza uma leitura de paisagem gerada a partir de sua ambiência, de sua relação com 
o meio em torno e do meio entre os proprietários.

Figura 8 – Paisagens de referência de Antonio Gioda. No terceiro plano, encontra-se o Cerro do Tigre: o elemento que caracteriza sua paisagem 
de referência. O proprietário acredita que o plantio da soja traria consequências negativas por intensificar os processos erosivos do solo e por 
“quebrar com a ecologia dos lugares”, remetendo ao problema do aumento da população de javalis em decorrência do aumento de áreas de soja. 

UTM 657241 , 6725239 
Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (março 2016).
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O entrevistado se considera um pecuarista “tradicional” e uma exceção diante outros produtores 
que adotaram o monocultivo da soja. Define que os produtores “tradicionais” são aqueles que mantêm 
a pecuária como principal fonte de renda, o qual argumenta que “a pecuária é tão lucrativa quanto a 
agricultura”. Acredita que o plantio de soja traria mais problemas ambientais à sua propriedade, desde 
erosão do solo a desequilíbrios ecológicos. O proprietário Antonio Gioda pertence a uma geração 
de produtores de São Francisco de Assis que pode estar acabando: a de criadores de gado extensivo. 
Segundo ele, são os tradicionais que “ficam com o ‘pé trancado’ com a pecuária” são os que prezam pela 
defesa da preservação da vegetação nativa11. 

MARCIA ANTONIAZZI AGOSTINI & IVAN AGOSTINI

A entrevista com o casal Marcia Antoniazzi Agostini (50 anos) e Ivan Agostini (53 anos) 
aconteceu em Porto Alegre, em uma de suas residências. O casal é proprietária de uma área referência 
na produção da lavoura de soja no município de São Francisco de Assis. A gestão sobre a produção é 
feita pelo sr. Ivan Agostini: agrônomo, natural de Ijuí (RS) e trabalha em São Francisco de Assis há 18 
anos. Sua criação familiar é ligada à agricultura, portanto, sempre trabalhou exercendo essa função na 
terra. A migração para o município ocorreu devido a “necessidade de ocupação de outros locais” e pela 
“dificuldade de terras na região de Ijuí”. Sr. Ivan gerencia a propriedade na parte operacional, enquanto 
Marcia diz ter uma relação de lazer com a propriedade. 

Para ambos, a paisagem de referência remete à beleza do que é visível. Para Marcia, o conjunto de 
elementos que a chamam atenção na paisagem são cores e a iluminação – citando a beleza da incidência 
da luz na vegetação e na água. Já Ivan, acrescenta outros aspectos sensoriais na leitura da paisagem: os 
elementos sonoros e olfativos. Para ambos, a paisagem de referência são as lavouras (Figura 9).

Marcia alega que as lavouras possuem maior valor simbólico do que o campo nativo, pois a 
rotatividade de uso da terra deixa a paisagem “visualmente muito bonito”. O oposto da cultura da pecuária 
que ela descreve como uma paisagem homogeneizada pelo pasto. E Ivan destaca a geomorfologia em 
contraste com as cores das lavouras, dos capões de mata e do rio como elementos de destaque na 
paisagem: “a topografia tem movimento, né. Essas coxilhas de ondulação suave e esse contraste de cor que 
tem...”. São estas marcas, somadas ao rio Ibicuí, que contemplam a leitura de paisagem de ambos.

A lavoura de soja na propriedade dos Antoniazzi se destaca como referência na produção de 
lavouras entre os proprietários da RSC-377. Na entrevista, Ivan recordou da oscilação entre a criação 
de gado e a agricultura na década de 1970, devido ao baixo retorno financeiro da lavoura, fazendo os 
produtores optarem pela pecuária. Então, o agrônomo descreveu que o potencial produtivo da soja em 
São Francisco de Assis era menor em função do tipo de solo muito arenoso e, também, pelo regime 
de chuvas pouco uniformes, em comparação ao Planalto Sul-rio-grandense.

11 “Eu acho o seguinte: a gente sempre deve preservar o que é nativo, mesmo o próprio campo para pastagem, porque igual a aquilo ali tu não vai 
fazer. E se tu optar por uma opção de grãos, tu vai terminar tudo. Tu vai terminar com aquele tipo de gramínea, aquele tipo de leguminosa que 
tem no solo. Quanto tu voltar, não vai existir mais ter aquilo. Tu vai ter que plantar, se um dia tu voltar. Eu acho que tu deve separar as coisas: 
uma área lá alta e boa, seca, que tem mais condição de fazer grão, plantar grão. Agora aqui nessas baixadas, tem que permanecer com campo 
nativo, melhorar o campo nativo, fazer uma correção de solo. Mas nunca misturar as coisas. Área de grão é uma coisa, área de pecuária é outra.” 
Argumento de Antonio Gioda durante aplicação do questionário, novembro de 2015.
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Foi em 1996, que os proprietários decidiram investir na produção da soja, numa área de 150ha 
iniciais, e percebeu o mesmo movimento nas demais áreas de propriedades vizinhas. Segundo Ivan, a 
história da propriedade se divide em três momentos:

No primeiro momento: a chegada e o investimento de empresas agrícolas que introduziram 
sementes mais adaptadas ao tipo de solo arenoso da região. Tornando a lavoura de soja uma atividade 
mais segura para retornos financeiros. No segundo momento: iniciaram o plantio de milho que, segundo 
Ivan, “dinamiza a propriedade”, pois possibilita na rotação de culturas e na produção de biomassa para 
o solo, que é muito pobre em matéria orgânica. E, no terceiro momento, investiram na estrutura de 
irrigação: os sistemas de pivô central, iniciando em 2003: com o primeiro sistema, o segundo em 2006 
e, em 2012, o terceiro sistema de irrigação (Figura 10).

O agrônomo relata que 80% da área é irrigada com o sistema de pivô central e, através desse 
investimento, afirma que a produtividade deles está “muito próxima das melhores regiões do estado”. 
Considera que, embora seja incerto futuramente, a produção de grãos com o sistema irrigado ainda é 
a melhor opção produção na região.

Os proprietários da família Antoniazzi pertencem a uma geração mais jovem de produtores no 
município de São Francisco de Assis. O agrônomo também reconhece que a região da Campanha é 
uma histórica “região do pecuarista”. Porém, a geração de criadores de gado está em diminuição diante o 
aumento de agricultores. Na visão de Ivan, caracterizando sobre a mudança nesse padrão da produção 
sobre a terra: “Nós somos ‘gente de fora’ que chegou lá para plantar, esse é o conceito, né? E isso acaba trazendo 
uma modificação na cultura, no próprio trabalhador de lá, na mão de obra da região. Quer dizer, antes o 
cara tinha que saber encilhar o cavalo e laçar uma vaca, hoje talvez não seja tão importante. O importante 
hoje é saber dirigir um trator, saber operar uma colheitadeira. Uma mudança! O pai do nosso funcionário 
era capataz de fazenda, o filho dele não é mais. Teve que buscar outras alternativas, por uma série de coisas”.

Figura 9 – Destaca-se a paisagem de referência de Ivan Agostini e Marcia Antoniazzi: lavoura de soja e o colorido florido das coxilhas. A água 
é um elemento de destaque para eles, portanto a presença de um corpo d’água caracteriza a paisagem de referência dos proprietários. A foto foi 

capturada da estrada RSC-377 e faz parte da propriedade deles. 
Foto: Ricardo Hiroyuki Okido (março de 2016).
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Figura 10 – sistema de pivô central para a irrigação na propriedade dos Antoniazzi. A paisagem da foto representa a preparação do solo para a 
plantio da lavoura de soja. No primeiro plano, se destaca o açude de abastecimento da propriedade e, na linha do horizonte e rente ao solo, os 

canos que representam o sistema de irrigação. 
Fotografia: Ricardo Hiroyuki Okido (novembro de 2015).

Considera que a lavoura trouxe para o município um melhoramento na questão do trabalho. Cita 
que a remuneração é melhor e as condições de trabalho são mais justas para o trabalhador: “trabalha 
com mais conforto, trabalha em máquinas, uma cabine com ar condicionado, teve um ganho nesse sentido”. 
Além disso, a agricultura alterou a dinâmica comercial de São Francisco de Assis e Manoel Viana, onde 
se criaram novas demandas e postos de estabelecimentos comerciais12 que atendem tanto os pecuaristas 
como os agricultores, isto é, o mercado que antes vendiam apenas ração para gado, passou a investir 
em fertilizantes, defensivos agrícolas, lubrificantes para máquinas, entre outras ferramentas agrícolas.

CONCLUSÃO

Compreender o conceito de paisagem além da perspectiva da imagem de um conjunto de formas é 
um processo desafiante para a construção do saber geográfico. Mesmo possuindo uma variedade teórica em 
diferentes áreas do conhecimento, o estudo da paisagem geográfica pode beneficiar, por exemplo, na construção 
de políticas públicas e nos planejamentos para uso e ocupação do solo. Mas, para isso, existe a necessidade de o 
avaliador técnico conseguir realizar um trabalho interdisciplinar, que possa abarcar os níveis de complexidades 
que compõe o espaço geográfico, e que ultrapasse o limite de uma análise descritiva da paisagem.

A paisagem possui limitações, assim como qualquer conceito geográfico, e por isso é importante 
compreendermos a importância de adentrar as possibilidades reflexivas e políticas que esse conceito nos 
oportuniza. Preservar uma paisagem através de sua riqueza patrimonial é um possível passo coletivo que pode 
constituir numa sociedade mais participativa ecologicamente. Logo, a paisagem pode ser uma ferramenta conceitual 
importante para a qualificar a construção de relatórios técnicos sobre as transformações do espaço geográfico.

12 O proprietário cita a trajetória de um amigo que possui um estabelecimento comercial em Manoel Viana, há mais de 25 anos, e 
antes administrava um mercado de rações pra gado: “Começam a surgir as necessidades, começa a vender calcário, a representar uma 
empresa, a negociar adubos para outra, sementes para outra. Vai se adequando em função das necessidades que se criam nesse mercado”.
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Na pesquisa apresentada neste presente artigo, se buscou conectar diferentes áreas do conhecimento 
para explicar as transformações da paisagem no sudoeste do RS. Através da percepção, de informações sobre 
as economias municipais, das trocas pedagógicas que podemos construir através da dialógica com os agentes 
transformadores e do estudo da arte pela imagem, foi possível realizar um trabalho que identifica parte da 
magnitude que uma transformação da paisagem pode significar no desenvolvimento cultural do Estado. 

Entender que o bioma Pampa é um ecossistema de excelência mundial para a humanidade e que sua 
preservação ambiental é fundamental, somente será possível quando essa valoração estiver incorporada não 
somente na subjetividade dos agentes transformadores, mas também nas práticas e ações que exercemos 
cotidianamente sobre o espaço. A importância de valorizar o patrimônio histórico e cultural, através das pesquisas 
acadêmicas, é primordial para que os elementos sociais, identificados na leitura da paisagem, se mantenham 
como importantes registros sobre a formação da cultura sul-rio-grandense. O bioma Pampa representa um 
território de matriz ecológica para o Rio Grande do Sul e perdura como parte da História deste Estado.
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Capítulo 7 PAISAGENS EM TRANSFORMAÇÃO NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO TRAMANDAÍ/RS: 
TENDÊNCIAS, DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARA A GESTÃO AMBIENTAL 

Dilton de Castro

INTRODUÇÃO

A bacia hidrográfica do rio Tramandaí situa-se na região nordeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, com um relevo de diversidade marcante 
em suas formas e estruturas, representadas pelo Planalto Meridional e 
Planície Costeira do litoral norte. Sua proximidade da capital gaúcha, com 
acesso fácil às praias, propicia um deslocamento sazonal de centenas de 
milhares de pessoas, o que incrementa a economia, a demanda por água 
e a carga de esgoto na região que mais cresce no Estado. A urbanização 
decorrente de processo histórico é apontada como um dos principais 
vetores de transformações socioeconômicas na região, expandindo-se áreas 
protegidas legalmente. As transformações nas paisagens são marcantes nas 
duas unidades geomorfológicas, com respostas ambientais expressa na 
perda da qualidade das águas nos mais variados corpos hídricos.

A lagoa dos Quadros é destacada neste estudo por apresentar o maior 
de água volume armazenada nesta bacia, por abastecer duas importantes 
cidades litorâneas, por fornecer água para irrigação de lavouras e por ser 
espaço de vida para comunidades tradicionais de pescadores artesanais. 

Buscando compreender a complexa e dinâmica relação entre sociedade 
e natureza na área de estudo, a categoria da análise espacial utilizada é a 
paisagem, entendendo ser esta o resultado da interação histórica entre 
processos geológicos, geomorfológicos, climáticos, sociais, ecológicos e 
econômicos. Com base no mapeamento do uso do solo, foram analisadas 
as transformações ocorridas na área em um período de 10 anos, entre um 
momento de estiagem (verão de 2005) e outro de grande pluviometria 
(inverno e primavera de 2015), buscando evidenciar quais os vetores de 
transformação na paisagem e como as áreas de preservação permanente 
estão sendo afetadas.

versão  digital
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Assim, pretende-se contribuir através da abordagem da paisagem, para a melhoria da gestão ambiental 
e dos recursos hídricos, especialmente discutindo e evidenciando as dinâmicas socioambientais na bacia 
e a função da área de preservação permanente e sua importância para a gestão ambiental no sentido mais 
amplo, considerando as diversas políticas incidentes sobre esta porção do território sul-rio-grandense.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Considera-se região hidrográfica como um espaço territorial brasileiro compreendido por uma 
bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e 
econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos 
recursos hídricos (Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, RESOLUÇÃO No 32, de 15 
de outubro de 2003 (Publicado no DOU em 17/12/2003). Nesse sentido, área de estudo é a bacia 
hidrográfica do rio Tramandaí, localizada na Região Hidrográfica Atlântico Sul e, no contexto das 
Unidades Estaduais de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UEPGRH), insere-se na Região 
Hidrográfica do Litoral (DRH, 2012), composto pelas bacias do Mampituba, Tramandaí, Litoral 
Médio, Mirim-São Gonçalo e Camaquã. 

OBJETIVOS

Este capítulo visa identificar as transformações, entre 2005 e 2015, na bacia do rio Tramandaí e, 
em especial, para a lagoa dos Quadros e seu entorno, contribuindo para a elucidar as funções das áreas 
de preservação permanente e o Plano de Ação da Bacia Hidrográfica do rio Tramandaí.

Especificamente, os objetivos compreendem: 1) caracterizar a paisagem da bacia hidrográfica 
do rio Tramandaí, com suas formas, estruturas, funções e dinâmicas resultantes dos processos 
produtivos; 2) identificar os processos dinâmicos que atuam na transformação da paisagem; 3) 
identificar as transformações na área de preservação permanente no entorno da lagoa dos Quadros 
e seus remanescentes naturais.

JUSTIFICATIVA

Os processos e dinâmicas que provocam mudanças na fisionomia da paisagem da bacia hidrográfica 
do rio Tramandaí são reconhecidos pelo diagnóstico socioambiental realizado para o Plano de Ação da 
Bacia do rio Tramandaí (Profill, 2005). Crescente urbanização nas últimas duas décadas, lançamento 
clandestino de esgotos, uso intensivo de fertilizantes químicos e agrotóxicos, retiradas sem controle 
eficiente pelo Estado de água bruta e ocupação irregular nas margens, podem comprometer não apenas 
a quantidade e qualidade da água, mas os ecossistemas como um todo, trazendo prejuízos ao modo de 
vida da população residente e veranistas, bem como à biodiversidade e às paisagens. 

A lagoa dos Quadros, situada entre os munícipios de Maquiné, Terra de Areia e Capão da Canoa, 
é o manancial onde a Companhia Riograndense de Saneamento capta água para a população residente 
e temporária de Capão da Canoa e Xangri-lá, fornece grande quantidade de água para irrigação de 
arroz, é sustento para a população tradicional de pescadores artesanais com suas colônia na Barra do 
João Pedro em Capão da Canoa e, ainda, para a conservação da biodiversidade e lazer. A região de 
entorno abriga importantes remanescentes da Mata Atlântica em suas diversas formações (Floresta 
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Ombrófila Densa de Terra Baixas, Mata Paludosa, Floresta Ombrófila Densa Sub-montana e Floresta 
de Restinga). Nas encostas do Morro Maquiné, próximo à foz do rio Maquiné na lagoa dos Quadros, 
são encontradas alguns dos remanescentes mais antigos de floresta (Brack, 2002). A foz do rio Maquiné 
é considerada de importância muito alta para a conservação da biodiversidade (MMA, 2007), por 
abrigar habitats de espécies ameaçadas de extinção, especialmente peixes (Malabarba, 2013). 

As águas da lagoa escoam pelo canal João Pedro até a lagoa das Malvas, que por sua vez, flui para 
o rio Tramandaí. Ao longo desse caminho até a foz no oceano Atlântico, essas águas abastecem outras 
comunidades como, por exemplo, dos balneários de Rainha do Mar e Atlântida Sul, nos municípios 
de Xangri-lá e Osório, respectivamente. Este setor da bacia, conhecido como “Áreas Úmidas ao norte 
do rio Tramandaí”, também é prioritário para conservação da biodiversidade, de importância muito 
alta, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2007). Neste sentido, a lagoa dos Quadros constitui-
se em importante manancial regional, cuja contaminação ou diminuição da quantidade através dos 
processos sociais e econômicos, afeta negativamente a bacia hidrográfica. 

O estudo do espaço geográfico através da leitura de sua paisagem integra as dimensões naturais e 
socioeconômicas e identifica as transformações em curso nessa bacia hidrográfica e, especificamente, 
sobre os frágeis ambientes da lagoa dos Quadros e seu entorno. Entende-se assim, que a abordagem 
através da paisagem, relacionando as questões da natureza com as dimensões socioeconômicas pode 
contribuir para proteção de ambientes.

A LEITURA DA PAISAGEM APLICADA À GESTÃO AMBIENTAL

A busca pela compreensão sistêmica e integrada dos processos que ocorrem no espaço geográfico 
remonta à antiguidade e passa a ter atenção especial desde Alexander Von Humboldt até o presente, 
com diversas abordagens que mostram a complexidade (Sauer, 1925), o caráter sistêmico e também, 
termos distintos e conceitualmente próximos conforme a escola de origem (Tropmmair, 2006).

A definição de uma paisagem é função da escala. Os elementos climáticos e estruturais são 
básicos nas unidades superiores enquanto elementos biogeográficos e socioeconômicos caracterizam as 
unidades inferiores (Bertrand, 1972), o que pode trazer uma imprecisão para seus limites, sendo, então, 
comumente acompanhado de um complemento, como paisagem cultural ou vegetal, para sua definição. 

Outro significado próximo é encontrado na ecologia, cuja unidade básica de estudo é o ecossistema, 
compreendido pelas relações entre componentes bióticos e abióticos, interdependentes e que interagem 
entre si, formando um todo integrado (Odum, 1985). Neste sentido, a imprecisão sobre a escala espacial 
de um ecossistema afasta o conceito de ecossistema da geografia (Bertrand, 1972).

Os elementos que compõem a paisagem estão inter-relacionados: a) o potencial natural, com 
a tectônica, relevo, clima, rede de drenagem; b) a atividade biológica e c) apropriação cultural, com a 
história, representações, demandas, intervenções e interesses políticos (Cavalcanti, 2014). Em face das 
inúmeras terminologias, que conceitualmente são por vezes semelhantes, este autor propõe uma síntese 
das expressões usadas por diversos autores para denominar uma paisagem elementar. Anteriormente, 
Ab’Saber (2003) propos um Sistema de Unidades Taxonômicas ao apresentar seis domínios da natureza 
(ou ainda domínios paisagísticos, macrobiomas, domínios morfoclimáticos e fitogeográficos e espaços 
macropaisagísticos e macroecológicos). Metzger (2001) destaca em uma definição integradora de 
paisagem, a existência de um observador e uma determinada escala de observação. 
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Ross (2005) define a paisagem como unidade para entendimento da complexidade de determinado 
espaço territorial, e reforça sua aplicação no planejamento e gestão ambiental, considerando a 
interdependência dos aspectos ambientais, como fragilidade e potencialidades naturais, com os 
componentes sociais, culturais e econômicos. Vieira (2007), utiliza-se da conceituação de paisagem 
enquanto categoria de análise integradora de aspectos naturais e sociais, do passado e do presente, em 
sua forma, estrutura e dinâmica, para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica 
Estadual Mata Paludosa, localizada no município de Itati, na bacia hidrográfica do rio Tramandaí.

Verdum (2012) apresenta a paisagem como “resultado da vida das pessoas, dos processos 
produtivos e da transformação da natureza. Ao estudá-la, mostra-se a história da população de um 
determinado lugar e a necessidade de sempre estar sendo discutida e registrada”. Para este autor, o método 
para análise da paisagem pode ter três abordagens, distintas e não excludentes: descritiva, sistêmica e 
perceptiva. Os níveis hierárquicos a serem definidos são: 1) Primeiro nível: apontam as características 
importantes para a conservação da Unidade de Paisagem e são estabelecidos pela geomorfologia; 2) 
Segundo nível: caracterização das intervenções humanas através das formas e estruturas, identificadas 
nas classes de usos da terra e cobertura vegetal.

Com este estudo, apresentamos a abordagem a partir da paisagem para compreender as 
transformações na bacia hidrográfica do rio Tramandaí, e em especial, entorno da lagoa dos Quadros, 
integrando os aspectos naturais e sociais, dentro de uma perspectiva sistêmica e dinâmica.

BASES METODOLÓGICAS À LEITURA DA PAISAGEM

Foram utilizadas diversas técnicas de coleta de informações, incluindo dados secundários de 
pesquisa bibliográfica, cartográfica e de sensoriamento remoto, além da geração de dados primários.

Elaborou-se mapas temáticos de uso da terra e cobertura vegetal, tanto para a bacia hidrográfica do 
rio Tramandaí como para a área de preservação permanente da lagoa dos Quadros, a partir de imagens 
do satélite Landsat 8 de dois momentos históricos (2005 e 2015); saídas de campo para reconhecimento 
dos diversos usos da terra e cobertura vegetal; compilação de dados de pluviosidade (1961-2015) 
obtidos com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (extinta em 2017) e fotografias aéreas 
realizadas a partir de avião, helicóptero e trike.

Os mapas da área de estudo indicam as áreas de preservação permanente nos 100 metros de 
entorno da lagoa, para os anos de 2005 e 2015. Para evidenciar as marcas de transformações, as classes 
de usos foram sistematizadas em: vegetação original remanescente; cultivos agrícolas; solo exposto; 
dunas; áreas urbanas e corpos hídricos. Dentro dessa categorização, identificou-se as diferentes 
formações vegetais (florestas, campos e banhados) e os diferentes cultivos agrícolas (banana, arroz 
e policultivos) praticados na área. Foram aplicadas técnicas de processamento digital de imagens e o 
método de classificação supervisionada da Máxima Verossimilhança. Para cada momento, foi realizado 
um mosaico com as cenas que cobrem a área de estudo e para melhorar a resolução espacial para 
efeitos de classificação e identificação das classes foi gerada uma imagem com uma resolução espacial 
de 15 metros com as informações espectrais da imagem multiespectral. O conjunto de amostras foi 
determinado pelo conhecimento da área, reconhecimento de campo e apoio nas imagens publicadas 
no Google Earth, para efeitos de identificar e conferir as classes de uso e cobertura da terra no terreno 
(DURÁN apud CASTRO E MELLO, 2016).
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RESULTADOS

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAMANDAÍ  
E ENTORNO DA LAGOA DOS QUADROS 

Até o ano de 1500, viviam no que hoje é a República do Brasil cerca de 6 milhões de indígenas 
de diversas etnias. No território da bacia do rio Tramandaí viviam os Guarani na região dos vales e 
lagoas, e os Tapuias, dos quais descendem os kaingangs, na região serrana. Os primeiros registros de 
colonização europeia datam do início do século XVIII, com expedições transitando pelo litoral norte, 
com as concessões de terra sob regime de sesmaria, como a paragem das Conchas em Tramandaí 
e a primeira ocupação com a capela de Conceição do Arroio (hoje, Osório) em 1742. Esse espaço 
autóctone sofreu violento processo de etnocídio e genocídio, com intensa mortandade e escravização 
dos Guarani (BARCELLOS et al., 2004). 

A miscigenação com espanhóis e portugueses incorpora na paisagem os tropeiros, que levavam 
a produção de gado para o mercado de Sorocaba, em São Paulo. Com a chegada dos açorianos, entre 
1740 a 1770, foi consolidada a ocupação portuguesa no Rio Grande do Sul, com os primeiros açorianos 
vivendo no litoral, entre o mar, as lagoas, restingas e áreas de encostas. No século XIX intensifica-se a 
chegada dos africanos, escravizados para o trabalho nos canaviais da região. Também é o período em 
que chegam os alemães, poloneses e italianos que vão ocupar os vales e encostas.

Em seu diário escrito em 1821, o naturalista francês Auguste de Saint Hilaire descreveu a porção 
litorânea da província de São Pedro como uma paisagem monótona por causa de sua forma plana sem 
acidentes geográficos, mas agradável aos olhos por causa da mistura de moitas de mata com butiazais, 
lagos paralelos ao mar e que se interligam por estreitos sangradouros e, pela grande cordilheira de oeste, 
a Serra Geral. Além disso, observou funções exercidas pela mão do homem, como a pecuária com seus 
pequenos rebanhos de gado, roças de mandioca, milho, feijão, cana de açúcar e banana. Portanto, a 
paisagem é também humana, povoada por indígenas, escravos negros, camponeses, pescadores sazonais 
e proprietários de terras brancos. O vento frio e violento de junho é outro elemento da paisagem que 
não lhe passou despercebido e, juntamente com o aspecto humilde das casas de pau a pique e barro, 
a sua imagem da paisagem era de esterilidade e miséria (Saint Hilaire, 1999). Outro importante 
viajante francês do século XIX, Nicolau Dreys, reforça essa percepção de monotonia das areias claras 
e os tons branquicentos do céu e das águas. Se a paisagem no litoral lhe pareceu estéril e com pouca 
vegetação, mais para o interior, ao atravessar a região das lagoas, a natureza foi vista como viva, ardente 
e fértil (Dreys, 1990). Pela perspectiva do botânico Lindman (Lindman e Ferri, 1974), o contraste 
das matas em contato próximo ao campo é uma marca na fisionomia da paisagem típica do sul do 
Brasil. Ao final do século XIX, as diferentes culturas estabelecidas na região já realizavam trocas de 
suas produções, permitindo seu abastecimento e da região de Porto Alegre, através das lagoas. Assim, 
os ecossistemas originais foram apreendidos pela bagagem cultural e propiciaram novas funções na 
paisagem (COELHO-DE-SOUZA et al., 2013).

No século XX, chegam os japoneses que ocupam os vales em Itati. Dessa diversidade étnica 
de diferentes continentes provém o legado cultural, que em contato entre si e com a diversidade de 
ecossistemas se recriam, imprimindo suas marcas na paisagem regional (COELHO-DE-SOUZA et 
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al, 2013). Na primeira metade do século XX, o padre Balduíno Rambo naturalista também destaca 
e reforça a presença das extensas barreiras de areia, os sistemas orográficos marginais do Atlântico e 
o vento, considerado o principal agente transformador da fisionomia (RAMBO, 1994) na paisagem 
do litoral. 

Assim, reconhecemos no âmbito das morfoesculturas da paisagem regional do litoral norte, as 
unidades do Planalto Meridional e Planície Costeira (Figura 1). 

Figura 1 – Perfil esquemático dos ecossistemas do litoral norte do RS
Fonte: Poester et al., 2013. In: Castro, D. & Mello, R. S. P.

O Planalto Meridional localiza-se dentro dos domínios da Bacia Sedimentar do Paraná, estando 
representado litologicamente, em sua base, pela Formação Botucatu e pelos derrames de lavas da 
Formação Serra Geral. A Formação Botucatu, do período Triássico/Jurássico, é constituída de sedimentos 
arenosos originados em um ambiente desértico, com uma típica estratigrafia cruzada eólica. A Formação 
Serra Geral, do período Jurássico/Cretáceo, tem sua origem na separação do Atlântico Sul do continente 
Gondwana, através do extravasamento de lavas basálticas (VILLWOCK, 2009). Nesta unidade, os 
tipos e formas do relevo, resultado dos processos naturais são representados pelos Morros, Colinas e 
Rampas de Colúvio. Sobre estas estruturas geológicas, a Mata Atlântica se desenvolveu ao longo de 
milhões de anos, podendo ser reconhecidas diversas comunidades vegetacionais de acordo com sua 
altitude (SEVEGNANI; BAPTISTA, 1996; BRACK, 2002).

A segunda unidade morfoestrutural na região é a Planície Costeira, distinguindo-se a interna 
e a externa. A Planície Costeira Interna é representada pelos fundos dos vales fluviais, associada ao 
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Planalto Meridional. À leste, a Planície Costeira evoluiu em ciclos de transgressão e regressão marinha, 
relacionados com glaciações que ocorreram nos últimos 400.000 anos. Como resultado desse avanços 
e recuos do mar, formou-se 4 sistemas deposicionais do tipo “laguna-barreira”, onde cada laguna foi 
isolada do mar por uma barreira arenosa (Vilwock, 2009). A paisagem do cordão lagunar atual do 
litoral norte, com lagoas interligadas por canais e desembocadura no estuário do rio Tramandaí tem 
sua origem na última transgressão pós-glacial durante o Holoceno, há cerca de 5000 anos. A atual 
Barreira IV, formada basicamente por areias praiais e eólicas, originou-se com a elevação do mar em 
5m em relação ao nível atual. Como resultado dessa evolução no tempo, o Sistema Barreira-Laguna 
IV apresenta uma diversidade de ambientes deposicionais constituídos por lagoas e lagunas, sistemas 
aluviais (rios e canais inter-lagunares), sistemas deltaicos (fluviolagunares e deltas de “maré lagunar”) 
e sistemas palustres. (Tomazelli e Vilwock, 1991). Nesta Unidade, desenvolve-se uma diversidade de 
formações vegetais pioneiras, adaptadas à diversidade dos ambientes físicos: vegetação de dunas, campos 
arenosos, florestas arenosas, campos úmidos, juncais, banhados, maricazais, butiazais, sarandizais e 
florestas paludosas.

Aquela formação sócio-espacial no litoral norte moldada nos séculos XVIII e XIX avistada por 
Saint Hilaire e Lindman, onde predominavam as fazendas e estâncias para fins agropecuários, passou a ter 
uma nova configuração no início do século XX, com a implantação de balneários para fins terapêuticos 
e, a partir das décadas de 1930 e 1940, com os loteamentos para fins de segunda residência, o que 
incentivou a expansão da urbanização na região (Strohaecker, 2007). Os municípios que estão ao redor 
da lagoa dos Quadros apresentam perfis distintos em termos de uso e ocupação do solo: enquanto 
Maquiné e Terra de Areia são municípios rurais, situados entre as escarpas e a planície, com estrutura 
fundiária de pequenas propriedades e economia de base primária, Xangri-lá, na orla marítima, é urbano 
e de segunda residência, ou seja, menos de 20% dos domicílios são ocupados regularmente ao longo 
do ano e, Capão da Canoa, também na orla marítima, é tipicamente urbano permanente, isto é, com 
um significativo número de domicílios ocupados ao longo do ano (Moura et al., 2015).

A transformação da paisagem original em uma paisagem econômica e culturalmente aproveitada 
tem sido rápida, tanto pelo desconhecimento da importância da biodiversidade, quanto por políticas 
como a construção de estradas sem cuidados ambientais, como é o caso da RS 389 (Estrada do Mar), 
além de plantios de espécies exóticas como casuarinas, pínus, tuias ou acácias. Estas espécies apresentam 
crescimento cônico enquanto as da planície costeira apresentam crescimento notadamente irregular e, 
assim pasteuriza-se a paisagem ao adotar um padrão uniforme que remete aos países desenvolvidos do 
hemisfério norte (Brack, 2009). Ressalta-se que a introdução de espécies exóticas é uma das principais 
causas de perda de biodiversidade, o que de fato já vem ocorrendo com dezenas de espécies na região 
(Fontana, 2003; Fundação Zoobotânica, 2014; Castro e Mello, 2016). Em contraponto, a biodiversidade 
nativa da região apresenta grande potencial econômico, seja através dos frutos (butiá, juçara, araçá, 
guabiroba, pitanga ou araticum, por exemplo), pelo valor ornamental (manacás, orquídeas, bromélias), 
medicinal ou para o artesanato. 

Castro e Rocha (2016) compreendendo a forma da paisagem, com tributários trazendo águas 
carreadas de fósforo e nitrogênio desde as altitudes dos campos do Planalto Meridional e passando 
pelo vale do rio Maquiné e, a dinâmica associada ao uso dos fertilizantes na lavoura, correlacionam 
a explosão de algas ocorrida pela eutrofização com o uso intenso de fertilizantes químicos. Também 
apontam o papel do vento na elevação da quantidade de oxigênio disponível, devido a formação de 
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ondas que injetam gás nas águas, o que auxilia a reestabelecer o padrão natural da lagoa. Os efeitos 
nocivos na qualidade da água estão diretamente relacionados com o incremento populacional típico do 
verão, sem o devido tratamento de esgoto, o que causa a diminuição do oxigênio dissolvido devido ao 
consumo nos processos de digestão de matéria orgânica. Além disso, a quantidade elevada de coliformes 
totais encontrada no rio Maquiné caracteriza a contaminação das águas. Estes dados demonstram que 
a lagoa vem sendo afetada, ainda que parcialmente, pelas atividades socioeconômicas de seu entorno, 
distanciando do enquadramento proposto e aprovado .

IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DINÂMICOS ATUANTES NA TRANSFORMAÇÃO  
DA PAISAGEM, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TRAMANDAÍ E NO ENTORNO  
DA LAGOA DOS QUADROS

A seguir, são apresentados os resultados do mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal da 
bacia hidrográfica do rio Tramandaí e das áreas de preservação permanente no entorno da Lagoa dos 
Quadros, para os anos de 2005 e 2015. As seguintes classes de usos foram identificadas: Vegetação 
Remanescente, Cultivos, Solo Exposto, Dunas, Áreas Urbanas, Corpos d’água (Tabela 1 e Gráfico 1)

Em 2005 as áreas naturais da bacia do rio Tramandaí, composta pela vegetação remanescente, 
dunas e corpos hídricos ocupavam 78% da área total (Mapa 05); em 2015, essa cobertura caiu para 
76% (Mapa 6). Ao considerar apenas áreas naturais com a vegetação nativa na bacia hidrográfica, há 
uma perda registrada para 2015 na ordem de 9.000 ha ou 5,23% de sua cobertura em 2005 e outros 
1.200 ha de dunas, equivalentes a 4,83% da área que essa classe ocupava em 2005. As novas funções 
dessa dinâmica ocorreram pela expansão de áreas urbanizadas (cerca de 3.000 ha) e áreas agrícolas, 
com cultivos ou solos expostos para cultivos (cerca de 4.000ha). Observa-se também uma diferença 
nas áreas ocupadas pelos corpos d’água de cerca de 3.500ha, explicável pela diferença de pluviometria 
entre os dois anos: enquanto o ano de 2004 acumulou 1.497mm e janeiro de 2005 apenas 37mm, 
entre janeiro e setembro de 2015, já havia chovido 1920mm, registrados na Estação Meteorológica 
da extinta Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO.

Tabela 1 – Alterações no uso da terra na bacia hidrográfica do rio Tramandaí entre 2005 e 2015 – área e percentual por classe de uso

Uso da terra na bacia 2005 2015

Área (ha) Percentual (%) Área (ha) Percentual (%)

Vegetação Remanescente 167.390,85 54,86 158.634,95 51,99

Cultivos 53.888,55 17,66 42.916,23 14,06

Solo Exposto 863,99 0,28 15.175,27 4,97

Dunas 23.189,97 7,60 22.071,41 7,23

Áreas Urbanas 11.805,16 3,87 14.812,8 4,85

Corpos d’água 48.007,14 15,73 51.535,09 16,89

Total 305.145,66 100,00 305.145,75 100,00

Fonte: Castro, D. 2017.
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Fonte: Castro, D. 2017.

IDENTIFICAÇÃO DOS REMANESCENTES NATURAIS COM IMPORTÂNCIA PARA 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO PARA A LAGOA DOS QUADROS

A seguir são apresentados os resultados para as alterações no uso do solo nas áreas de preservação 
permanente da lagoa dos Quadros, identificando-se as seguintes classes de usos da terra, para os anos 
de 2005 e 2015: vegetação Remanescente, Cultivos, Solo Exposto, Dunas e Áreas Urbanas (Tabela 2 
e Gráfico 2). 

Tabela 2 – Usos da terra na APP da lagoa dos Quadros, anos 2005 e 2015 -área e percentual por classe de uso

Uso da terra na APP 2005 2015

Área (ha) Percentual (%) Área (ha) Percentual (%)

Vegetação Remanescente 252,88 51,78 323,32 62,95

Cultivos 158,00 32,35 113,3 22,06

Solo Exposto 72,12 14,76 75,37 14,67

Dunas 5,34 1,09 1,18 0,23

Áreas Urbanas - - 0,45 0,09

Total 488,34 100,00 513,62 100,00

Fonte: Castro, D. 2017.
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Gráfico 1 – Uso da terra na bacia hidrográfica do rio Tramandaí entre 2005 e 2015 
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Fonte: Castro, D. 2017.

Considerando o limite da lagoa no ano de 2005, a área do corpo hídrico era de 11.708 ha, 
enquanto em setembro de 2015 passou a ocupar 12.206 ha, um acréscimo de 498 ha ou 4,25%. Esta 
área avança sobre os banhados e campos, tornando os demais remanescentes vegetais mais próximos 
da linha d’água. A diferença entre os limites do corpo hídrico da lagoa e sua APP para anos de 2005 e 
2015 variam de 42 a 250m. Entre os dois períodos, no entorno de 100 metros que delimitam a área 
de preservação permanente (Conama, 2002) , há um aumento em remanescentes da vegetação em 
28% e diminuição do uso agrícola em 28%. A área com vegetação original remanescente é constituída 
por banhados, campos úmidos e secos e florestas, sendo que em 2015 cobria cerca de 63% da APP de 
entorno da lagoa e, em 2005, 52%. 

Os diversos cultivos agrícolas ocupavam 22% da APP em 2015 e 32% em 2005, enquanto os 
solos expostos somam 15% da APP para os dois anos. É possível reconhecer os diferentes cultivos 
agrícolas praticados na área, sendo os principais a banana, o arroz e policultivos. Estas atividades 
não eram legalmente permitidas na APP durante a vigência do Código Florestal (Brasil, 1965). Com 
sua alteração em 2012, as áreas já utilizadas antes de 2008 passam a ser consideradas como “de uso 
consolidado” e, assim, tornaram-se legais. As aferições de campo permitiram também identificar outros 
usos que não aparecem na escala do mapa, como os canais para irrigação de arroz, próximo ao canal 
João Pedro, na divisa de Maquiné e Capão da Canoa, e na localidade de Cornélios, em Terra de Areia. 

A expansão urbana que não aparecia na escala em 2005, já é visível em 2015 e mesmo representando 
pequena área de cobertura, tem um significado importante na medida em que está historicamente 
associada à falta de saneamento básico e, consequentemente, ao lançamento de esgoto no corpo hídrico. 
Estas transformações não são tão evidentes no mapa, mas são constatadas in loco nas localidades da 
Prainha e Costa da Lagoa em Maquiné, próximo à Capão da Canoa através de condomínios. 
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DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação à bacia hidrográfica, observa-se uma diferença significativa na paisagem entre 2005 
para 2015, com perda da cobertura da vegetação nativa na ordem de 8.756 ha ou cerca de 10%. A 
alteração da vegetação nativa tem se dado pela conversão em áreas de uso agrícola, silvicultural com 
plantios homogêneos de pinus e eucaliptos e pastagens.

Por outro lado, as áreas urbanas aumentaram em 3.007 ha, o que significa um aumento de 25,5% 
em relação à extensão de 2005, corroborando estudos citados anteriormente a respeito dessa dinâmica 
social sobre áreas naturais para o litoral norte gaúcho. Também houve diminuição nas áreas de dunas 
em 1.119 ha, o que representa um decréscimo de 5% para esta classe e atribuímos essa transformação 
regional devido à expansão urbana sobre esse ambiente. Aqui fica evidente o descompasso entre a 
proteção instituída legalmente para as áreas de preservação permanente e Zoneamento Ecológico 
Econômico do Litoral Norte (Fepam, 2000), a fiscalização ambiental, a recuperação, o tratamento de 
esgoto e o efetivo ordenamento territorial no âmbito municipal.

Observa-se o aumento de solo exposto e diminuição de cultivos, provavelmente devido ao período 
das imagens: enquanto a de 2005 é de fevereiro, em plena época de cultivos hortigranjeiros e arroz, a 
de 2015 é de setembro, época de preparo da terra. Considerando essas duas classes em conjunto, de 
54.752,54 ha cultivados ou em preparo, houve um aumento de 3.339 ha na área utilizada para produção 
agrícola ou cerca de 6% em relação a 2005.

Os efeitos da estiagem de 2004-2005 e do aumento de pluviometria causado pelo El Niño 
de 2015 tornam-se evidentes com o aumento da área dos corpos d’água ao longo da bacia, em um 
acréscimo de 498 ha, ou 4,5% a mais sobre a cobertura de 2005. O resultado na paisagem é mais 
notório nas margens das lagoas, onde áreas de transição do ecossistema aquático para o terrestre, 
com juncais e banhados, dão lugar à massa de água. 

Essa dinâmica ressalta a necessidade de se reconhecer os limites da área de preservação permanente 
pela cota de cheia, o que pode significar mais que os 100 metros padronizado pela legislação para lagos 
e lagoas do porte da Lagoa dos Quadros. Um indicador ecológico, como o ecótono, representado pela 
área úmida, é um excelente sinalizador, podendo prevenir e alertar para danos ecológicos, sociais e 
econômicos para outras funções que a sociedade queira fazer com essas áreas, especialmente drenagens, 
plantios e urbanização. Observa-se que a diferença na largura da APP pode chegar a 240m na lagoa 
dos Quadros, o que sustenta que a definição legal da APP para este tipo de corpo hídrico é artificial, 
ao desconsiderar as características geográficas e ecológicas do ambiente.

É notório que a APP no quadrante oeste da lagoa dos Quadros apresenta as principais alterações 
em termos de cobertura vegetal, ainda que esteja sob a área de anuência para licenciamento ambiental 
da Reserva Biológica da Serra Geral. Nesse sentido, a localização da rodovia federal BR 101, duplicada 
em 2010 e que margeia a lagoa nesse setor, funciona como um vetor de transformação da paisagem ao 
facilitar o escoamento da produção agrícola, transporte de cargas em geral e deslocamento humano desde 
sua inauguração na metade do século XX. Além disso, a ocupação por pequenos sítios da agricultura 
familiar tem na produção da banana sua principal atividade econômica e, o cultivo sendo tipicamente 
convencional, com uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, constitui-se numa fonte difusa de 
contaminação das águas da lagoa dos Quadros (Profill, 2005; Perotto, 2007; Castro e Rocha, 2016). 
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A fragmentação de hábitats em curso na bacia se caracteriza pela redução do tamanho da área 
original com sua divisão em duas ou mais áreas menores e separadas por um novo ambiente diferente 
do original (Wilcove et al., 1986). Seus efeitos incluem a redução na extensão de habitat original, o 
aumento no número de fragmentos de habitat, a diminuição no tamanho dos fragmentos e o aumento no 
isolamento dos fragmentos (Fahrig 2003). A tendência desse processo tem consequências desastrosas, 
perturbando os processos naturais de regeneração e controle (Ricklefs, 2016). Dessa maneira, a conversão 
de áreas úmidas em arrozais, de matas de restinga ou paludosas em campos ou agricultura, da unidade 
de paisagem de depósitos de colúvios recoberta com floresta ombrófila densa em bananais, além da 
expansão urbana sobre dunas e outros ambientes originais, significa barreiras que a transformação 
da paisagem traz para a dinâmica das espécies, limitando sua dispersão, colonização e fluxo gênico. 
As áreas úmidas, tão características das lagoas costeiras do RS, desempenham importantes serviços 
ecossistêmicos como o “efeito esponja” de absorver e liberar umidade no solo, sendo fundamentais 
para a reprodução de anfíbios, crustáceos, moluscos, peixes e hábitas para diversas espécies de aves 
palustres. Para as comunidades de pescadores artesanais, que vivenciam cotidianamente esses conflitos, 
essas transformações significam o comprometimento da estrutura social e põe em xeque sua própria 
sobrevivência. Considerando que cada ecossistema tem sua própria composição de espécies, inclusive 
endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção, a fragmentação dos remanescentes naturais na APP é uma 
tendência ilegal, além de antieconômica por não reconhecer os valores em termos de turismo ou de usos 
da água na bacia hidrográfica e outros serviços ecossistêmicos. O quadro 1 resume as transformações 
na paisagem da bacia rio Tramandaí, relacionando os ecossistemas originais com os usos da terra e 
cobertura vegetal atuais.

Quadro 1 – Transformações e usos da paisagem na bacia do rio Tramandaí do entorno da lagoa dos Quadros

1ª Unidade de paisagem relevo 2 ª Unidade de paisagem ecossistema original Unidade de paisagem Atuais

  Topo planalto
• Campos de altitude
• Floresta Ombrófila Mista
• Banhados

• Campos de altitude
• Floresta Ombrófila Mista
• Banhados

•  Cultivos agrícolas

  Escarpas
• Mata nebular
• Floresta Ombrófila Densa Montana

• Mata nebular
• Floresta Ombrófila Densa Montana

• Cultivos agrícolas
• Cultivo de banana

  Rampa de colúvio • Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana

• Floresta Ombrófila 
Densa Sub-Montana

• Cultivos agrícolas
• Cultivo de banana
• Pecuária
• Agroflorestas
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1ª Unidade de paisagem relevo 2 ª Unidade de paisagem ecossistema original Unidade de paisagem Atuais

  Planície costeira interna • Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas

• Floresta Ombrófila Densa  
   Terras Baixas

• Cultivos agrícolas 
• Cultivo de arroz
• Pecuária
• Agroflorestas

  Planície costeira litorânea

• Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas
• Floresta arenosa
• Banhado
• Campo úmido
• Campo seco
• Dunas
• Estuário
• Lagoas
• Pampa

• Floresta Ombrófila Densa   
   Terras Baixas
• Floresta arenosa
• Banhado
• Campo úmido
• Campo seco
• Dunas
• Estuário
• Lagoas
• Pampa

• Cultivos agrícolas 
• Cultivo de arroz
• Pecuária
• Urbanização

Fonte: Castro, D. 2017.

A profusão de instrumentos legais para gestão ambiental, dos recursos hídricos ou de planejamento 
regional não se mostrou capaz de evitar a ocupação irregular do solo. Cabe destacar que o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos está incompleto, sem ter sido criada nenhuma das 3 agências regionais 
(Uruguai, Guaíba e Litoral) previstas na Lei das Águas e, portanto, sem a cobrança pelo uso da água 
instituída e, assim, sem recursos financeiros do SEUC. Para a bacia do rio Tramandaí, apenas em 2017 foi 
contratado o serviço para realização da Fase C de seu Plano de Bacia, aquela que definirá quais as ações 
e recursos são necessários para se atingir ou manter as classes de enquadramento definidas em 2008. 

O conhecimento das condições naturais e suas relações com as condições socioeconômicas 
permitiram avaliar tendências e modificações na paisagem. O estudo dos componentes paisagísticos 
– geológico, clima, relevo, hidrografia, ecologia, cultura e socioeconomia, foram integrados sob uma 
perspectiva de interdependência dinâmica, em um esforço metodológico para avançar na compreensão de 
assunto complexo e transdisciplinar, tanto em nível regional, delimitado pela bacia hidrográfica, quanto 
pelo recorte mais detalhado no entorno legalmente protegido da Lagoa dos Quadros. Compreende-
se a dimensão territorial do Brasil e a padronização de métricas para estabelecimento de áreas de 
preservação permanente, mas também fica claro ao estudar a Lagoa dos Quadros que a fixação desse 
padrão não segue o conhecimento da paisagem, como a variação que o clima, que através da estiagem 

Quadro 1 – Cont.
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ou período de chuvas intensas acarreta mudanças nos limites da zona de proteção. A leitura da 
paisagem aplicada à medição da APP, para fins de conservação da fauna e flora, proteção dos recursos 
hídricos e estabilidade geológica, sugere considerar a cota mais alta registrada em cheia sazonal, pois 
esta zona se constitui justamente no ecótono ou zona de transição do ecossistema aquático para o 
terrestre, considerada inclusive como prioritária para conservação da biodiversidade. Esta zona, com 
suas espécies típicas de áreas úmidas, poderia ser utilizada para uma melhor e mais refinada gestão 
dessas áreas. Além disso, a tradução da perda da vegetação protetora, seja nos rios da bacia ou nas áreas 
úmidas marginais das lagoas, em termos de recarga aquífera e retenção de sedimentos e poluentes, são 
serviços ecossistêmicos que poderiam ser considerados no Plano de Ação da Bacia Hidrográfica do 
rio Tramandaí e indicadores de áreas a serem recuperadas. 
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Capítulo 8 PAISAGENS DO LITORAL NORTE DO 
RIO GRANDE DO SUL: DIMENSÕES, 
DISTENSÕES E IMAGENS

Flávio Leonel Abreu da Silveira
Olavo Ramalho Marques
Marlise Amália Reinehr Dal Forno

REFLETINDO SOBRE PAISAGENS E IMAGINÁRIOS 
NO LITORAL NORTE 

As paisagens litorâneas gaúchas são diversas em termos étnicos e 
ecológicos. Nelas vibram expressões imaginárias de coletivos humanos 
que revelam as dimensões sensíveis das interações estabelecidas por essas 
populações com o meio, como consubstanciação de ambiências de vida, mas 
também como processos de habitar justo pela coexistência com o diverso de 
si (vivo ou não) na conformação de paisagens de pertencimento que duram 
no tempo. Ao afirmarmos isto, queremos apontar para o fato de que elas 
emergem à sensibilidade do observador atento as suas expressões formais e 
sensíveis, como figurações da pluralidade estética de uma rica socionatureza, 
cujas marcas historicamente engendradas revelam o esforço humano de (re)
trabalhar seus conteúdos materiais, neste caso, de acordo com os desígnios 
e escolhas éticas no afã de configurarem lugares de pertencimento.

Um processo sutil como esse ocorre a partir de laços identitários 
que definem territorialidades possíveis, por isso, de longa data. Resultam 
como espaços de ampliação de ofícios e engenhos oriundos de esforços 
coletivos no tempo em consonância com o espaço. Por outro lado, surgem 
de manifestações socioculturais presentes nas feições paisageiras das cidades 
que estendem seus projetos de urbanização ao longo da costa atlântica, ou 
que se ligam a ela por um processo comum na constituição de um destino 
que implica o estabelecimento de vínculos – heterogêneos, por certo, mas 
duradouros – com os lugares como uma expressão das memórias ambientais1 
e culturais, por vezes prenhes de contradições nas práticas de ocupação dos 
ambientes naturais, das amplidões de suas paisagens.

1 Ambiente aqui entendido como produto e produtor de tensões sociais.
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O que nos parece evidente é que tais dinâmicas ocorre(ra)m numa região, como dito anteriormente, 
vasta e singular no contexto gaúcho já que representa uma zona de contato, onde tensões ecológicas 
e culturais têm assento, ou ainda, mostra-se como um grande ecótono que ao desdobrar-se em 
reverberações ecossistêmicas complexas (entre os biomas Pampa e Mata Atlântica) liga-se àquelas de 
caráter simbólico-práticas, implicando certas convergências mais ou menos tensionais entre grupos 
étnicos distintos, neste caso, a partir de formas de manejo ancoradas em ações técnico-culturais 
ajustadas aos ambientes. 

Tais dimensões combinadas expressam as feições paisageiras atuais daquela área do estado, 
emergindo como os resultados sensíveis, de caráter cognitivo e operatório dos gestos técnicos sobre e 
com os ambientes e, desta maneira, participam na configuração de suas paisagens ao longo do tempo 
diante das transformações das mesmas, indicando que suas formas são relevantes para considerarmos 
a significativa etnobiodiversidade que as dinamizam agentivamente – no sentido de rearranjarem 
seus conteúdos – na conformação do conjunto heterogêneo dos ambientes bioculturais, definidores 
de contornos contemporâneos bastante variados, mas que todavia duram desde épocas recuadas e 
caracterizam certa fisionomia regional. 

A porção mais austral da costa brasileira revela-se um conjunto diverso de espacialidades de 
lugares praticados cotidianamente por diferentes coletivos humanos, que a habitam e manejam no 
decorrer do tempo mediante ações técnico-culturais distintas, adensando por intermédio de suas 
agências no-mundo, determinadas marcas e signos indicativos da pertença aos lugares e, por isso 
mesmo, capazes de delinear os contornos da e na fisionomia litorânea em diálogo possíveis (e, nem por 
isso, contraditórios) com os elementos ditos “naturais” que as constituem, de maneira a produzirem 
um patrimônio biocultural de características paisagísticas singulares, ou ainda, de figurarem como a 
expressão paisageira de estar-no-mundo naquele contexto sul-americano.

Os grupos étnicos – ameríndios, açorianos, afro-brasileiros, ítalo-brasileiros, polônico-brasileiros, 
teuto-brasileiros, entre outros2 – desde longa data coexistem com as distintas manifestações não-
humanas vivas e não vivas (mas, também, sobre-humanas) presentes naqueles lugares compartilhados, 
onde o biodiverso é coextensivo ao socius nas suas distintas manifestações culturais. Portanto, é 
preciso considerar o papel das populações humanas na conformação dos lugares e nos processos de 
transformações das paisagens que, em certos casos, se chocam às ações de (re)ocupação dos espaços 
pela via da especulação imobiliária ligada à expansão capitalista, mediante franca turistificação das 
paisagens, e que são, não raro, os territórios de coletivos humanos não inseridos num sistema de 
exploração capitalista de “recursos”3, mas integrantes autônomos cujos agenciamentos coletivos operam 

2 Seria oportuno discutir acerca da presença cabocla detentora de uma inteligência e sensibilidade mestiça/multiétnica na 
conformação de paisagens locais, assim, como de uma presença ameríndia evidente – especialmente quando se pensa nos Mbyá-
Guarani –, ou mesmo, da existência de comunidades quilombolas (em especial o Quilombo do Morro Alto, mas também as 
diversas comunidades do chamado Litoral Médio do Rio Grande do Sul, nos municípios de Mostardas e Tavares), entendidas 
enquanto expressões socioculturais da diversidade étnica presente no contexto do Litoral Gaúcho. No entanto, deixamos o 
debate para momento oportuno.

3 Como bem argumenta a geógrafa Arlete Moisés Rodrigues (2005) acerca desta episteme: “Os elementos da natureza, as riquezas 
naturais, as matérias-primas passaram a ser “recursos naturais” que devem ser utilizados para a reprodução ampliada do capital, 
mas, ao mesmo tempo, têm de ser preservadas, sem contradições e conflitos, pois tudo se resolverá no futuro. As riquezas naturais 
são mercadorias desde o advento do capitalismo, porém a mercadificação atinge novas dimensões, em especial com a hegemonia 
do pensamento neoliberal, a financeirização da economia”.

147

Paisagens do Litoral Norte do Rio Grande do Sul: dimensões, distensões e imagens



SILVEIRA, F.L.A.; MARQUES, O.R.; DAL FORNO, M.A.R. 

148

na lógica sensível de transformação e cocriação de uma “natureza natural” (DESCOLA, 2001; 2010; 
2011) implicada numa ecologia de símbolos, onde os gestos técnicos, ao transformarem os ambientes, 
necessariamente, não os aniquilam. 

É preciso indicar aqui a transfiguração do Antropoceno em Capitaloceno4 (MOORE, 2016; 
2013a; 2013b) no contexto do Litoral Norte, especialmente a partir da segunda metade do século XX 
em diante, quando o avanço pouco prudente sobre os ecossistemas locais e suas populações originárias 
e/ou habitantes antigos sofreram intenso impacto, com a consequente degradação ambiental associada 
à inferiorização/desqualificação do Outro.

No nosso ponto de vista, o litoral sul-riograndense se insere num contexto nacional de 
megadiversidade biológica e ecossistêmica associadas aos coletivos humanos que nele fizeram 
(e fazem) as suas moradas há séculos. Portanto, o caráter paisageiro é inerente à própria noção de litoral 
como um meio-contexto de vida humana e não-humana integradas sensivelmente. Elas estão em muitos 
casos associadas sensivelmente mediante a presença sobre-humana aos entes não-humanos – aos 
lugares e seus elementos biogeocósmicos –, quiçá pela aura das paisagens que animam as configurações 
paisagísticas onde as pessoas vivem. Os calendários rituais, as sociabilidades festivas, a sazonalidade 
e os períodos de fartura (de colheita, caça, pesca, entre outros) são significativos disto5, e revelam a 
indissociabilidade entre tais aspectos da vida em sociedade no Litoral.

O duplo encontro referido tanto aos biomas (Pampa/Mata Atlântica) quanto ao fato de que 
as suas águas oceânicas são tocadas pelas correntes cálidas do Brasil e gélidas das Malvinas, gestam 
ambientes de enorme relevância socioambiental quando se pensa na conservação do biodiverso e na 
presença humana nesta região, mais especificamente nas suas manifestações fenomênicas de coderiva dos 
existentes no espaçotempo da fisionomia litorânea, neste caso, sob a forma transformável das paisagens 
quando os conteúdos se (re)arrajam pelas dinâmicas inerentes aos seus processos ecossistêmico-
autopoiéticos em relação aos gestos humanos reconfiguradores de suas feições. 

Neste sentido, as formações montanhosas presentes – Serra Geral, Planalto, escarpa do Planalto 
– cujas florestas úmidas – Mata Atlântica, Floresta Ombrófila-Mista – geram adensamentos paisagístico-
vegetacionais únicos em termos de beleza cênica, considerando-se, ainda, sua extensa área de praias 
com cerca de 600km, sua Planície Litorânea que abriga conjuntos de dunas, restingas e complexos 
lagunares – uma espécie de litoral interior, um “mar interno” conhecido como ‘Rosário de Lagoas’ – 
são indicadores, em consonância com a riqueza marinha co-produzida pelas correntes oceânicas, que 
ampliam o seu caráter tensional de encontro de diferenças ecológico-ecossistêmicas na conformação 
do seu caráter biodiverso.

Consoante, são de relevância ímpar tais conjuntos e formações paisageiras. Estes revelam-se 
sempre em densa dinâmica, uma vez que, do modo como entendemos, para além da propalada “ação 

4 Sobre o debate envolvendo a questão do Antropoceno-Capitaloceno as reflexões de Moore (2013a; 2013b) são relevantes. Sobre 
as diversas interpretações sobre o tema, ver Haraway et al. (2015); Haraway (2015).

5 A chegada anual das aves limícolas migratórias e passagem das baleias-francas; a época da pesca da tainha e a intensificação 
da pesca artesanal-cooperativa com os botos em Imbé/Tramandaí; a floração das plantas e a produção melífera nas pequenas 
propriedades rurais; a colheita de plantas e fibras para a produção do artesanato nas matas pelos caboclos; os engenhos antigos 
dos colonos; os congraçamentos religiosos, as romarias e festas de santos, o maçambique entre quilombolas em Osório, entre 
outros aspectos das vidas em comunidades litorâneas.
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antrópica” intensificada com a emergência do Capitaloceno, são resultados processuais na conjugação 
tensional de elementos e entes diversos na constituição das paisagens litorâneas gaúchas, implicadas 
em dinâmicas transformacionais constantes movidas por sazonalidades climáticas, fluxos de ventos/
tempestades, movimentações dos sistemas de dunas, de (re)fluxos de marés, que envolvem, inclusive, 
os encontros de águas em sistemas estuarinos.

AS PAISAGENS DO LITORAL GAÚCHO, OU AS IMAGENS QUE DURAM E SE TRANSFORMAM 

As morfoesculturas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul são constituídas pelas unidades 
do Planalto Meridional e pela Planície de Terras Baixas Costeiras, de acordo com a classificação de 
Ab´Saber de 1964. Fujimoto et al. (2005, p. 5577), organizam um compilado do detalhamento destas 
morfoesculturas da região do Litoral Norte, um dos segmentos da Zona Costeira do Rio Grande do 
Sul, retomado a seguir.

A região caracteriza-se pela seqüência de ambientes longitudinais à costa chegando até as escarpas 
do Planalto Meridional. Após a área de interface com o mar, identifica-se uma planície sedimentar 
costeira, composta por dunas, seguidas pelo cordão de lagoas litorâneas até o contato com a escarpa 
do Planalto Meridional, entalhada pelos vales dos rios Maquiné e Três Forquilhas.

O Planalto Meridional é constituído por rochas sedimentares pertencentes à Formação Botucatu 
que se encontram sotopostas ou intercaladas às rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. No Litoral 
Norte, o Planalto Meridional está representado, predominantemente, pela escarpa de falha do referido 
planalto. A origem dessa escarpa está associada ao rompimento do Gondwana que levou à separação da 
América do Sul e da África com a abertura do Oceano Atlântico. Os falhamentos com basculamentos 
e abatimento do bloco oriental do Gondwana sob a forma de degraus dos derrames basálticos, deram 
origem a escarpa de falha, hoje recuada por erosão, no espaço compreendido entre Osório e Torres 
no Rio Grande do Sul.

A escarpa abrupta voltada para o oceano representada por vales bem entalhados, por vertentes 
com declividades acentuadas e por formas em morros são resultantes do conjunto de fatores tectônicos 
e climáticos que atuaram sobre a superfície sustentada, predominantemente, pelas rochas da Formação 
Serra Geral. Ocorrem ainda, as rampas coluviais, feições caracterizadas por depósitos de encosta 
oriundos de processos gravitacionais ou originados de alterações em situ das rochas vulcânicas. Nessas 
áreas os solos são mais profundos. Essas formas de relevo em rampa possuem vertentes com elementos 
essencialmente côncavos e declividades relativamente mais suaves.

A Planície Costeira do Rio Grande do Sul tem sua formação associada a períodos regressivos e 
transgressivos dos últimos períodos geológicos (Cenozóico – períodos Terciário e Quaternário). Ao 
longo desses períodos sucederam-se depósitos continentais e marinhos que originaram uma seqüência 
de sistemas/barreiras. Estas sucessivamente isolaram porções de espaço ocupados pelo mar que, 
posteriormente e progressivamente, foram sendo colmatados, dando origem às feições geomorfológicas 
atuais, bem como a individualização dos sistemas lagunares. Em decorrência da dinâmica que se 
processou ao longo desse tempo, a geomorfologia da Planície Costeira do Rio Grande do Sul foi 
caracterizada por Villwock e Tomazelli (apud Fujimoto et al., 2005, p. 5577). Esta compartimentação 
pode ser assim descrita:
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a. Planície Aluvial Interna: faixa entre o Planalto Uruguaio Sul-riograndense e o Sistema Patos-
Mirim, formada por terras baixas inclinadas para leste, caracterizada em termos geomorfológicos 
pela presença de colinas e terraços.

b. Barreira das Lombas: faixa com direção NE-SW, com extensão de 250 km e localizada entre os 
municípios de Osório e Tapes. Constitui um conjunto de colinas com altitude de aproximadamente 
100 m decorrentes de deposição eólica.

c. Sistema Lagunar Guaíba-Gravataí: área ocupada pelas bacias hidrográficas desses rios. Caracteriza-
se por ser uma área de terras baixas que evoluiu de uma antiga laguna para pântanos e, como 
exemplo, o atual Banhado Grande nas cabeceiras do rio Gravataí.

d. Barreira Múltipla Complexa: corresponde à faixa de terra característica do litoral norte do 
Estado do Rio Grande do Sul, entre o Planalto Meridional e o oceano Atlântico e que, ao sul, 
foi responsável pelo isolamento das lagunas Patos e Mirim. Esse compartimento consiste em 
uma sucessão de terraços, bastante planos, intercalados com depressões, ocupadas por lagunas, 
lagoas e pântanos em diferentes estágios evolutivos. O conjunto é composto por sistemas do tipo 
laguna/ilhas-barreiras desenvolvidas durante os três últimos grandes ciclos de variação do nível 
do mar, durante os períodos Pleistoceno e Holoceno. Depósitos praiais e eólicos transicionam 
e se interdigitam com depósitos lagunares, lacustres, paludiais, fluviais e deltaicos.

e. Sistema Lagunar Patos-Mirim: corresponde ao primeiro estágio de formação da Barreira Múltipla 
Complexa. Durante sua evolução promoveu a formação de terraços, cristas de praias, pântanos 
e pontais arenosos.

O litoral sul-riograndense constitui, portanto, vasta área singular devido à diversidade de paisagens 
que abarca no âmbito do estado, figurando enquanto uma das regiões que experimentam transformações 
significativas na porção austral brasileira. Ele, desde longa data, ocupa um lugar especial no imaginário 
vinculado à praia6 entre os gaúchos, especialmente quando consideramos a experiência de desfrute 
dos banhos de mar, do contato com as paisagens oceânicas e seu entorno. Sendo assim, significa 
um destino importante na evasão sazonal de pessoas oriundas de centros urbano-industriais, onde 
reinariam modos de vida estressantes ligados à lógicas de trabalho geradoras de permanente tensão, e 
a tudo o que representam as imagens em torno da ideia e/ou de um tempo de ócio em contraposição 
ao tempo dos negócios, ritmos de férias, quando o descanso e as experiências de sociabilidade lúdica 
relacionadas à praia e à orla marinha – ligadas ao “refrigério” em tempos passados – que alcançam 
contemporaneamente os processos de turistificação e o direito às férias e ao lazer como uma espécie 
de merecimento ao deleite das paisagens de evasão. O litoral norte destaca-se neste cenário e é dele 
que nos ocupamos neste estudo.

6 O historiador Alain Corbin (1989) demonstrou a importância das paisagens marinhas para o imaginário ocidental e as 
transformações acerca das visões relacionadas aos oceanos ao longo do tempo, não raro oscilando entre o terror, o refrigério 
e o deleite estético. Reflexões sobre a germanidade e os banhos medicinais em balneários que incluem a zona costeira gaúcha, 
aparecem no estudo de Souza Correa (2010).
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Neste sentido, a área geopolítica que hodiernamente chamamos de Litoral Norte Gaúcho se 
distingue, por exemplo, do Litoral Sul, seja pelos processos de crescimento populacional e urbanização 
acelerada, transformação e ocupação de seus ambientes com a consequente reconfiguração de suas 
paisagens, ou simplesmente, pelos diferentes gestos de domesticação de suas paisagens. Tais processos 
se deram mediante um tipo de desenvolvimento regional que, se produziu de forma diversa avanços no 
que se refere à constituição de cidades e espaços urbanizados de relevância estética, também engendrou 
sérios problemas ambientais e culturais que produziram impactos nada desprezíveis a ambas regiões. 

Ora, tanto na sua porção norte quanto na sul, o que presenciamos na área litorânea gaúcha é 
a dinâmica de alterações de seus conjuntos paisagísticos originais pela conformação de ambientes 
urbano-industriais e turísticos voltados tanto à produção de bens/serviços como ao deleite das paisagens 
cênicas, não raro, ameaçadas pela devastação promovida pelo avanço da urbanização descontrolada 
sobre os seus ecossistemas que dão a base física para a experiência paisageira. Portanto, ainda que 
ambas as áreas mencionadas sejam frutos de um ajustamento tensional e criativo de elementos 
(ambientais e culturais, ético-estéticos e paisageiros diversos), que constituíram figurações muito 
próprias de uma parcela do estado do Rio Grande do Sul, trata-se, também, de pensá-los a partir de 
processos civilizacionais de ocupação e modelamentos distintos dos e nos espaços, mediante esforços 
múltiplos no redesenho das superfícies habitáveis, no aprofundamento de bases socioeconômicas, 
da constituição de sociabilidades associadas a ímpetos constantes de labuta e, de qualquer maneira, 
no delineamento de marcas nas paisagens que identificam formas de sociações plurais que evocam 
complexidades próprias à heterogeneidade cultural presente naquela região gaúcha.

Nestes termos, o esforço coletivo de uma comunidade de destino ligado à ocupação – não raro de 
caráter paradoxal – de seus espaços, por vezes dócil o suficiente para se espraiar no corpo sensível das 
paisagens litorâneas, e noutros, deliberadamente agressivo e levado a termo pelo exercício arrogante 
do domínio de seus espaços e desfiguração dos lugares de pertença do Outro (humanos, não-humanos, 
sobre-humanos), produziram as feições contemporâneas da região como a conhecemos, mas que se 
desdobram outras no processo de transformação continuado de suas paisagens ao longo do tempo, no 
devir que ambiciona um futuro diverso ao presente de suas figurações já que, pela via da domesticação 
pouco amistosa das paisagens, se impõe o aprisionamento das mesmas numa lógica de circulação do 
dinheiro, numa feição urbanizada do Capitaloceno. 

Tais dimensões de sua reconfiguração tiveram assento pelo esforço humano de constituir territórios 
existenciais e definiram parcialmente o continnum rural-urbano na região, neste caso, junto à extensão 
da costa marinha com seus cordões de dunas e restingas associados ao conjunto intrincado de rios, 
canais, riachos, arroios ligando o “Rosário de Lagoas”, cujas águas, dissemos, constituem uma espécie 
de mar interior e que são coroados por cadeias montanhosas cobertas por formações vegetacionais, 
onde se destaca a exuberância da Mata Atlântica. 

Apontamos para um continuum rural-urbano no sentido de verificarmos uma conexão evidente 
entre os núcleos urbanos mais densamente ocupados, que sediam atividades administrativas e comerciais, 
e as vastas áreas mais rarefeitas em ocupação, que abrigam atividades agrícolas, de criação de animais, 
extrativismo, pesca e mesmo ludicidade junto às porções mais aprazíveis de natureza exuberante, 
também elas repletas de pequenos núcleos habitacionais e comerciais. As formas que assumem 
esses processos de concentração são decerto variáveis entre os municípios que compõem o conjunto 
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polimorfo reconhecido como Litoral Norte Gaúcho – alguns com carácterísticas eminentemente 
rurais, tal qual o município de Maquiné, outros bastante mais densos em seus núcleos urbanos junto 
à encosta da serra, como Osório, ou à orla do Oceano Atlântico, como Tramandaí. Municípios estes 
últimos que, acrescidos de Torres e Capão da Canoa, na trama plural das dinâmicas regionais de uma 
extensa aglomeração urbana, figuram como centros regionais e congregam atividades de comércio, 
serviços, lazer e outras afins, conectados pelos eixos de circulação que são as estradas e rodovias, mas 
também os cursos d’água (muito mais utilizados no passado recente, se recuamos no tempo algumas 
décadas, mas ainda percorridos) e que anteriormente incluíram ferrovias – especialmente a ferrovia 
Palmares-Osório, inaugurada no início dos anos 1920 e desativada no início da década de 1960. 

Por certo, um mosaico de componentes socioecológicos como este revela-se um longo e paciencioso 
trabalho de uma natureza pujante sobre si mesma, mas que coexiste com os devaneios humanos afeitos 
aos supliciamentos da matéria em lugares praticados7, pois a biodiversidade reinante na região deve 
ser concebida em profunda relação com a sociodiversidade que transforma espaços, na medida em 
que constitui lugares de pertença étnica e culturalmente distintos, como é o caso do Litoral Norte.

Entre as inúmeras dimensões das dinâmicas paisageiras do território em questão, destacam-se 
processos drásticos que escancaram feições das desigualdades sociais, omissões e/ou falta de capacidade 
de gestão e fiscalização quanto ao cumprimento de legislações por parte dos poderes públicos, o acesso 
desigual a fontes de poder social permeando a diversidade social e cultural acima referidas. Entre estes 
processos, destacamos o crescimento de algumas de suas cidades mediante uma urbanização desordenada, 
que em geral envolve a destruição de legados paisagísticos e arquitetônicos que marcavam tais cidades; 
a ausência de saneamento básico e de adequado tratamento de efluentes para preservar os mananciais 
e reservas hídricas que constituem um patrimônio inestimátvel do Litoral Norte; o desrespeito à 
legislação ambiental voltada à preservação dos ecossistemas; fortes impactos socioambientais com a 
descaracterização das feições nativas das paisagens e reconfigurações pela turistificação; a construção 
de balneários, áreas de lazer de caráter sazonal, a edificação de casas de veraneio que configuram a 
prevalência dos incentivos a um fenômeno sazonal de hiper-exploração dos espaços; a produção de 
aglomerações pelo fluxo em direção à área litorânea do estado, com ocupação restritiva e horizontal 
dos espaços avançando sobre ecossistemas frágeis, sobre áreas úmidas e lagoas; a intensa proliferação 
de condomínios residenciais privados e fechados; o adensamento e a verticalização dos tecidos 
urbanos, em alguns casos ameaçando a incidência de luz solar sobre áreas de intenso uso por parte 
da população; a saturação sazonal da demografia regional, uma vez que a população humana triplica 
ou quadruplica durante os meses de verão e excede a capacidade local em termos de infra-estrutura 
e/ou de capacidade de carga que os ecossistemas suportam. Tais processos, aqui indicados de modo 
abrangente e breve, demandariam um adensamento descritivo e analítico que ultrapassam os limites 
e a proposta do presente artigo; interessa-nos, por hora, que eles se evidenciam nas transformações 
das paisagens do Litoral Norte e devem ser motivo de reflexão e ação atenta e diuturna.

Um último elemento importante a ser ressaltado para encerrar este arrazoado inicial é que a 
própria noção de um Litoral Norte Gaúcho envolve a dimensão da inescapável arbitrariedade de todas 
as regionalizações – sob que critérios, configurações geográficas, morfológicas e/ou populacionais 
define-se o que é englobado em um dado território e, portanto, quais as suas fronteiras? Utilizando-nos 

7 Aqui aproximamos a perspectiva bachelardiana (1990;1991) aos insignhts de Certeau (1997).
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do jargão antropológico, quais as feições expressivas e os traços característicos do que constitui este 
nós – os limites desta região? Para além das funções administrativas quanto ao território, enfatizamos 
aqui a dimensão ética e, já que tratamos sobretudo das paisagens, estética do pertencimento a este 
conjunto plural. Nesses termos, após este condensado esforço de pensamento amplo sobre o Litoral 
Norte enquanto conjunto plural, adentraremos agora em reflexões pontuais sobre pequenas porções 
deste território que, acreditamos, são representativas de algumas dimensões de suas dinâmicas enquanto 
socionatureza – ou seja, nas intrincadas conexões entre seus processos ambientais, culturais, sociais, 
ecológicos, econômicos, étnicos, políticos, administrativos e laborais ao longo do tempo.

AS DINÂMICAS PAISAGEIRAS DO LITORAL NORTE EM TRÊS LOCUS DENSOS 
DE TRANSFORMAÇÕES 

Retomamos aqui um trabalho coletivo que realizamos no segundo semestre de 2018 como um 
esforço criativo de abertura sensível às paisagens do Litoral Norte Gaúcho e reuniu as equipes de 
dois grupos de pesquisa da UFRGS, sediados um em Porto Alegre e outro em Tramandaí – o Núcleo 
de Antropologia Visual e o Projeto Paisagens do Litoral Norte Gaúcho – resultando na expografia 
Paisagens, cotidiano e sociabilidades no Litoral Norte Gaúcho: um mergulho etnográfico na memória 
ambiental (MARQUES et al., 2019), de cujo texto de abertura retiramos o seguinte trecho:

As oficinas, realizadas na confluência das equipes, objetivaram percorrer as paisagens litorâneas, senti-
las, pensá-las e registrá-las em fotografia, vídeo e som. Inicialmente, realizamos atividades de mergulho 
em imagens de acervo oriundas do Museu Municipal Abrilina Hoffmeister (Tramandaí) e do Arquivo 
Municipal Antônio Stenzel Filho (Osório), imbuídos das perspectivas de Etnografia de (Rocha e Eckert, 
2013b) e Etnografia da Duração (ROCHA; ECKERT, 2013a), por meio das quais pretendemos revelar 
feições estéticas dos gestos de assentamento coletivo no espaço litorâneo ao longo do tempo, reunindo 
permanências e rupturas, uma imensa riqueza natural em que se espraiam tecidos urbanos mais ou 
menos densos e contínuos, novas feições entremeadas por restos e ruínas. 

A preparação da saída de campo envolveu a escolha de lugares para imersão fotoetnográfica 
(ACHUTTI, 1997) selecionados em virtude de seu potencial para fruição, interação com os grupos 
locais e criação imagética a partir de diferentes aproximações da própria noção de paisagem – para 
além da exclusiva associação em termos de beleza cênica. 

A primeira parada se deu nos arredores das ruínas da AGASA (Açúcar Gaúcho S/A) – que hoje 
abriga, em parte de seu antigo complexo, a empresa Joape Climatização Industrial LTDA – às margens 
da Lagoa dos Barros e da Rodovia RS-030, em Santo Antônio da Patrulha, cidade que expressa as 
arbitrariedades de toda regionalização, sendo reconhecida ora como parte da Região Metropolitana 
de Porto Alegre, ora como Litoral Norte Gaúcho. Explorou-se as feições paisageiras da comunidade 
rural que se formou ao redor da antiga indústria açucareira, criada pelo Governo do Estado em 1965 e 
que encerrou suas atividades na década de 1990. Em suas temporalidades entrecruzadas, as paisagens 
ruiniformes da antiga Agasa, circundadas pelas paisagens fantásticas da Lagoa dos Barros – já que um 
universo sutil de seres fantásticos, agências anômalas das águas e fantasmagorias vibram naquela área 
lacustre – e imersas na vida pacata da cercania à beira da estrada, coexistem com as novas atividades 
industriais que ali ocorrem, mas remonta a um período recente em que partes extensas das matas nas 
encostas dos morros foram derrubadas para o plantio de cana. 
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A segunda parada se deu no alto do Morro da Borússia, em seu mirante encravado na escarpa do 
planalto. Temos, ali, a expressão maior da ideia de paisagem como panorama, vista das mais fotografadas 
e difundidas na região: a vastidão da planície litorânea e seu “Rosário de Lagoas”, a franja da orla ao 
fundo e seu núcleos urbanos enredados; o processo de urbanização e verticalização das edificações 
na cidade de Osório, crescendo ao “pé da serra” e ligando estradas e caminhos que conduzem ao mar, 
ao sul e ao resto do Brasil, ao norte; os restos originais e as recuperações da Mata Atlântica, expressão 
a um só passo de sua fragilidade e sua resiliência.

Importante tratarmos da encosta porque ela se constitui como fronteira – ou ao menos como 
zona de transição entre a planície e o alto da serra – simbolicamente, dividindo o território em alto e 
baixo. Subir e descer o morro são ações que fazem parte do cotidiano desta cercania desde há muito 
tempo – de automóvel, a pé, de bicicleta, de carreta. Dimensões estas que remetem a ritmos, intensidade 
e velocidade dos fluxos entre alto e baixo. Cabe a menção à instalação do complexo de aerogeradores 
sobre esta paisagem – em geral percebidos positivamente enquanto composição da paisagem da planície 
litorânea – que se configuram definitivamente como tecnopaisagens (technoscapes) – para usarmos 
um conceito proposto por Arjun Appadurai (1994), para quem mundos imaginados estão no centro 
de toda forma de ação e as paisagens são construtos profundamente perspectivos, influenciados pela 
posição histórica, cultural e política dos atores sociais em questão.

As paisagens do morro de Osório ou do Morro da Borúsia – escarpa da Serra Geral ou do 
Planalto – encontram enorme recorrência enquanto locus de enquadramento criativo–expressivo no 
gesto de produção de imagens em diferentes suportes – fotografias, videos, filmes, desenhos, pinturas 
de paisagens. Hoje, o volume desta produção e circulação de imagens explodiu em função das redes 
sociais e dispositivos móveis de criação e difusão de imagens, já que trata-se de um lugar de intensa 
atração turística em função da presença dos remanescentes e áreas de recuperação de Mata Atlântica, 
córregos pedregosos, cascatas, paisagens bucólicas de recantos rurais, remanescentes de casas coloniais, 
cafés, bares, restaurantes em número crescente que cativam pelas peculiaridades gastronômicas, 
pousadas, chalés, cabanas e outros serviços de hospitalidade, entre muitos atrativos que incidem em 
uma grande circulação de pessoas. Destaca-se neste conjunto, sem dúvidas, a experiência privilegiada 
que o território proporciona, por suas características geomorfológicas, aos olhares que podem se 
debruçar sobre a amplidão da planície litorânea. 

Retomamos aqui a noção de paisagem em Simmel (1996), quando o autor menciona tratar-se 
de uma atitude do espírito, do olhar que recorta e confere unidade a um pedaço de natureza – esta 
compreendida pelo filósofo alemão como totalidade. Para nós, neste sentido, a categoria paisagem é 
central por permitir abordar as confluências e tensões entre natural e cultural, entre natureza e cultura. 
A profusão de imagens, tanto aquelas produzidas sobre o Morro de Osório e a escarpa da serra vistas 
desde a planície como as que registram o olhar do alto sobre a extesão da planície, evidencia a força 
de sua expressividade enquanto beleza cênica. Imagens de vistas da cidade de Osório, seus recursos 
e belezas – sobretudo a abundância das águas, em suas lagoas, mas também praças, parques, ruas e 
casarios – em geral são enquadradas pelo morro ao fundo. A elevação confere sentido geográfico – 
paisageiro; de unidade a esta paisagem –, de orientação, inclusive. No entanto parece-nos, sobretudo, 
que sua presença ressalta aspectos identitários locais, enquanto sinal diacrítico, alçado a símbolo 
demarcador de identidades coletivas. As recorrências do morro como elemento na paisagem remonta o 
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próprio gesto de assentamento de um núcleo habitacional que se instaura no “pé do morro” – chamado, 
em seus primórdios, de Vila da Serra. Desde há muito também cristaliza-se em imagens a vista das 
paisagens da imensa planície litorânea a partir do morro. Evidencia-se, neste caso, a força da paisagem 
como panorama, como delineamento de vistas. A zona da encosta parece bastante importante, neste 
sentido, quanto aos usos que comporta e ao imaginário que se constitui através dela e ao seu redor. 

Em termos de uma memória ambiental litorânea, o morro dá pistas de alguns dos usos e processos 
que nos conduzem até aqui. Que revelam sobre as dinâmicas de transformação urbana, mas também 
desvelam processos de investimento em cartas perspectivas de desenvolvimento local e regional, em 
termos, como vimos, da produção agrícola de cana-de-açúcar, como no caso das imediações da antiga 
AGASA, mas também de banana, de plantações de eucalipto e outras variedades vegetais. Esta encosta 
que foi profundamente alterada ao longo do tempo, hoje se mostra exuberante enquanto um conjunto 
complexo de paisagens, patrimônio natural-cultural-ambiental, verdadeiro atestado da resiliência 
da Mata Atlântica na região, locus plural de transformações, permanências e conflitos – ocupação 
descontrolada, parcelamento irregular do solo, turistificação por vezes predatória, bem como de 
políticas preservacionistas, criação de redes de solidariedade, experiências de produção agroflorestal, 
entre outras formas de manejo não destrutivas porque sensíveis a etnobiodiversidade local. Lugar 
denso e prenhe de possibilidades – enquanto vida, biodiversidade, socionatureza(s) capaz de agregar 
identidade(s) aos territórios. 

A BARRA DO TRAMANDAÍ COMO PAISAGEM INTERSPECÍFICA 

O último lugar em que buscaremos fixar nossas atenções, ponto final do percurso reflexivo que 
propusemos neste artigo, são as intrincadas paisagens praianas do estuário do Rio Tramandaí, fronteira 
física e simbólica entre os municípios de Tramandaí e Imbé. Tratamos especialmente da porção adiante 
da ponte Giuseppe Garilbaldi, que liga, atravessando o rio, os dois municípios, abrigando diversas 
apropriações e atividades: passagem de veículos motorizados, bicicletas e pedestres; permanência, 
fruição paisageira e sociabilidade lúdica; trabalho, sobretudo nas obras de recuperação da estrutura da 
ponte e às projeções e imaginações quanto à construção de uma nova ponte conectando os dois lados 
do rio; relação dos humanos com as muitas espécies que compõem aquela paisagem coexistencial, 
das quais destacamos aves, cães e peixes. Adiante da ponte, concentramo-nos agora na Barra do Rio 
Tramandaí, nas imediações da foz do rio junto ao Oceano Atlântico, onde pesca-se de caniço, coca e 
tarrafa, lugar que abriga as interações entre pescadores e botos que concedem àquela paisagem uma 
densa singularidade. 

Há uma “rede urbana” que se projeta em direção a zona costeira, daí o fato dela figurar atualmente 
como uma das quatro aglomerações do estado do Rio Grande do Sul, denominada Aglomeração Urbana 
do Litoral Norte (AULINORTE). Nestes termos, a região experimenta há décadas processos migratórios 
associados à intensa especulação imobiliária, que redefiniram as paisagens locais produzindo cidades 
litorâneas que são parte da “extensão metropolitana”, uma vez que não situam-se a grande distância 
da capital gaúcha, Porto Alegre.

Tramandaí é uma tradicional cidade balneária de que Imbé se emancipou nos anos 80. Ambos 
os municípios têm o seu desenvolvimento urbano relacionado às paisagens litorâneas de evasão e 
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turismo, intimamente relacionadas ao advento dos banhos de mar no contexto gaúcho. Neste caso, 
tais agências devem ser entendidas como um conjunto de práticas de sociabilidade ligadas ao caráter 
curativo dos banhos, mergulhos e ao refrigério, bem como às práticas de esportes aquáticos, e assim 
por diante. O Litoral Norte do Rio Grande do Sul vincula-se às experiências paisageiras modernas de 
turismo8. Nestes termos, a cidade de Tramandaí junto à vizinha, Imbé, constituem centros de atração 
sazonal de pessoas oriundas de diversas partes do estado – e dos países vizinhos –, que se deslocam 
em busca de lazer e descanso garantidos pelas férias de verão junto às paisagens costeiras do atlântico 
sul-brasileiro. As imagens que giram em torno do “veraneio” são fortes entre os gaúchos, indicam a 
presença massiva dos “veranistas” naquele contexto de evasão nas paisagens litorâneas.

Olavo R. Marques (2017, p. 3-4) afirma o seguinte acerca dos municípios mencionados:

Trata-se de cidades litorâneas na orla do Oceano Atlântico, separadas pela foz do Rio Tramandaí. 
Cenário sui generis que condensa características territoriais do Litoral Norte, a Barra se configura 
como fronteira física e simbólica entre as cidades, que apresentam distintas formas de ocupação, de 
tecido urbano, densidade habitacional, verticalização das construções, planos de desenvolvimento 
urbano, sociabilidades e usos para turismo e lazer. São cidades pequenas, com processos acelerados de 
transformação urbana e marcadas por uma ocupação sazonal muito diferenciada, já que a região atrai 
milhares de turistas e veranistas vindos da capital e outras regiões do Rio Grande do Sul nos meses do 
verão, nos quais a população total pode chegar ao triplo da população permanente. 

É justo sobre a Barra do Rio Tramandaí e seu entorno urbano9 situados entre ambos os municípios, 
que nos interessa refletir nesta altura do debate que propomos. O estuário do Tramandaí, mais 
especificamente a área da “Barra” estão vinculados, neste estudo, ao mundo urbano que vem se 
conformando naquele contexto desde pelo menos o século XIX. As paisagens atuais são o fruto de 
um “trajeto antropológico” (DURAND, 1989) que deriva junto, e tensionalmente, com as dinâmicas 
ecossistêmicas10, uma coderiva de complexidades bioculturais de onde desdobram-se formismos e 
sinergismos que reconfiguram as fácies locais, instituem o urbano como modo de vida. Portanto, a área 

8 Soares e Puper (1986, p. 60) mencionam o seguinte acerca da questão: “É por volta de 1890 que Tramandaí começa a ser procurada 
como balneário. Famílias buscam as nossas praias no verão, para banhos de mar, como tratamento para a saúde. Vinham de carreta 
de Porto Alegre, gastando 10 dias de viagem... Nesta época hospedavam-se em pensões (...) Final do século XIX. Surge o primeiro 
hotel em Tramandaí (...) Podemos dizer que, a partir de 1900, a economia de Tramandaí passou a girar em torno da pesca e do 
turismo”.

9 No âmbito deste estudo entendemos a “barra”/“barra do Tramandaí” como um espaço fundamental na gênese do mundo urbano 
naquela porção litorânea, uma vez que representa um dos loci de assentamentos humanos naquela região. Portanto, ele estaria 
ligado aos mitos de fundação dos lugares de pertença dos coletivos humanos que ali se assentaram ao longo do tempo, podendo 
ser compreendido, ainda, como um dos axis mundi locais.

10 Aqui, há duas possibilidades interessantes: 1. a de pensar os gestos e trajetos de ocupação dos espaços ao longo do tempo a 
partir das reflexões propostas pela Etnografia da Duração (ROCHA; ECKERT, 2005; 2013); 2. a de seguir as inquietações da 
antropóloga Ana L. C. da Rocha (comunicação pessoal) e contribuir para a reflexão as relações entre a noção de bacia semântica 
(DURAND, 1996) e aquela de bacia hidrográfica, enfim, para o caso que interessa de como se encontram (agrupam/tensionam) 
e evocam homologias em termos das potências imagéticas configuradoras do mundo urbano, quando se pensa a “barra” do 
Tramandaí.
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de estudo é altamente antropizada11, pois “a paisagem da Barra é eminentemente urbana”, haja visto 
que a própria existência da “barra” deriva da sua “abertura” (e, posterior intervenção governamental) 
“nos anos 40 sob a forma de mutirão” por moradores locais (MARQUES, 2017, p. 4). A barra é, assim, 
um construto humano com a natureza.

Deste modo é nesta faixa litorânea e, mais diretamente, através de uma “área lagunar-estuarina”12 que 
a barra do Tramandaí desemboca no Atlântico. Ela revela-se o lugar do heterogêneo: pela configuração 
complexa de uma natureculture (FUENTES, 2010) na zona urbana litorânea, oriunda dos engajamentos 
contraditoriais amplamente criativos e impactantes, que configuram tanto as feições paisageiras (e sua 
“mediância”)13, como desdobram-se em ações humanas degradadoras que ameaçam a flexibilidade e 
os “padrões que unem” (BATESON, 1979; 1990) os (ecos)sistemas diversos compreendidos como 
formas em devir nos espaços urbanos, definindo expressões de uma ecologia do habitar que se liga a 
uma antropologia urbana processualmente. 

Nestes termos, a potência imaginária das águas (BACHELARD, 1989), assim como, suas 
vibrações e turbilhonamentos, arrastam consigo as formas simbólicas e seus arcanos que fulguram nos 
lugares praticados (Certeau, 1994). É por isso que no nosso ponto de vista, um rio tem nas aderências 
paisageiras humanas a sua figuração (como expressão coexistencial em devir) no lugar de pertencimento 
de um coletivo multiespécies, associados as materialidades das coisas/dos elementos (terra, água, 
ar, fogo), numa ecossistêmica que reúne símbolos e coisas14 entre si, enfim, que constitui paisagens 
como expressões do ser, de ontologias possíveis. O dinamismo das águas mobiliza formas e aproxima 
modulações imaginárias distintas (e distantes), vinculando o humano ao lugar. As águas doces – mas 
não somente elas – são pontos de referência às ocupações humanas num contexto regional, como é o 
caso do Tramandaí para as populações que se assentaram naquela porção no século XIX e constituíram 
núcleos urbanos em constante transformação ao longo do tempo.

11O termo aqui não tem um caráter acusatório, pois afastamo-nos do sentido que comumente é utilizado em estudos de ecologia, 
por exemplo. Não nos referimos apenas a um amplo espectro de ações humanas geradoras de problemas ambientais ou ainda, a 
impactos ambientais ligados à degradação e à poluição relacionados às ações sobre os ecossistemas, com consequências variáveis 
aos coletivos multiespécies locais, incluindo os habitantes humanos das cidades. Pensar a antropização é uma forma, no nosso 
ponto de vista, de refletir sobre o fenômeno humano nas suas agências transformadoras do meio (configurando contextos, 
vinculando-se a lugares) e, a partir daí, aos urgentíssimos dilemas do Antropoceno (HARAWAY, 2015; HARAWAY et al., 2015; 
SILVEIRA; OSÓRIO, 2016).

12 Uma área de cerca de 30 km² “formada por um corpo de água lacustre, composto pelas lagoas de Tramandaí e Armazém (Laguna 
de Tramandaí) que se encontra conectado livremente com o mar aberto através de um canal de ligação” (TABAJARA, 1992, p. 
21).

13 Optamos por traduzir a expressão médiance, cunhada por Augustin Berque (1987; 2000), por mediância. O autor define o 
termo, como: o “sentido de um meio; de uma só vez tendência objetiva, sensação/percepção e significação desta relação medial” 
(BERQUE, 2000, p. 48) [tradução livre]. A noção de meio, como aparece em Michel Maffesoli (1994) também interessa a este 
estudo, uma vez que o autor pensa-o tanto como processo quanto contexto de manifestação das formas. A maneira como a noção 
aparece em Ecologia também merece atenção – como contexto, meio de vida onde se dão as trocas gasosas e não apenas como 
ambiente.

14 Milton Santos (2002) distingue os objetos das coisas, ao mostrar que os primeiros têm elaboração social, enquanto os últimos 
são obras da natureza. Os objetos funcionam através de sistemas, podendo ser simbólicos ou sociais. Um objeto isolado só possui 
valor como coisa. Ele adquire valor social apenas através das relações. E argumenta que, portanto, todas as coisas presentes no 
Universo formam uma unidade.
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O rio Tramandaí e sua barra apresentam-se como uma zona fronteiriça (geopolítica: entre as 
cidades; ecossistêmica: entre as lagoas e o mar). As agências humanas que ocorreram no século XX 
sobre este curso hídrico e que estendem-se no XXI, aceleraram as modificações no seu regime de 
salinidade, nos fluxos e contra-fluxos das marés, ampliando “vetores de relações” entre seres marinhos 
e dulciaquícolas, além de possibilitarem ações degradadoras humanas e, mesmo, formas de poluição 
nunca vistas. No caso da barra do rio Tramandaí os coletivos humanos locais intencionalmente 
aproximaram e misturaram elementos que, ao longo do tempo, foram se tensionando criativamente 
e produziram formismos singulares: dinâmicas ecossistêmicas, ampliação de nichos e de interações 
interespécies, vínculos de habitação/de urbanização, padrões de manejos, formas de sociabilidade, 
figurações paisageiras, bem como impactos sociambientais diversos. 

A barra ao consubstanciar a complexa mistura das águas doces com as salgadas, permitiu a (re)
construção de nichos vivenciais que ao coexistirem produziram aderências entre si (se entrelaçaram/
articularam/encaixaram) ao sabor tensional das interações de todas as ordens, entre os seres e os sentidos 
de pertencimento ao lugar que ocorrem naquele contexto. É justo nesta ambiência estuarina, de águas 
interiores, que a pesca cooperativa entre pescadores – neste caso, “tarrafeiros”15 – e os Botos-da-barra 
(Tursiops gephyreus) acontece visando a captura de cardumes de tainhas (Mugil sp.), fenômeno de 
biosocialidade (RABINOW, 1991; INGOLD E PALSSON, 2013) extremamente singular ao qual este 
escrito se liga, a fim de compreender as complexidades das paisagens coexistenciais interespecíficas 
(SILVEIRA, 2016a) no mundo urbano contemporâneo. 

Sobre as coexistências na barra, Camargo et al. (2020, p. 7) relatam: 

A Pesca Cooperativa é marcada pela afetividade dos pescadores com os botos, os quais são chamados 
de “amigos”, “irmãos”, “tudo para nós aqui na barra”. Inclusive, os pescadores atribuem aos botos o 
êxito da subsistência familiar (ILHA, 2016). Outro indicativo desse vínculo afetivo é o costume dos 
pescadores em dar nomes aos botos. Esses nomes são escolhidos de acordo com as características físicas 
ou comportamentais dos botos. O conhecimento dos rituais de pesca próprios da Pesca Cooperativa é 
passado entre as gerações de pescadores artesanais e entre os botos (ZAPPES et al., 2011). Em Laguna, 
Santa Catarina, onde ocorre fenômeno semelhante, levantou-se a hipótese de que os comportamentos 
envolvidos na interação sejam uma forma de transmissão cultural (SIMÕES-LOPES et al., 2016).

E denunciam:

O turismo desordenado, o trânsito de embarcações comerciais e de lazer, capturas incidentais em redes 
de pesca e a poluição ameaçam diretamente os botos do gênero Tursiops no litoral brasileiro (FRUET et 
al., 2016). A espécie ocorrente no estuário do rio Tramandaí, T. gephyreus, está ameaçada de extinção, 
tanto em âmbito global (VERMEULEN et al., 2019) quanto no Rio Grande do Sul (RIO GRANDE 
DO SUL, 2014).

15 Cotrim e Miguel (2009, p. 10) referem-se a um “sistema de produção na pesca da tarrafa-peixe”, e mencionam que “o sistema 
técnico de captura desse tipo de pescador” se utiliza, exclusivamente, “da tarrafa como exclusiva arte de pesca. Essa rede de caída 
possuía normalmente malha entre 5,5 a 7 centímetros, tendo como espécie-alvo principal a captura da tainha (Mugil platanus)”.
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Considerando que a laguna16 da barra de Tramandaí e Imbé tem dinâmicas que não são propriamente 
fixas, principalmente quando se trata do seu percurso natural, e que foram desconsideradas nos anos 
da construção do guia corrente17, entre 1959 e 1961, no intuito de fomentar e estimular a capacidade 
logística da navegação, já é um indicativo da predominância do interesse na exploração econômica da 
barra, em desacordo às dinâmicas da natureza, da cultura e do ambiente nela presentes.

A revitalização atual da barra já tomou corpo muito antes da ideia da construção de um projeto 
de Ponte Intermunicipal18. A fragilidade ambiental da barra da laguna de Tramandaí e Imbé, otimizadas 
pelas demandas de fluxos dos veranistas, que impactam e fragilizam ainda mais a Ponte Giuseppe 
Garibaldi, deve ser motivo da elaboração de uma proposta colaborativa que esteja adequada às diretrizes 
da sustentabilidade e que agregue capacidade inovadora para os seus usos. 

A ponte Giuseppe Garibaldi, tem uma importante finalidade para a mobilidade urbana dos 
municípios de Tramandaí e de Imbé, na Região do Litoral Norte. No entanto, sua capacidade e 
segurança estão visivelmente comprometidas e intensificadas, provavelmente, por meio dos fluxos 
fora da normalidade em meses de alta temporada: final de dezembro, janeiro, fevereiro, meados de 
março e julho. Mas não somente por essa razão. Também deve ser considerada a precária manutenção 
dispensada à infraestrutura da Ponte e a falta de um manejo ordenado para as vias de circulação e de 
locais de estacionamento de veículos, em ambos os municípios, nos períodos de alta temporada.

Os processos urbanos, naturais, culturais e ambientais já vivenciados na barra do município de 
Tramandaí por suas alterações a partir do ano de 2013, mostram que a prioridade dos investimentos 
financeiros disponibilizados e os esforços de gestão dispensados é baseada na ideia de um desenvolvimento 
econômico conservador e de um projeto político que prioriza setores em detrimento da totalidade 
dos demais. A diversidade econômica na barra de Tramandaí e Imbé diverge do ritmo dos modelos 
urbanos no qual usualmente os projetos são constituídos. É preciso propor um projeto para a Ponte 
Giuseppe Garibaldi que respeite a inter setorização e as especificidades locais. 

16 Termo que em geomorfologia refere-se a uma depressão formada por água salobra ou salgada, localizada na borda litorânea, 
comunicando-se com o mar através de canal, constituindo assim, uma espécie de “semilago”. Disponível em: <http://biblioteca.
ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=295523>. Acesso em maio de 2019.

17 Localiza-se junto à embocadura do Rio Tramandaí. Local estruturado para receber os apreciadores da natureza, onde podem 
deliciar-se com a tradicional tainha, prato principal servido pelos quiosques. O Guia Corrente é um local especial para pesca, 
onde se encontram pescadores profissionais com suas tradicionais tarrafas e pescadores amadores com seus caniços de carretilha. 
É nesse belíssimo local que moradores, visitantes e turistas assistem a um dos mais esperados shows naturais onde os Botos vem 
fazer a sua exibição, indicando ao pescador onde está o cardume. Disponível em: <https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/4528/
guia-corrente/molhes-da-barra#sobre>. Acesso em maio de 2019.

18 Sobre essa questão escreve Camargo (2019, p. 22): “A Secretaria Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Rio 
Grande do Sul, por intermédio da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN) encomendou 
um estudo técnico para construção de novo empreendimento rodoviário para o litoral norte do estado, chamado “Avenida do 
Litoral”. O Projeto foi concebido para conectar os municípios da região em uma única rodovia, conectando as rodovias existentes 
e construindo novas rodovias e outras estruturas (RIO GRANDE DO SUL, 2005). Segundo os autores, o trabalho surgiu a partir 
de uma demanda popular, apresentada em audiências públicas. As prefeituras dos municípios onde a Avenida do Litoral seria 
criada também apontaram uma série de problemas de mobilidade, transporte de carga e passageiros. Um dos pontos principais 
de gargalos no trânsito da região seria a ponte Giuseppe Garibaldi, que conecta os municípios de Imbé e Tramandaí. Como 
alternativa para os congestionamentos na ponte Giuseppe Garibaldi, o estudo propôs quatro alternativas de traçado sobre o 
estuário do rio Tramandaí.”
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O modelo sazonal presente na Região do Litoral Norte tem como dinâmicas o veraneio e 
o processo de ocupação territorial colateral, isto é, uma expansão de propriedades consideradas 
segundas residências para a população da Região Metropolitana de Porto Alegre e dos municípios 
do interior do estado. A ideia de qualquer intervenção numa área de fragilidade ecológica, como é a 
Barra de Tramandaí e Imbé – há um estuário19 no entorno da atual Ponte –, deve vir acompanhada de 
estudos técnicos que deem conta dessa complexidade, elaborados por uma equipe multidisciplinar, 
por competência. 

O que é corroborado pelos argumentos de Camargo:

A discussão sobre a necessidade de execução de um projeto de milhões de reais deve ser aprofundada, 
com a proposição de outras hipóteses para solucionar a questão do engarrafamento. Recentemente, uma 
proposta de planejamento urbano foi apresentada como possível solução para os engarrafamentos da 
região (OLIVA, 2019). O autor do estudo apresenta modificações da malha viária já existente na região 
próxima à ponte Giuseppe Garibaldi, do lado de Tramandaí, que poderia resolver o engarrafamento 
pontual e sazonal na região, sem a construção de novas pontes (CAMARGO, 2019, p. 90).

REFLEXÕES AO FIM DO PERCURSO 

Propusemos este artigo como um percurso reflexivo sobre as paisagens do Litoral Norte Gaúcho 
enquanto socionatureza. Nos termos de uma memória ambiental, que enfoca os trajetos antropológicos 
(DURAND, 1989) que figuram os gestos de assentamento da população no território e sua transformação 
no transcorrer do tempo, interessam as representações simbólicas, ethos e visões de mundo das populações 
que habitam esses ambientes diversos, entremeados pelos conflitos inescapavelmente atrelados a tais 
diversidades. Neste sentido, conforme Devos et al. (2010, p. 52-53): 

Conflito, neste caso, não significa confronto efetivo, os conflitos de uso expressam a dimensão conflitiva 
(SIMMEL, 2004; LITTLE, 2006) enquanto princípio da realidade socioambiental contemporânea, 
articulando microéticas locais, macroéticas planetárias de preservação ambiental e mesoéticas onde 
se explicita uma dimensão política voltada para a negociação de tais conflitos entre a diversidade social 
e cultural contemporânea.

No estudo em questão nosso esforço foi o de pensarmos nas apropriações, produções e 
experiências paisageiras experienciadas ao longo do tempo, como dimensões fundamentais dos 
processos de transformação do Litoral Norte Gaúcho e a configuração de suas feições atuais, 
considerando a possibilidade de suas dinâmicas temporais e conformações espaciais que desdobram-
se na contemporaneidade, mas sobretudo quanto à projeção de futuros almejados para as suas 
complexidades ecoculturais e paisageiras. 

19 Um ambiente aquático de transição entre um rio e o mar. Um estuário sofre a influência das marés e apresenta fortes gradientes 
ambientais, desde águas doces próximos da sua cabeceira, águas salobras, e águas marinhas próximo da sua desembocadura. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=295523> Acesso em maio de 
2019.
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Capítulo 9 DINÂMICA ESPACIAL ENTRE PAISAGEM 
RURAL E URBANA, NO ENTORNO DA 
BR 448 – RODOVIA DO PARQUE1

João Luís Maciel Linck

INTRODUÇÃO

A dinâmica espacial que se estabelece entre paisagem rural e urbana 
vibra em constante transformação nas regiões metropolitanas, o perímetro 
urbano estabelece um espaço de transição onde estão latentes urbanidades e 
ruralidades sobrepostas e refletidas na paisagem. São diversas as perspectivas 
de análise (econômica, territorial, tipológica, etc.) do processo de avanço 
do espaço reconhecido como urbano sobre o espaço rural, entretanto, 
a paisagem, como categoria de análise do espaço, devido ao seu caráter 
polissêmico, atravessa os diferentes aspectos e nos permite um olhar bastante 
particular sobre estes espaços em transformação.

Identificar e reconhecer quais são as características que definem 
ruralidades e urbanidades é o primeiro passo para buscar, através de uma 
metodologia de estudo da paisagem, os aspectos presentes no espaço que 
revelam uma paisagem urbana ou rural. Vale destacar que muitos critérios 
de diferenciação entre urbano e rural (localização, tamanho, densidade, 
atividades, etc.) são insuficientes para identificar as ilhas de ruralidades 
presentes em regiões metropolitanas. A partir do conceito de espaço social 
urbano e espaço social rural podemos estabelecer um conjunto de diferenças 
nos dois extremos, do que se define por modo de vida urbano ou rural. 
A análise teórica vai nos trazer as definições e apontar a estrutura como 
se organizam o espaço urbano e o espaço rural, quais são os aspectos da 
cultura que são inerentes a cada um dos dois, o que é a identidade urbana 
e a identidade rural e quais são os aspectos iconográficos que sedimentam 
este percurso.

Explorar os extremos entre urbano e rural, vai nos guiar até um 
conjunto de conceitos, ideias e características que permitem identificar 
e encontrar os aspectos presentes nas áreas de interface entre urbano 
e rural. É a partir deste ponto que se pode desenvolver uma análise da 

1 LINCK, João Luís Maciel. Dinâmica espacial entre paisagem rural e urbana, no entorno da BR 448 - 
Rodovia do Parque - RMPA/Canoas-RS. Porto Alegre: UFRGS, 2017. 151 f. Dissertação (Mestrado em 
Geografia), Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Roberto Verdum.

versão  digital
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dinâmica da paisagem nos grandes centros em crescimento que se alastram sobre espaços, até então, 
como predominantemente rurais e assim desenvolver uma narrativa espacial sobre este processo. Em 
resumo, este foi o processo teórico conceitual utilizado na pesquisa desenvolvida para elaboração da 
dissertação de mestrado2 dentro do POSGEA (Programa de Pós-Graduação em Geografia – UFRGS).

Entender a dinâmica espacial, os impactos e as transformações desencadeados pela implantação 
de uma rodovia de alto fluxo, no caso específico a BR 448 - Rodovia do Parque na região metropolitana 
de Porto Alegre no trecho que corta o município de Canoas, área em que até então predominavam 
atividades agrícolas, de lazer, de pesca e áreas de preservação, define o objetivo geral da pesquisa (Figura 1). 
Como desdobramento, entre os objetivos específicos, vamos traçar um paralelo entre paisagem e 
planejamento, através de uma análise comparativa entre a paisagem encontrada no sítio estudado e 
a paisagem proposta pelas diretrizes do plano diretor, no caso o Plano Diretor Urbano Ambiental de 
Canoas (PDUA).

2 Dinâmica Espacial Entre Paisagem Rural e Urbana, no Entorno da BR 448 – Rodovia do Parque – RMPA/Canoas-RS

Figura 1 – Município de Canoas – RMPA.
Elaboração: João Luís Maciel Linck.

Fonte de dados: “© OpenStreetMap contributors”, 2016.
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PAISAGEM COMO MÉTODO DE PESQUISA

Para desenvolver a pesquisa apresentada na dissertação de mestrado foi necessária a elaboração 
de um conjunto de elementos gráficos, tais como: fotografias, imagens de satélites, desenhos de perfis, 
croquis e mapas do sítio que nos permitissem uma boa apreensão do espaço e consequentemente do 
objeto de estudo. Com os recursos do material gráfico, cartográfico e as informações obtidas nas 20 
entrevistas de campo, pudemos observar as relações entre a paisagem rural e urbana frente às diretrizes 
estabelecidas no PDUA e seus consequentes desdobramentos no espaço, tendo como categoria de 
análise a paisagem. Essa observação do espaço mostra o confronto entre três modelos de paisagem. 
O primeiro modelo se relaciona à paisagem descritiva, é o que encontramos no local e pode ser 
apreendido e analisado pela observação direta, visual e que pode ser registrado de forma descritiva 
e através de imagens, esta paisagem revela as características físicas do sítio. O segundo modelo se 
relaciona à paisagem perceptiva e vai se sobrepor a paisagem descritiva acrescentando a visão mais 
genuína de cada observador, a paisagem perceptiva pode vir carregada de elementos do imaginário de 
cada indivíduo, são os outros sentidos além da visão que vão interferir, assim, o sujeito  influenciado 
por seu repertório pessoal e suas experiências empíricas no espaço vai ter uma leitura particular da 
paisagem. E, por último, a paisagem que propõe o PDUA, através de seus mecanismos de planejamento 
urbano (limites construtivos, atividades, usos, funções, etc.).

A paisagem perceptiva é o foco central da análise, entretanto, sem abandonar aspectos descritivos 
do que se apresenta no sítio estudado, fundamental para se construir uma narrativa que leva em conta 
os aspectos do meio relacionados ao sítio, além de considerar a construção do imaginário que se mostra 
através dos relatos nas entrevistas e das informações obtidas na pesquisa histórico temporal.

A paisagem dentro do recorte proposto está vinculada a um processo histórico temporal que 
pode ser demarcado por três intervalos diferentes, nesta linha do tempo (figura 2), o primeiro intervalo 
temporal está ligado ao surgimento do núcleo inicial e à identidade da paisagem de vilegiatura; o segundo 
período está relacionado à identidade de Canoas como cidade dormitório; e o terceiro período se 
define pela identidade de cidade industrial. Dentro deste processo temporal um dos fatores relevantes 
na identidade da cidade é a determinação no PDUA, no ano de 2008 (Canoas, 2008), que define todo 
o perímetro territorial de Canoas como sendo área urbana.

Partindo do referencial teórico-metodológico entramos no trabalho gráfico, assim, o recurso 
cartográfico foi umas das ferramentas utilizadas na elaboração da pesquisa, funcionando como linha 
de amarração entre os três modelos de paisagem possíveis (paisagem descritiva, paisagem perceptiva, 
paisagem do planejamento ou PDUA). Os dados e o conjunto de elementos gráficos e teóricos 
acumulados no estudo, permitiu construir uma narrativa que proporcionasse um entendimento dos 
diferentes processos em curso no espaço e no tempo, através da leitura da paisagem.

O método usado para alcançar os objetivos propostos teve como base a divisão do sítio em 
11 Unidades de Paisagem (UPs), definidos a partir dos indicadores de percepção da paisagem e dos 
quatro critérios de análise espacial da paisagem: a forma, a função, a estrutura e a dinâmica (VERDUM, 
2012) associados aos critérios de diferenciação de paisagem urbana e paisagem rural, sendo que esses 
aspectos estão descritos em Linck (2017). Assim, para planificar as diferentes UPs de maneira gráfica, a 
cartografia foi o recurso utilizado. Traçamos os limites de cada unidade, a abrangência direta e indireta, 
suas relações com o entorno e a relação entre as diferentes unidades.
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Após as primeiras visitas a campo foi elaborado o mapa perceptivo com uma perspectiva ao modo 
voo de pássaro, sendo que este primeiro elemento gráfico foi construído com base na observação do 
local associada às imagens de satélite obtidas através do OpenStreetMap  (pts://www.openstreetmap.
org/search?query=canoas%2C%20rs#map=12/-29.9155/-51.177ht7), e serviu como uma espécie de 
roteiro em ilustração. Para a divisão e os limites territoriais dos bairros e do município, foram utilizados 
os dados fornecidos na página da internet da prefeitura de Canoas (http://www.geo.canoas.rs.gov.br/
img/gmapas/Bairros%20 Canoas%20RS.pdf). Com base nas diferentes fontes foram elaborados os 
mapas das UPs em escalas adequadas, no software CAD. A partir do recurso de sobreposição das imagens, 
criamos diferentes camadas, destacando os elementos pertinentes à pesquisa em cada um dos mapas. 

Para melhor compreensão e leitura do material gráfico, elaboramos um conjunto de representações, 
indicado em legenda geral, identificando os elementos presentes nos mapas e nos perfis do sítio. Assim, 
resultou o mapa para o conjunto de todas as UPs (figura, 01) e para cada UP individualmente fizemos a 
descrição da paisagem, associada a um mapa específico, constituindo, assim, uma cartografia narrativa.

O trabalho cartográfico, somado aos diferentes dados obtidos na pesquisa (relatórios e entrevistas 
de campo; análise de imagens fotográficas, imagens de vídeo e de satélite; análise do PDUA e do material 
teórico já publicado anteriormente), nos permitiu construir uma narrativa sobre o tema proposto. As 
plantas, os mapas e os demais esquemas gráficos foram elaborados com recursos que nos ajudassem 
a enfatizar os aspectos que se mostraram relevantes durante as incursões a campo.

DA PAISAGEM RURAL À URBANA

Como parte dos resultados do estudo, foi possível classificar as UPs em três diferentes tipos 
de contextos, no que diz respeito à paisagem: rural, urbana e híbrida (mesclada). Para chegar a esta 
classificação e diferenciar cada uma delas, a cartografia foi fundamental, tanto na sua forma mais rígida 
(plantas e mapas), quanto na sua forma descritiva (descrição da paisagem). O processo descritivo da 
paisagem se inicia no momento em que a área a ser estuda fica definida e planificada cartograficamente. 
A cartografia, as saídas de campo, os registros fotográficos e por fim as entrevistas no local permitiram 
a construção narrativa que se concluí com a elaboração de um vídeo que se soma ao trabalho teórico.

A clássica descrição da paisagem geográfica tem um alinhamento direto com o que pode ser 
representado no mapa, tornando indissociável a ligação entre a paisagem e a cartografia como um 
recurso narrativo na análise do espaço. A descrição da paisagem, a cartografia, os registros de imagem 
e as entrevistas de campo compõem um conjunto de dados suficientemente amplo e rico para um 
estudo da paisagem, caracterizando, assim, as particularidades de cada uma das UPs e permitindo uma 
classificação que nos ajuda a entender as relações entre paisagem urbana e paisagem rural.

Portanto, as UPs (figura 3) ficaram definidas seguindo critérios de classificação das paisagens 
de francamente rurais para as paisagens francamente urbanas: UP1 – Rio do Sinos; UP2 – Praia de 
Paquetá; UP3 – Produção Hortigranjeira; UP4 – Arrozais; UP5 –Bairro Mato Grande; UP6 – Bairro São 
Luís; UP7 – Bairro Harmonia; UP8 – Bairro Mathias Velho; UP9 – Bairro Centro; UP10 – Bianchini; 
UP11 – Rodovia do Parque. A partir desta classificação cada UP será descrita em suas particularidades, 
o processo de descrição se dá principalmente a partir das observações de campo e dos relatos obtidos 
nas entrevistas. A classificação final das unidades de paisagem se alinha com os resultados obtidos 
nas entrevistas de campo. A cada entrevistado foi solicitada uma classificação de cada uma das UPs 
divididas em paisagem: rural, urbana, híbrida (quadro 1).

http://www.geo.canoas.rs.gov.br/img/gmapas/Bairros%20
http://www.geo.canoas.rs.gov.br/img/gmapas/Bairros%20
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Figura 3 – Unidades de Paisagem (UPs) na área de estudo, no município de Canoas/RS
Fonte: Linck, 2017.

Quadro 1 – Classificação de áreas pelos entrevistados, seguindo os critérios de paisagem rural, urbana ou híbrida (mesclada).

Áreas
Rural Urbana Mesclada Não sabe ou  

não respondeu
un % un % un % un %

1- Rio dos Sinos 16 80 – – 1 5 3 15
2 - Praia de Paquetá 10 50 5 25 3 15 2 10
3 - Produção Hortigranjeira 16 80 – – 2 10 2 10
4 - Arrozais - Rizicultura 18 90 – – – – 2 10
5 - Bairro Mato Grande 9 45 – – 10 50 1 5
6 - Bairro São Luís – – 9 45 8 40 3 15
7 - Bairro Harmonia – – 14 70 4 20 2 10
8 - Bairro Mathias Velho – – 18 90 – – 2 10
9 - Bairro Centro – – 19 95 – – 1 5
10 - Bianchini 8 40 5 25 5 25 2 10
11 - Rodovia do Parque 12 60 2 10 5 25 1 5

Fonte: Linck, 2017.
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O conjunto de informações obtidos levou-nos a classificar as UPs de 1 a 5 como Unidades de 
Paisagem Rural, ou ilhas de ruralidades, sendo que estas UPs apresentam um conjunto de características 
que se alinham com o que reconhecemos como uma paisagem tipicamente rural. A UP 6 fica definida 
como uma Unidade de Paisagem em Transição, esta unidade apresenta tanto características relativas 
à paisagem rural quanto à paisagem urbana em uma transição gradativa do rural para o urbano, isto é, 
nesta UP o processo de transição fica bastante evidente. As UPs 7, 8 e 9 ficam definidas como Unidades 
de Paisagem Urbana, com características predominantemente urbanas. As UPs 10 e 11, ficam definidas 
como Unidades de Paisagem Híbrida, nestas UPs, tanto os aspectos relativos à paisagem urbana quanto 
os aspectos relativos à paisagem rural estão consolidados.

Os resultados obtidos na pesquisa nos permitiram identificar que a tipologia das paisagens 
(UPs), em comparação ao PDUA de Canoas, demonstram com clareza o desalinhamento entre as 
determinações legais e os aspectos presentes na área de estudo. Isto é, mesmo tendo o plano diretor, 
no contexto de suas diretrizes de zoneamento, uma determinação que considera toda a área territorial 
do município de Canoas como urbana, identificamos Unidades de Paisagem francamente rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse estudo, verificamos que, em alguma medida, os limites entre espaços rurais e 
urbanos existem na perspectiva puramente técnica, que se limita apenas ao planejamento urbano como 
mecanismo de organização do espaço. O projeto de urbanização total do território se desenrola no 
planejamento, tanto em nível do poder público municipal, quanto regional e federal. A implantação 
de uma rodovia federal (BR 448 – Rodovia do Parque), que liga municípios de uma mesma região 
metropolitana e que corta as áreas predominantemente rurais, funciona como um vetor de crescimento 
urbano nestas áreas. Esta expansão do urbano sobre o rural estende os espaços híbridos e alastra o 
tecido urbano, consequentemente o modo de vida e suas lógicas se sobrepõem nestes locais, em que 
o rural ainda predomina. Um dos aspectos mais relevantes neste processo é a paulatina redução da 
produção agrícola nestas áreas.

Outra característica marcante é a redução dos espaços de lazer ligados ao modo de vida rural, que 
em muitos casos é uma maneira de potencializar economicamente as áreas rurais. É importante observar 
que um dos fatores fundamentais para que algumas áreas tenham se mantido com características rurais 
é pelo fato de estarem sujeitas às cheias e vazantes do rio dos Sinos e Jacuí, características que definem 
um terreno com pouca vocação para o tecido urbano, a não ser que sejam feitas obras de contenção 
das águas. Por outro lado, são áreas muito favoráveis à produção de arroz, nas cotas altimétricas mais 
baixas e a produção hortigranjeira na cota altimétrica acima dos limites das inundações. Para contornar 
tal limitação, o PDUA determina a obrigatoriedade da elevação da cota altimétrica para a implantação 
de edificações em áreas não protegidas das cheias.

A paisagem, neste caso, revela características do espaço que muitas vezes ficam ocultas, quando 
o ponto de vista é puramente técnico, sobretudo, no que tange ao zoneamento urbano, isto é, estas 
características muitas vezes são desconsideradas pelo viés do planejamento urbano. Constatamos que 
a percepção complexa, às vezes contraditória, com múltiplas leituras sobrepostas sobre os aspectos 
benéficos e os aspectos negativos do avanço da paisagem urbana sobre a rural, é uma constante nas 
manifestações dos sujeitos entrevistados. Inseridos na paisagem, portanto fazendo parte indissociável 
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dela, não contemplam em seu imaginário a projeção do fim do rural no município de Canoas, o que 
nos revela a complexidade que as determinações técnicas provocam nos sujeitos que pertencem a 
um espaço específico. Portanto, a presença de um modo de vida, um grupo social e uma cultura, são 
elementos relevantes na história e na identidade de um local e de seus habitantes; por outro lado, 
as transformações na paisagem, quando impostas de forma abrupta, podem apagar referências que 
constituem elementos de fixação e permanência destas identidades imateriais e ali materializadas.
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Capítulo 10 A PAISAGEM DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 
E O PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO: A ORLA DO LAGO 
GUAÍBA – PORTO ALEGRE/RS

Mario Luiz Rangel

INTRODUÇÃO

O tempo só anda para a frente.
Marina Cortês1

Nunca poderemos voltar aos 
primórdios da natureza intocada.

Antônio C. Diegues2

A partir destas duas premissas (ou mitos), tenta-se aqui, traçar uma 
linha de tempo onde será realizada uma análise do processo histórico da 
urbanização da cidade de Porto Alegre e a sua relação com o Lago Guaíba. 
Será levando em conta o atual (e futuro) processo de desenvolvimento 
do espaço urbano (revitalização ou gentrificação) da Orla do Guaíba. E, a 
partir desta abordagem, analisar as consequências resultantes da ocupação 
do solo urbano e suas transformações na paisagem, compreender como se 
dá a especulação imobiliária decorrente destes fatores que estão presentes 
no desenvolvimento urbano da capital do Rio Grande do Sul.

A abordagem sobre a paisagem a ser utilizada a da paisagem sistêmica 
que, segundo Verdum (2012), este conceito “sugere o estudo da combinação 
dos elementos físicos, biológicos e sociais, sendo uma análise em várias 
dimensões. O relacionamento e a análise que separam os elementos que 
constituem as diferentes características espaciais, psicológicas econômicas, 
ecológicas, etc”.

1 Marina Cortês é cosmóloga e física da Universidade de Edimburgo, Escócia. Em seus estudos, elaborou 
a “Teoria de Tudo” em que sugere que o Universo é feito de uma série de eventos únicos, que nunca 
se repetem. Cada conjunto de eventos só pode influenciar os eventos do conjunto seguinte. Assim, se 
forma uma direção para o tempo. Ela diz que “O tempo não é uma ilusão. Ele está realmente avançando”.

2 Em seu livro O mito moderno da natureza intocada, Diegues (2008) diz que “A noção de mito naturalista, 
da natureza intocada, do mundo selvagem diz respeito a uma representação simbólica pela qual existiriam 
áreas naturais e intocáveis pelo homem, apresentando componentes num estado ‘puro’ até anteriores ao 
aparecimento do homem.

versão  digital
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Ao dizer que o tempo só anda para a frente, toma-se como exemplo a formação do universo e a 
teoria hoje mais aceita da criação do Universo – o Big Bang. Segundo a cosmologia tem evidenciado, 
desde o primeiro milionésimo de segundo de sua existência deu-se o início a sua expansão (algo que é 
contínuo). Foi observado que as galáxias estão se afastando umas das outras o que demonstra que este 
é um processo que evolui no espaço-tempo. Desta forma, a teoria do início da formação do Universo, é 
a evidência de que o tempo, ou a linha do tempo, é um contínuo somente à diante, segundo a segundo, 
minuto a minuto, pois ainda não há, a não ser na ficção, como voltar no tempo. 

Então, ao se falar da natureza e do nosso mundo, podemos dizer que não se consegue voltar 
para aquela antiga natureza, aquele mundo de outrora, pois não existe mais e não voltará a existir. 
Assim, a natureza intocada não voltará. Podemos viver em uma nova natureza, recriada, mas nunca a 
que existiu no passado. Assim, podemos dizer que, a Porto Alegre do passado, não tornará a existir, e 
nem tão pouco a sua paisagem de antigamente será vista novamente, pois como o tempo só tem um 
sentido, está em curso a constante transformação da paisagem da cidade.

Lefevebre (2004) traça uma linha de tempo em que demonstra a evolução da sociedade urbana 
(o urbano) indo de 0 a 100%. Sendo zero, o marco do início da urbanização, onde os humanos que 
eram caçadores coletores se agrupam em núcleos, iniciam o cultivo de seu alimento e a domesticação 
de animais para a sua subsistência. Estes núcleos se desenvolvem, e surge a cidade política. A partir 
disso se desenvolve as relações de comércio: surge a cidade comercial. Após estas duas etapas, com a 
Revolução Industrial, acontece a inflexão do agrário para o urbano: surge a cidade industrial.

E é a partir deste momento que se dá o que Lefebvre chama de “implosão-explosão. E com a 
concentração urbana, o êxodo rural, a expansão do tecido urbano e a superposição do urbano sobre 
o agrário, quando então o urbano entra na zona crítica, caracterizada por todas as suas contradições, 
conflitos espaciais, utilização excessiva dos recursos naturais, supressão dos ecossistemas e a consequente 
transformação da paisagem” (p. 27). 

Figura 1 – A evolução urbana da cidade, adaptado de Lefebvre (2004), in Rangel (2008).
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OBJETO DE ANÁLISE: A ORLA DO GUAÍBA

Este estudo vai fazer a contextualização temporal da ocupação até os dias atuais do sítio onde se 
iniciou o povoado, origem da cidade de Porto Alegre. Temos de relembrar que a ocupação da atual Porto 
Alegre teve início em meados do século XVIII, por um punhado de imigrantes portugueses oriundos da 
Ilha dos Açores, em terras pertencentes a sesmaria de Gerônimo de Ornelas Meneses e Vasconcellos. 

A área, deste estudo é delimitada a um recorte que compreende a face sul da orla lacustre de 
Porto Alegre, compreendida entre a Ponta da Cadeia ou Ponta do Gasômetro, em direção ao sul do 
município, passando pela Ponta do Mello até a Ponta do Dionísio, que hoje é uma próspera área de 
expansão imobiliária incentivada por obras de infraestrutura urbana e de revitalização e/ou gentrificação3 
da Orla do Guaíba, que vem mudando a sua paisagem. Este recorte se limita a um trecho com extensão 
de aproximadamente 8 km às margens do Lago Guaíba.

É importante dizer que face norte, mais protegida, desenvolveu-se anteriormente que a face sul. 
No início da ocupação urbana da cidade, o sul do município ficou relegado a um segundo plano, pois 
haviam dois fatores que dificultavam a sua ocupação. Primeiro a barreira física representada pelo rio 
Jacareí, hoje Arroio Dilúvio, que dificultou durante muito tempo o transporte de pessoas e mercadorias 
para a Zona Sul da antiga cidade. Segundo: a exposição aos ventos polares frios de inverno relativamente 
fortes vindos do sul do continente. O primeiro empecilho foi superado com a construção de uma ponte 
que facilitaria o seu povoamento em 1848. Hoje a ponte é um monumento conhecido por Ponde 
dos Açorianos ou Ponte de Pedra e, no início do Século XX, o conjunto de obras foi de importância 
fundamental para a ocupação atual do sul do município que foram a modernização da Av. Borges de 
Medeiros e a construção do Viaduto Otávio Rocha, inaugurado em 1932. 

UM BREVE HISTÓRICO DA URBANIZAÇÃO DE PORTO ALEGRE – SÉC. XVIII–XX

Segundo Macedo (1999), com a queda nas mãos dos espanhóis, em 1763, da então capital da 
capitania, a vila de Rio Grande, o governo foi transferido para Viamão e grande parte da população de 
Rio Grande refugiou-se no Porto dos Casais, estendendo a área habitada. Esse povoado primitivo foi 
elevado a freguesia em 26 de março de 1772, data oficial de fundação da atual capital do Rio Grande do 
Sul, sob o nome de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, pois a primeira capela da cidade 
foi dedicada a São Francisco das Chagas. 

Macedo (1999) diz que ainda em 1772 os colonos receberam os títulos de posse de seus lotes 
e foi separado um quadrilátero de cerca de 141 ha para a formação do núcleo urbano, ocupando toda 
a área da península. Seu traçado inicial foi feito pelo cartógrafo Capitão Alexandre José Montanha, 
na região desapropriada da Sesmaria de Gerônimo de Ornelas, mas os originais desse traçado nunca 
foram encontrados. 

Na figura 2 pode se ver a provável configuração do núcleo urbano de Porto Alegre em 1772, 
feita a partir de relatos.

3 Segundo Furtado (2014), “O processo de gentrificação aparece como um dos elementos de um processo permanente de (re) estruturação 
urbana. Processo esse que é parte da organização do espaço urbano, de acordo com as necessidades do modo de produção dominante na 
economia e que está em sintonia com os propósitos da estrutura dominante da sociedade em um período histórico determinado.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_José_Montanha
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Figura 2 – Reprodução da planta do núcleo original da cidade de Porto Alegre de 1772, a partir de relatos e fragmentos históricos, e desenhados 
por Clóvis Silveira de Oliveira em 1983. 

Fonte: http://lealevalerosa.blogspot.com/2015/11/aterros-sobre-o-guaiba-porto-alegre.html

Através de alvará de 16 de dezembro de 1812, Porto Alegre tornou-se sede da Capitania de São 
Pedro do Rio Grande, recém-criada, e cabeça da comarca de São Pedro do Rio Grande e Santa Catarina. 
Em 1814, o novo governador, Dom Diogo de Souza, obteve a concessão de uma grande sesmaria ao 
norte, com o fim expresso de estimular a agricultura local. Com o crescimento de cidades próximas 
como Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha e, em vista de sua privilegiada situação geográfica, na 
confluência das duas maiores rotas de navegação interna (a do rio Jacuí e a da Lagoa dos Patos) Porto 
Alegre começava a tornar-se o maior centro comercial da Província. 

Mas com o tempo, a situação política e econômica da província se deteriora e em 20 de setembro 
de 1835, como resultado da insatisfação econômica e política, e culminando uma série desentendimentos 
com o governo central, irrompeu uma revolta que acabou por tomar um cunho republicano e separatista, 
a Revolução Farroupilha. Neste período foi elaborada uma reforma nas Posturas Municipais a fim de 
organizar a vida dos moradores e prover a necessária defesa. Durante o conflito, Porto Alegre conseguiu 
resistir a todos os cercos e ataques dos farroupilhas, permanecendo fiel ao governo imperial, razão 
por que a cidade recebeu do Imperador Dom Pedro II, em 19 de outubro de 1841, o título de Leal e 
Valorosa, que até hoje consta em seu brasão.

Ao final da Revolução a cidade se renova e se moderniza. Há uma efervescência cultural, social 
e econômica incentivada pelo poder central. A cidade cresce e se desenvolve, mas, mesmo assim, os 
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problemas urbanos permanecem e se acentuam. A falta de infraestrutura é algo a ser enfrentado, mas 
os recursos são escassos e se concentram na área central. Então em 1888 acontece a proclamação 
da República, que vai modificar novamente a cidade, o seu cotidiano e a sua paisagem. Depois de 
implantada a República, temos de buscar na história como e quais as forças influenciaram as mudanças 
na paisagem urbana de Porto Alegre.

A transformação urbana se dá pela influência da elite política de formação positivista que regia o 
estado. Desde o início da República, o grupo liderado por Júlio de Castilhos assume o controle do Rio 
Grande do Sul e implanta um regime de caráter positivista, baseado no lema republicano de “ordem 
e progresso”. O Partido de Júlio de Castilhos perdurou no poder por mais de trinta anos, deixando 
marcas profundas na política estadual. As estratégias de atuação estavam direcionadas a modernização 
da cidade, através da tríade embelezamento, saneamento e novos equipamentos. Em matéria de 
urbanismo, isto se traduzia no Plano de Melhoramentos elaborado em 1914, onde já constavam os 
aterros ao norte da península e a retificação do Arroio Dilúvio (Figura 3).

Então, pode-se ver que o processo de desenvolvimento urbano de Porto Alegre é fruto de grandes 
transformações políticas ao longo do tempo que foram materializadas no espaço urbano. E estas ideias 
vêm sendo colocadas em prática desde o início do povoamento de Porto Alegre. E é a partir desta época 
que se inicia a conquista de novas áreas para a expansão urbana. E assim foi dado início do aterramento do 
Lago Guaíba para criar condições da ampliação da cidade. Na figura 4 a seguir, pode se ver a cronologia 
dos aterros no Lago Guaíba, posteriormente ocupadas pela urbanização. As áreas de aterro no Lago 
Guaíba iniciaram ao final do Século XIX, mais precisamente em 1888, e foram até o ano de 1977.

Figura 3 – Planta Plano de Melhoramentos de Porto Alegre de 1914. Podemos observar as primeiras obras de aterramento do Lago Guaíba e a 
construção do Cais Mauá (em baixo) e a retificação do Arroio Dilúvio, (ao alto). 

Fonte: https://prati.com.br
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Figura 4 – Cronologia dos aterros na orla do Lago Guaíba durante o processo de urbanização de Porto Alegre. 
Fonte: https://http://boxxbrasil.blogspot.com/2010/05/evolucao-de-porto-alegre.html.

Assim, o que vemos hoje, fruto do caminho percorrido ao longo do tempo em busca do 
desenvolvimento econômico, político e social, direcionado as parcelas mais abastadas da população e 
da elite industrial e comercial de Porto Alegre. 

As áreas conquistadas pelos aterros realizados sobre o Lago Guaíba serviram para facilitar as atividades 
econômicas, primeiramente na construção do Cais do Porto, por onde entravam e saiam mercadorias. Mais 
a diante, sobre estas áreas, foram construídos prédios públicos como a Alfandega, Correios, Prefeitura, 
Mercado Público e outros particulares, assim como ruas e avenidas no Centro Histórico. 

Na área de estudo, onde está a maior parte dos aterros realizados durante o Século XX, atualmente 
está servido de base para substituição da antiga paisagem, por uma nova paisagem. Esta nova paisagem 
é resultante da especulação imobiliária desenvolvida sobre o espaço urbano.

Com o crescimento populacional da capital do estado, a península lacustre assim como a face norte 
de Porto Alegre fica pequena para abrigar as atividades econômicas. Segundo os Censos4 de 1900 a 2010, 
vê-se que a população de Porto Alegre passa de 73.647 para 1.409.939 habitantes respectivamente. O 
crescimento populacional leva a expansão do tecido urbano para além da área central da cidade. Este 
crescimento exige investimentos do poder público em infraestrutura, educação, saúde, transportes e, 
principalmente, habitação.

Mas estas demandas, quando atendidas, favorecem historicamente as populações com melhores 
condições de vida e que possuem terras ou terrenos e que se favorecem economicamente dos 
investimentos públicos para a valorização do seu patrimônio, em detrimento das classes menos 
favorecidas, principalmente as que viviam em áreas da periferia, em habitações sem infraestrutura ou 

4 https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/1286
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em sub-habitações, o que contribui para as desigualdades sociais que se evidenciam até aos dias de 
hoje. Segundo Santos (2002) podemos aí distinguir as “áreas iluminadas” atraindo o capital, e as “áreas 
opacas” onde os investimentos não chegam. 

O ATUAL PROCESSO CAPITALISTA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO E A 
ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SUA DINÂMICA NAS TRANSFORMAÇÕES NA PAISAGEM

Em primeiro lugar, temos de entender a especulação imobiliária como sendo o ato de investir 
em bens imóveis, como terrenos, casas, edifícios, salas comerciais e outros imóveis, esperando obter 
lucros maiores com seu aluguel ou venda no futuro5, segundo (FILHO, 2001) é “uma forma pela qual 
os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, 
especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos acima da média 
em relação aos demais investimentos”. Assim, a especulação imobiliária estoca bens imóveis, tendo 
em vista um aumento de seu valor futuro no mercado imobiliário. A especulação imobiliária visa a 
obtenção de lucros maiores ao presumir (especular) que os preços dos imóveis serão elevados.

O Estatuto da Cidade, Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001, trata da ocupação do solo urbano 
e o seu controle social: Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os artigos. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.

No parágrafo único do Art, 1º, estabelece que: Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental6. O Estatuto da Cidade diz que a ocupação e uso do solo urbano deve obedecer a sua função 
social. Quer dizer que os proprietários de áreas urbanas ou terrenos, não tem poder ilimitado sobre ele.

A Lei tem vários instrumentos para fazer com que os proprietários obedeçam essa função social. 
A edificação ou urbanização compulsória, que impede a especulação imobiliária pura e simples, ao 
mesmo tempo que acaba com a existência de áreas ociosas na cidade. Se o proprietário, após esse 
prazo, ainda não tiver construído nada, o IPTU do imóvel pode ser aumentado (IPTU Progressivo). 

Em todas as cidades do mundo existe algum processo de especulação imobiliária e, em Porto 
Alegre não seria diferente. Os investimentos são direcionados para áreas com interesse econômico das 
elites urbanas. A paisagem urbana, nessa ótica, se transforma continuamente por um planejamento 
urbano voltado para o favorecimento da especulação imobiliária, deixando de lado, notadamente, os 
bairros pobres e os loteamentos irregulares da periferia das cidades.

Assim, paisagem que, segundo Santos (2002, p. 103), “é o conjunto de formas que, num dado 
momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem 
e a natureza”, vem sendo construída conforme as políticas públicas de ocupação do espaço urbano, 
ditados pelo poder constituído. Já para Castells (2000, p. 54), “essa forma espacial é o produto de uma 
estrutura social específica”, desta maneira, a forma é o aspecto da “complexificação” no espaço em uma 
determinada paisagem.

Assim, a paisagem urbana sofre a influência da ocupação desregulada do espaço urbano e da 
especulação imobiliária. Estes processos contribuem no agravamento das desigualdades sociais.

5 https://urbanidades.arq.br/2008/09/21/o-que-e-especulacao-imobiliaria/
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm - Estatuto das Cidades.

https://urbanidades.arq.br/2008/09/21/o-que-e-especulacao-imobiliaria/
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O PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO DA ORLA DO GUAÍBA E A SUA INFLUÊNCIA NA 
ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA NO SEU ENTORNO E AS TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM

Iniciada em 2015, o trecho 1 das obras de revitalização (ou gentrificação) da Orla do Guaíba, 
com 1,3 km, desde a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, foi estregue após cinco adiamentos em 
2019, com um investimento a cima do previsto de 72 milhões de Reais. Atualmente em andamento, 
iniciado em 2020, o trecho 3, vai da margem esquerda do Arroio Dilúvio, até o Estádio Beira Rio. 
Mas estas obras iniciaram há muito tempo (existem projetos mais antigos que não saíram do papel ou 
foram inviabilizados por falta de recursos e financiamentos) com a construção do sistema de proteção 
contra as cheias do Guaíba. O complexo construído nos anos 1970 é composto por muro no centro 
da cidade que faz parte do Sistema de Proteção Contra Cheias, que é constituído pelo Muro da Mauá, 
68 quilômetros de diques, 14 comportas e 19 casas de bombas.

A avenida Beira Rio, foi o embrião da ocupação da Orla aterrada pelo projeto da Prefeitura e do 
escritório de arquitetura de Jaime Lerner, que projetou o trecho 1 e inspirou os trechos 2 e 3 (este na 
Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Estas obras favoreceram outros processos de urbanização. Sendo que, 
mesmo com o “embelezamento” da orla lacustre, os problemas ambientais, como a supressão da mata 
ciliar e da poluição do Lago Guaíba e dos arroios e emissários de esgotos, não fazem parte do projeto 
de revitalização em andamento. (Figura 5)

Figura 5 – Trecho 1 da Revitalização da Orla do Guaíba. No processo de construção foi suprimida grande parte da mata ciliar. 
Fonte: https://grifoarquitetura.com.br/orla-do-guaiba-trecho-01-porto-alegre/
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Existem diversos projetos imobiliários em fase de incorporação ou sendo executados atualmente em 
Porto alegre. São imóveis destinados principalmente as classes sociais mais endinheiradas. Condomínios 
residenciais, como torres e casas de alto padrão. Mas também prédios comerciais, profissionais e os 
shoppings centers e hipermercados. E a Orla do Guaíba, pela sua beleza cênica, atrai grande parte 
destes projetos.

Estes investimentos têm objetivo certo, que é o de realizar o lucro. Analisando a necessidade 
construtiva para uma demanda reprimida, que é a construção de habitações para a população de baixa 
renda e que vivem em áreas impróprias e sem infraestrutura, estas populações, entretanto, não têm 
atendida a sua necessidade. 

Segundo o Censo do IBGE 2010, pode-se dizer também que há uma contradição ao se comparar o 
índice construtivo da cidade de Porto Alegre e o crescimento populacional vegetativo da cidade. Segundo 
o Censo, o crescimento vegetativo da população no município é de 0,35% ao ano. Já o crescimento da 
construção civil, segundo pesquisa do DIEESE7, é de 1.34%. Se levarmos em consideração a população 
de Porto Alegre tem uma adição de 4.990 pessoas por ano, mas há uma demanda (venda) de 2.900 
unidades em 2018.

O déficit habitacional no Brasil passou de 5,657 milhões, em 2016, para 5,877 milhões, em 2019. 
O déficit habitacional relativo foi de 8% em 2019. Os dados foram divulgados no dia 4 de março pela 
Fundação João Pinheiro (FJP) e constam no estudo ‘Déficit Habitacional e Inadequação de Moradias 
no Brasil8. Segundo estudo, o déficit habitacional no Brasil de 5.877 milhões em 2019 foi distribuído 
entre habitação precária (1.483 milhões), Coabitação (1.358 milhões) e ônus excessivo com aluguel 
(3.036 milhões). 

No Rio Grande do Sul, este problema estimado é de 220.927 (65.275 em habitações precárias, 
34.073 em coabitação e 121.579 em ônus excessivo com aluguel). Já na Região Metropolitana de 
Porto Alegre é de 90.585 unidades (31.619 em habitações precárias, 10.116 em coabitação e 48849 
em ônus excessivo com aluguel).

Na orla sul do Lago Guaíba em Porto Alegre, no recorte alvo deste estudo, onde hoje há crescente 
interesse da indústria da construção civil e da especulação imobiliária, grandes projetos estão em 
andamento. Além disso, também existem áreas que esperam a implementação de projetos e, também, 
existe uma grande área em estoque e que está em poder do Estado.

Assim, ao nos debruçarmos sobre estes dados, temos de fazer a seguinte pergunta: Para onde 
vão as unidades produzidas pela construção civil se, o déficit habitacional em Porto Alegre, ainda tem 
estas proporções?

Uma resposta consistente é pela prática da especulação imobiliária. Os imóveis construídos não 
se destinam a sanar os problemas de habitação da população, mas trazer lucros aos que investem em 
imóveis de alto padrão para revenda, ou para deixá-los fechados na espera de uma valorização a cima 
do valor investido, graças aos atuais e aos futuros investimentos públicos em infraestrutura e atração 
das classes mais abastadas para estes imóveis.

7 https://www.dieese.org.br/boletimtrabalhoeconstrucao/2010/2010boletimConstrucaoCivil4.pdf
8 https://sinduscon-rs.com.br/deficit-habitacional-no-brasil
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Na área de análise deste estudo, a orla sul do Lago Guaíba, está recebendo vultosos recursos para 
investimentos contemplados no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA). 
Não somente na revitalização da orla, mas também, na malha viária, melhoramento nas redes de energia 
e comunicação, água e esgotos. Quanto aos esgotos, somente a coleta e afastamento, pois, continuam a 
serem despejados no Lago Guaíba sem o devido tratamento, o que aumenta a poluição e contaminação 
que afeta o meio ambiente e a qualidade da água deste importante manancial de consumo humano.

Os Arroios, do Dilúvio, Sanga da Morte e Cavalhada, ali localizados, são cloacas malcheirosas 
que levam os esgotos e detritos para o Lago Guaíba e, pelo que se pode inferir, vão continuar assim. 
Rangel (2008) salienta que o processo de urbanização que ocorre na maioria das cidades brasileiras 
e no mundo tratou de canalizar e esconder os cursos d’água, que geralmente servirão para escoar o 
esgoto de seus moradores”. Os construtores querem é vender seus imóveis, e o máximo que fazem é 
não mstrar os problemas e vender um ícone da cidade: O Pôr-do-Sol sobre o Guaíba.

Atualmente estão em andamento dois grandes projetos de construção nesta área que vão afetar a 
paisagem e o skyline da orla do Lago Guaíba. E outras áreas estão aguardando um momento adequado 
para início das obras. São prédios e torres residenciais, comerciais e profissionais. 

Na tabela 1, estão listados os investimentos em andamento, ocupam uma área de aproximadamente 
278.582 m² (Google Earth). Já as áreas que estão aguardando investimentos têm área aproximada de 
93.318 m². Também se pode incluir a maior de todas as áreas, mas que tem destino incerto por enquanto, 
que é a área pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Avenida Padre Cacique, onde 
está localizada a Fundação de Atendimento Sócio Educativo – FASE, com aproximadamente 544.100 m²  
de área.

Tabela 1 – Tabela com a localização e área dos atuais empreendimentos em 2021 e futuros em estoque (área) estimada segundo informação dos 
empreendimentos e também medidos no Google Earth.
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DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ATUAIS E ÁREAS DE FUTURO INVESTIMENTO NA 
ORLA SUL DO LAGO GUAÍBA

CONDOMÍNIO GOLDEN LAKE

O maior empreendimento é da Multiplan - em construção - conforme o site do empreendedor, 
está situado em terreno com 169.000 m² e terá uma área construída de 500.000 m², sendo 250.000 
m² de área privativa, distribuídos em 19 torres com apartamentos de alto padrão com área privada 
variando entre 140 a 540 m². (Figura 6)

A construção terá um custo de aproximadamente 2,5 bilhões de Reais. Assim, o metro quadrado 
privativo do Golden Lake, será de 5 mil reais. Grande parte da área pertencia ao Jóquei Club do RS, 
mas é originalmente pública, com isso, a construtora, vai investir em torno de 100 milhões de Reais 
em contrapartidas na melhoria da infraestrutura do espaço urbano do entorno. 

PONTAL SHOPPING

O Pontal Shopping, é um investimento de 300 milhões de Reais da Melnick Even e a BMPar, 
está situado em terreno de 59.000 m², na Ponta do Melo, onde antigamente funcionava o Estaleiro Só. 
Com a falência e o fechamento do estaleiro, vários projetos para o local foram sugeridos, inclusive um 
parque. Mas a Prefeitura acabou vendendo a área para a iniciativa privada. No local, a intenção era a 
construção de torres residenciais, mas com uma forte polêmica em torno do projeto, ele foi modificado.

Segundo a empresa, este é um dos maiores projetos no segmento multiuso a ser executado no 
Brasil, com uma construção de alto padrão. 

Figura 6 – Foto de divulgação do Condomínio Golden Lake, o maior dos empreendimentos em andamento. Causará um grande impacto am-
biental na Zona Sul e na paisagem urbana da Orla do Guaíba. 

Fonte: https://www.skyscrapercity.com/threads/rs-porto-alegre-golden-lake/

https://www.skyscrapercity.com/threads/rs-porto-alegre-golden-lake/
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O Pontal Shopping (Figura 7) – em construção – terá 114.000 m² de área construída, divididos 
entre lojas, salas comerciais, cinemas, restaurantes, hotel e centro de eventos, além de uma unidade do 
complexo hospitalar Moinhos de Vento. 

Se fosse aplicada a função social na construção habitacional no espaço urbano, com os recursos 
investidos na construção do Golden Lake e do Pontal Shopping, seria possível a construção, levando-
se em consideração que o m² do CUB (Custo Unitário Básico da Construção 2021) para habitações 
de interesse social, de aproximadamente 45.000 unidades populares de 50 m², reduzindo o grande 
déficit habitacional da cidade.

Figura 7 – Foto de divulgação do Espaço Multiuso edificado em terreno privilegiado às margens do Lago Guaíba. 
Fonte: https://pontalshopping.com.br/ 

ZAFFARI/BOURBON PRAIA DE BELAS

Outra área de especulação (Figura 8) que tem em torno 35.000 m² e que aguarda para ser 
executado um novo projeto, está localizado ao lado do Praia de Belas Shopping, onde se localizava a 
Fundação de Recursos Humanos do Estado, A área foi permutada pela construção de um presídio, 
conforme a lei nº 14.397, de 30 de dezembro de 2013, aprovada pela Assembleia Legislativa. O grupo 
Zaffari/Bourbon, que já tem área contígua à da Fundação, é o local onde pretende construir um novo 
shopping, ou um novo hipermercado, mas ainda não existe um projeto definitivo.

TERRENO DA FASE-RS (MORRO SANTA TEREZA)

Mas a maior e mais cobiçada, além de supervalorizada, área em estoque, que é o terreno da 
Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Rio Grande do Sul (Figura 9). Uma área que ocupa 550 
mil m² e abrange grande parte o Morro Santa Tereza. Em duas ocasiões, nos governos Yeda Crussius 
2007/2011 (PSDB) e José Ivo Sarttori 2015/2017 (MDB), foram iniciados movimentos para a venda 
da área, mas por pressão popular e política, os processos não foram a diante.
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Sobre estas áreas, existem diversas famílias que lá residem, e que teriam de serem removidas, 
causando assim um desgaste político aos envolvidos e, as propostas para a venda, foram retirados de pauta 

Mas, com o tempo, se não houver uma destinação e/ou tombamento desta grande área verde, 
com certeza vai acabar na mão do setor imobiliário e será realizado muito lucro pelos investidores.

Figura 9 – Sede da Fundação de Atendimento Sócio Educativo do RS. Uma área de estoque em processo de especulação imobiliária.
Fonte: Foto do Autor

Figura 8 – Terreno de propriedade da Cia. Zaffari/Bourbon ao lado do Shopping Praia de Belas.
Fonte: Google Earth.
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OBRAS DA COPA 2014 (ESTÁDIO BEIRA RIO)

Entre o Lago Guaíba e o terreno da FASE-RS, uma área de aproximadamente 62 mil m², está o 
que deveria ser um complexo de hotéis, centro de convenções, restaurantes, marinas, e outras estruturas 
urbanas. (Figura 10)

Mas o empreendimento não saiu do papel. A copa terminou e, não somente esta, mas outras tantas 
na cidade, não foram executadas, principalmente as de infraestrutura que beneficiariam as populações 
de baixa renda dos bairros próximos a orla do Guaíba.

Nesta área, ouve um impacto social muito significativo, com a retirada de diversas famílias e 
pequenos empreendimentos. Por outro lado, e não menos importante, também um impacto cultural, 
já que entidades culturais e escolas de Samba, perderam seus espaços e foram realocados na Zona 
Norte de Porto Alegre, conhecida como Porto Seco, onde foi instalado o Sambódromo, também foram 
transferidos para aquele os desfiles de Carnaval das escolas de Samba. 

Figura 10 – Projeto arquitetônico das obras da copa de 2014 no estorno do Estádio Beira Rio, que não saíram do papel e aguardam definição 
para futuros empreendimentos no local.

Fonte: http://bolaemjogobeirario.blogspot.com/

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DESSAS TRANSFORMAÇÕES.

Assim como a própria cidade de Porto Alegre, a orla sul do Lago Guaíba, está em um acelerado e 
constante processo de transformação da sua paisagem. Esta transformação é também socioambiental. 
Pois além da paisagem, transforma-se também a estrutura social, com a remoção das populações 
residentes para áreas mais afastadas e econômicas, pois estas populações, que dependem de ganhos 
nos antigos locais, ficam sem renda. Por outro lado, as grandes obras se destinam a realização do lucro, 
concentrando renda e aumentando a desigualdade.
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Mesmo com as medidas de compensação definidas pela Prefeitura de Porto Alegre para a 
construção destes empreendimentos, estes não contemplam os danos causados ao ambiente e, tão 
pouco os problemas socioeconômicos. Pois os antigos moradores têm que buscar uma nova vida. 
Também os projetos não incluem nestas compensações estações de tratamento de efluentes, tanto 
sanitários como pluviais, e o impacto não atinge somente neste recorte, mas sim toda a cidade, pois 
contamina e polui o Lago Guaíba, que é o manancial de abastecimento da cidade,

Nas figuras 11 e 12 (fotos do autor), foi realizada uma representação artística de como era a 
paisagem e o skyline da Orla do Guaíba em 2005 (Figura 11) entre a Ponta do Mello e a Ponta do 
Dionísio e de como ficará (Figura 12) quando as obras do Pontal Shopping e do Condomínio Golden 
Lake estiverem concluídas. Mas também é importante poder perceber o que não está visível. Pois com 
o término destas obras e a sua consequente ocupação e uso, aumentará o fluxo viário, assim como o 
de pessoas (moradores e visitantes) o que vai gerar grande impacto ao ambiente na área urbana do 
entorno dos empreendimentos, como a geração de resíduos sólidos e líquidos (lixo e esgotos) e à sua 
paisagem, prédios e impermeabilização do solo.

Figura 11 – Representação artística da paisagem vista a partir da Ponta da Cadeia (Centro Histórico), entre a Ponta do Mello e a ponta do 
Dionísio com a paisagem em 2005
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Figura12 – Como ficará a paisagem da Orla do Guaíba com os empreendimentos já construídos ou em construção, onde se pode constatar a 
interferência destes empreendimentos na paisagem e no skiline da Orla do Guaíba: 1- Museu Iberê Camargo; 2- Torres do Barra Shopping; 3- 

Pontal Shopping; 4- Condomínio Golden Lake. 

CONCLUSÃO: O QUE ESPERAR DO FUTURO DA URBANIZAÇÃO DE PORTO ALEGRE E DAS 
RELAÇÕES DA SOCIEDADE COM O AMBIENTE E A SUA INTERAÇÃO COM A PAISAGEM DA 
ORLA DO GUAÍBA?

Ao considerarmos o que foi analisado neste estudo, levando em conta as duas premissas no início 
do estudo, em que o tempo só anda para a frente e que nunca voltaremos aos primórdios da natureza 
intocada. O que se espera é que seja dada a importância que merece o planejamento urbano com ênfase 
na qualidade de vida da população de Porto Alegre. Em que esteja em sempre em primeiro plano, o 
bem-estar da sociedade e da preservação do meio ambiente, levando-se em conta que, a interação 
entre a sociedade e o meio ambiente que é o que vai definir a paisagem futura. 

Não se pode pensar em uma cidade sem pensar em que vive na cidade. Também não podemos 
esquecer que as transformações na paisagem acontecem desde o início da ocupação da cidade e da sua 
urbanização. Mas para que isso ocorra, o Poder Público não deve ser simplesmente um avalizador dos 
interesses do capital e das relações entre este e o meio ambiente. Conforme Harvey (2005), na maioria 
das vezes o “Estado, deixa de lado o seu papel regulador e administrador, para se tornar apenas um 
empreendedor e articulador, em busca de capitais externos”, em uma “política de coalizão”. Os governos 
locais empenham-se em estratégias de marketing para atrair investidores, melhorando a imagem da 
cidade. A sociedade, neste ponto, deve também fazer a sua crítica em relação ao que é melhor para si e 
seus descendentes. Um lugar sadio para viver ou um canto qualquer, cheio de problemas para sobreviver.
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A cidade tem que ser parte dos fluxos dentro do espaço, mas não somente um fluxo de mercados 
e capitais, mas também fluxo de pessoas e de seu bem-estar. Pois em última análise a cidade tem que 
existir para as pessoas e não ao contrário. Temos que considerar que a paisagem urbana sofre a influência 
das pessoas e da sociedade, assim como as pessoas são influenciadas pela paisagem. 

Para finalizar, como diz bem Augustin Berque (1998) a paisagem é marca, mas também é matriz: 
“A paisagem é marca, ou seja, aquilo que pode ser inventariado, quantificado esteticamente, são as 
formas e conjuntos de formas na paisagem. Mas, a paisagem também é matriz, imbuída de significados, 
para quem a vivencia, portanto a matriz guia de que forma eu emprego meu olhar, a consciência, a 
experiência, a estética, a moral e a política”. 

A paisagem da Orla do Guaíba tem estar disponível a toda a população, não somente para as 
classes mais abastadas que podem desfrutar de espaços privilegiados. Com isso, se espera para o futuro 
a democratização do espaço púbico e não a sua elitização.
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Capítulo 11 PAISAGENS DAS ÁGUAS: O PATRIMÔNIO 
HÍDRICO E AS PERSPECTIVAS PARA O (GEO)
TURISMO NA COSTA DOCE GAÚCHA

Laura Rudzewicz
Adriano Luis Heck Simon

INTRODUÇÃO

A Costa Doce Gaúcha compõe uma das 27 regiões turísticas do estado 
do Rio Grande do Sul (Figura 1). Esta região engloba 20 municípios e, 
embora alguns deles não possuam limites diretos com os principais corpos 
de água doce da Planície Costeira Gaúcha, acabam abrangendo os limites 
das principais bacias de drenagem de menor dimensão, bem como a foz das 
bacias de maior porte do estado (Rio Jaguarão, Rio Piratini, Arroio Pelotas, 
Rio Camaquã e Rio Jacuí/Lago Guaíba) que deságuam nos corpos lagunares. 
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em seu 
site institucional, descreve a Costa Doce Gaúcha como uma região que:

[...] reúne a beleza arquitetônica da imigração ibérica em uma região 
tocada pela imensidão das águas lagunares e pela costa oceânica, destino 
de Sol e Praia consagrado por gaúchos, uruguaios e argentinos. Com o 
Pampa, foi cenário da Revolução Farroupilha - o mais longo conflito 
armado do Brasil, que durou 10 anos. Descendentes dos imigrantes 
germânicos diversificam a oferta com os roteiros coloniais e o Caminho 
Pomerano, em paisagens de rara beleza e forte identidade cultural. A 
arquitetura e as praias doces e salgadas são o tesouro da Costa Doce. 
(Rio Grande do Sul, 2021).

Apesar da ênfase ao patrimônio cultural, arquitetônico e também 
arqueológico da região da Costa Doce Gaúcha, e da existência de distintas 
tipologias de unidades de conservação da natureza de nível federal, estadual 
e municipal, que contribuem para a preservação e gestão do patrimônio 
natural biótico (Figura 1), os estudos e a gestão territorial pautada nos 
elementos abióticos da natureza, enquanto espectro do patrimônio natural, 
ainda são bastante rarefeitos. 

Tal conjuntura se torna ainda mais marcante se considerarmos que 
a região da Costa Doce Gaúcha engloba os principais corpos lagunares 
do Brasil, bem como boa parte dos sistemas fluviais que deságuam nesses 
corpos lagunares, confluindo para o Oceano Atlântico através dos Molhes 
da Barra de Rio Grande. Todo esse grande sistema natural que tem na ação 

versão  digital
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das águas seu principal mecanismo genético, origina uma conjunção de subambientes característicos 
da transição e contatos promovidos e percorridos pela ação das águas: praias, ilhas, áreas úmidas 
(banhados), deltas, estuários, canais com transição de fluxo, quedas d’água, dentre outros. Portanto, 
não seria exagero que a Costa Doce Gaúcha fosse compreendida como a região das “paisagens das 
águas”1, uma vez que este elemento tem importância na definição, na manutenção e na dinâmica dos 
mosaicos ambientais regionais e locais.

Dessa forma, é eminente o apelo da água enquanto elemento da geodiversidade que compõe 
as paisagens da Costa Doce Gaúcha, na definição de locais de interesse geopatrimonial, seja como 
agente principal ou em articulação com demais elementos da geodiversidade. Também é crucial que 
os elementos da geodiversidade se tornem protagonistas de investigações que ressaltem seu potencial 
geopatrimonial e a magnitude de sua relação intrínseca com os elementos bióticos e socioeconômicos, 
a fim de promover a sua conservação e gestão. Nesse sentido, competem estudos para a caracterização, 
inventário e promoção do geopatrimônio dessa região, com ênfase nos elementos da geodiversidade 
comandados pela água, a fim de promover a divulgação, o aproveitamento (geo)turístico e o consequente 
desenvolvimento territorial.

1 A opção pelo termo “paisagens das águas” trata de dar ênfase ao papel da água na gênese, dinâmica e estrutura das paisagens da Costa Doce 
Gaúcha, abrangendo as feições e processos fluviais, lacustres/lagunares e marítimos, em suas diferentes composições, estados, estruturas, 
dinâmicas e interfaces, bem como abranger suas formas de expressão sociocultural. Portanto, não limitado aos corpos hídricos em si (rios, 
canais, lagoas, etc), pretende abranger a ideia da água enquanto elemento físico-natural e simbólico, de maneira associada aos demais elementos 
abióticos, bióticos e socioculturais.

Figura 1 – Localização da Costa Doce Gaúcha. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Com base nestas considerações iniciais, este capítulo foi desenvolvido com o objetivo de 
compreender a importância das águas na composição e dinâmica das paisagens e analisar as possibilidades 
de ativação (geo)turística do patrimônio hídrico da Costa Doce Gaúcha. Inicialmente serão percorridos 
caminhos teóricos para compreender a emergência do conceito de patrimônio hídrico no âmago da 
geodiversidade e do geopatrimônio. Posteriormente serão elencados aspectos das paisagens das águas e 
sua valorização pela sociedade. Por fim, serão lançados elementos que possam subsidiar as possibilidades 
de ativação (geo)turística do patrimônio hídrico da Costa Doce do estado do Rio Grande do Sul.

GEODIVERSIDADE, GEOPATRIMÔNIO E PATRIMÔNIO HÍDRICO: QUESTÕES TEÓRICAS

A Geodiversidade pode ser definida como a diversidade natural das características geológicas 
(rochas, minerais, fósseis), geomorfológicas (formas de relevo, topografia, processos físicos), pedológicas 
e hidrológicas da Terra. Inclui também as estruturas, sistemas dinâmicos e contribuições desses 
elementos do meio físico para a composição e funcionamento das paisagens (Gray, 2008, 2013, 2018). 

A palavra e o conceito de geodiversidade foram introduzidos pela primeira vez em 1993, logo 
após a Convenção sobre Diversidade Biológica ter sido acordada na Cúpula da Terra do Rio em 1992 
(Gray, 2018). Desde então, a geodiversidade vem sendo paulatinamente apropriada pela comunidade 
científica para a realização de investigações de caráter ambiental, com enfoque para o planejamento 
ambiental e gestão do território. 

Brilha (2005) destaca que a geodiversidade apresenta-se como substrato para a sustentação da 
biodiversidade. Segundo o autor, a distribuição dos elementos bióticos presentes na natureza está 
sistemicamente condicionada pelos elementos abióticos (geologia, geomorfologia, solos, minerais 
e água), em distintas escalas espaciais de ocorrência, desde o nível do ecossistema até o nível das 
paisagens regionais. A geodiversidade, portanto, se manifesta em todos os ambientes do planeta, sendo 
fundamental para o estabelecimento e desenvolvimento da vida. Pode ser compreendida como parte 
fundamental do ecossistema e deve ser analisada em conjunto com a biodiversidade nos processos de 
avaliação, preservação e conservação da natureza (Silva et al., 2019).

Considerando que a geodiversidade, assim como os demais elementos naturais, está sujeita a sofrer 
modificações, danos e até mesmo a destruição, seja por processos naturais ou pela atividade humana, 
emerge no final do século XX a preocupação em assegurar a integridade dos elementos que a compõe 
(Pereira, 2010). Brilha (2005) aponta que a atividade que tem como finalidade a conservação e gestão 
da geodiversidade e dos processos a ela associados intitula-se geoconservação, tendo este termo sido 
primeiramente definido por Sharples (2002). Brilha (2005) evidencia ainda que a geoconservação 
abrange o conjunto de iniciativas que vão desde a inventariação e avaliação da geodiversidade, passando 
pela sua conservação e gestão, de modo a assegurar seu uso adequado. 

Gray (2018) considera a Geodiversidade como um termo de valor neutro que descreve a variedade 
de fenômenos abióticos na Terra. O termo seria o equivalente abiótico da biodiversidade, muito 
embora com menos força e apelo no conjunto de políticas ambientais e patrimoniais, nas escalas global, 
regional e local. A geodiversidade é a espinha dorsal para a inventariação, avaliação, caracterização e 
compreensão do geopatrimônio, que, por sua vez, é um termo carregado de valor usado para identificar 
os elementos específicos da geodiversidade selecionados para geoconservação (Brilha, 2018).
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O geopatrimônio compõe o patrimônio natural abiótico e consiste no conjunto dos elementos da 
natureza que merecem ser preservados por possuírem valor científico, estético, ecológico, econômico, 
pedagógico, cultural, dentre outros, responsáveis por sua motivação na preservação das paisagens (Sheafer 
et al., 2016; Von Ahn e Simon, 2020). Engloba elementos abióticos específicos (feição geomorfológica, 
contato geológico, registro paleontológico ou corpos d’água) ou associações dos mesmos (quedas 
d’água, sistemas geomorfológicos), os quais isoladamente ou em conjunto possuem significância para 
determinados processos morfogenéticos de uma dada região (Vieira e Cunha, 2004; Brilha, 2005). 

Para Silva e Aquino (2018), o conceito “guarda-chuva” de geopatrimônio engloba os patrimônios 
geológico, geomorfológico, sedimentológico, hidrológico, mineralógico e paleontológico. Gray (2018) 
explica que o geopatrimônio compõe parte da geodiversidade identificada (Figura 2). Trata-se do 
espectro da geodiversidade já conhecido e descrito por meio de investigações científicas, sobre a qual recai 
conhecimento acumulado e compreensão da sua importância para os sistemas naturais e socioculturais. 

Figura 2 – Relações entre geodiversidade e geopatrimônio proposta por Gray (2018). 
Fonte: Gray (2018)
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Ainda de acordo com Gray (2018), esta geodiversidade identificada compreende o geopatrimônio 
condicional e o geopatrimônio efetivo (Figura 2). Esta última tipologia do geopatrimônio corresponde 
ao conjunto de elementos da geodiversidade que além de terem sido reconhecidos por meio de 
investigações científicas, são considerados dignos de conservação devido à sua importância e/ou valores 
atribuídos por meio da inventariação. O geopatrimônio condicional, por outro lado, é considerado 
como a reserva da geodiversidade, passível de maior compreensão e inventariação, a fim de compor 
estratégias de geoconservação e geoturismo futuras. 

Ainda de acordo com a Figura 2, grande parte dos elementos abióticos e suas associações, em 
distintas escalas espaciais de ocorrência, ainda demandam estudos referentes à sua estrutura, dinâmica 
e importância para a manutenção das paisagens. Trata-se da geodiversidade “não descoberta”. Não se 
trata de uma geodiversidade escondida, não visível nas paisagens, mas sim de uma geodiversidade 
que demanda por explicações referentes à sua gênese e/ou dinâmicas, bem como sua importância 
para o sustento e manutenção de sistemas naturais, formadores das paisagens. Isso gera o que Gray 
(2018) denomina de geopatrimônio hipotético, que, ainda não estudado e inventariado, está sob risco 
veemente dos vetores naturais e antropogênicos de impacto, poluição e perda.

Tem-se assim, uma ampla área de atuação para especialidades interessadas no estudo e inventariação 
do geopatrimônio condicional e do geopatrimônio hipotético. Isso colabora com a afirmação de Gray 
(2008) de que é preciso haver uma maior inserção dos princípios de geodiversidade e geoconservação no 
âmbito internacional, particularmente no mundo em desenvolvimento, onde as perdas do geopatrimônio 
(efetivo, condicional e hipotético) são provavelmente muito significativas.

A água, enquanto elemento da geodiversidade, tem seu valor geralmente associado aos demais 
componentes abióticos como quedas d’água, cavernas, áreas úmidas, deltas e ilhas, onde desempenha 
importante papel hidrológico. Trata-se, portanto, do principal elemento abiótico responsável pela 
manutenção e evolução das paisagens onde se insere o geopatrimônio (Testa et al., 2019). Tal conjuntura 
possui ainda maior relevância em regiões de climas úmidos, onde a água contribui ativamente para a 
morfogênese e a pedogênese, comandando reações biogeoquímicas com influências sobre todos os 
elementos da paisagem.

As características hidrológicas, portanto, são um componente fundamental do geopatrimônio 
podendo ser compreendidas como patrimônio hídrico ou patrimônio hidrológico (SIMIĆ, 2009; SIMIĆ 
et al., 2010). Os locais de interesse patrimonial da água são denominados de hidrossítios (Sheafer et al., 
2016), ainda que, na paisagem, devemos ter atenção à dificuldade em separar o patrimônio hidrológico, 
dos patrimônios geológico e geomorfológico dadas as interrelações entre geologia, geomorfologia e 
hidrologia. (Cunha e Vieira, 2004; Sheafer et al., 2016).

De acordo com Simić et al. (2014) o patrimônio hídrico é um tema bastante novo nas pesquisas 
vinculadas à hidrologia e à conservação de recursos hídricos. De acordo com Simić et al. (2010), 
ainda que os fenômenos hidrológicos estejam presentes de alguma forma no geopatrimônio, o fato 
indiscutível é que o patrimônio hídrico praticamente não existe como sujeito e campo de investigação 
e atuação da geoconservação e do geoturismo. 

Isso é o resultado de uma abordagem incompleta da geodiversidade e do geopatrimônio, 
que, por vezes, considera os fenômenos e locais de interesse geopatrimonial da água como parte de 
outros elementos da geodiversidade associados (como a geomorfologia e a geologia, por exemplo).  
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Surge, dessa forma, a necessidade de estudar e avaliar fenômenos e sítios hidrológicos como grupos 
únicos, com valores específicos e como elemento estruturante e condicionador de determinadas 
paisagens, que de acordo com Simić et al. (2014, p. 20) compreende “um segmento da geodiversidade 
responsável pelo link mais visível e mais importante com as partes ‘vivas’ da natureza”.

Além do mais, a água, seus fenômenos e sua relação com os demais elementos da natureza 
abiótica e biótica, transita entre a geodiversidade identificada e não identificada proposta por Gray 
(2018). Por mais que se configure como elemento de constituição e manutenção das paisagens e 
de locais de interesse geopatrimonial, a dinâmica da água também atua para a ocorrência de perdas, 
modificações e danos ao geopatrimônio, fato que torna imbricado o estudo, o reconhecimento e a 
gestão do patrimônio hídrico. 

Para Simić et al. (2014), o caminho que leva a inventariação e conservação do patrimônio hídrico 
regional e local deve iniciar na compreensão de seus aspectos gerais. Nesse sentido, os autores indicam 
que as características essenciais da água e de seus fenômenos podem ser divididos em três grupos: 
a) características e fenômenos naturais: que abrangem a gênese, os modos de descarga de água, a 
espacialidade, as características morfométricas (largura, comprimento, altura, profundidade, forma, 
etc.), a abundância, as propriedades físico-químicas da água (qualidade, composição físico-química 
e biológica, temperatura, etc.); b) características estéticas: que surgem da articulação da água com os 
demais elementos abióticos mas que também emergem das propriedades específicas da dinâmica hídrica 
e que, por esse motivo, se destacam como um grupo separado de características: o visual aparecimento 
do fenômeno hidrológico e a aparência nas paisagens; e c) características socioculturais: marcado pela 
importância sociológica, cultural, econômica, turística, histórica da água.

Dessa forma, o estudo do patrimônio hídrico se coloca como pauta para as investigações e políticas 
de desenvolvimento territorial em paisagens que possuem sua dinâmica fortemente condicionada 
pela ação das águas: paisagens lagunares/lacustres, zonas de áreas úmidas em superfícies de formação 
recente, zonas costeiras marítimas ou lagunares, sistemas estuarinos, bem como complexos ambientais 
insulares e deltaicos. A inventariação do patrimônio hídrico também se coloca como pauta em locais 
onde o uso da água para atividades antrópicas impõe pressão tanto à dinâmica hidrológica quanto aos 
elementos abióticos e bióticos que se articulam com a água. Assim, compreender a relação da água nas 
paisagens é o primeiro passo para empreender sobre sua valorização e patrimonialização.

AS PAISAGENS DAS ÁGUAS E SUA VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL PELAS SOCIEDADES

Paisagem e água são temas transversais e multidimensionais, cuja interação com o patrimônio têm 
levantado questões complexas desde uma perspectiva interdisciplinar, despertando interesse atual em 
diferentes escalas geográficas, da vida cotidiana à esfera científica, política e ambiental (Nogué et al., 
2016). Segundo Bethemont et al. (2006), a problemática da água nas paisagens ou das paisagens das 
águas é complexa, pois conjuga aspectos ambíguos e subjetivos: a água é elemento estruturante que 
condiciona tanto as suas formas, quanto as escolhas pelas sociedades, mesmo quando ela é escassa ou 
invisível; e, ainda, ela pode ser percebida de diversas maneiras, conforme o sujeito, o ponto de vista, 
a escala, o momento. 
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O conceito de paisagens das águas remete aquelas paisagens onde a água é elemento central e 
articulador, desempenhando um papel determinante em sua origem e configuração atual, bem como 
no reconhecimento e percepção sociocultural, expressando-se sob distintas formas (rios, lagos, 
lagunas, áreas úmidas, mares, deltas, etc) e manifestações que demarcam as relações históricas entre 
sociedades e água (pontes, canais, caminhos, margens fluviais urbanas, construções, etc) (Palom, 
2016). A perspectiva das paisagens das águas dá ênfase na percepção e na interpretação pelos sujeitos, 
mobilizando a reflexão sobre a identificação das formas de água e seu lugar nas diversas configurações 
e representações paisagísticas pelas sociedades no percurso do tempo (Bethemont et al., 2006). 

Nas últimas décadas, com a emergência de novas sensibilidades relacionadas à conservação 
do patrimônio natural, (re)surge um interesse político e urbanístico na relação das sociedades com 
as paisagens das águas, gerando novas oportunidades de dinamização social e econômica a partir da 
valorização dessas paisagens (Palom, 2016; Bethemont et al., 2006). 

A relação entre paisagem, água e patrimônio tem se mostrado foco de interesse recente das ciências 
sociais, humanas e das geociências no Brasil, sob diferentes perspectivas (Ribeiro et al., 2013; Oliveira 
et al., 2018; Rudzewicz, 2018). A água se configura como patrimônio, pois, em interação com outros 
elementos, remete às heranças das sociedades na sua relação com a natureza, repercutindo na trajetória 
de ocupação do território, na formação cultural e nas distintas práticas sociais do passado ao presente. 
De acordo com Follmann et al. (2018), a valorização da paisagem a partir do enfoque ao patrimônio 
hídrico, pode revelar os serviços ambientais associados à água, seja quanto ao desenvolvimento de 
atividades diversas, ou como meio de sustentação da vida e da história das populações. 

Assim, o reconhecimento do protagonismo da água na conformação, dinamização, percepção e 
representação de certas paisagens abre possibilidades para a identificação de elementos com potencial 
geopatrimonial e a tomada de consciência sobre seus valores ecológicos, estéticos, científicos, econômicos, 
sociais, culturais e outros. O patrimônio hídrico revelado a partir da concepção da paisagem volta-se 
para a conjugação dos aspectos naturais e culturais, materiais e imateriais, visíveis e invisíveis, nas 
diferentes escalas temporais e espaciais.

Ribeiro et al. (2013) e Oliveira et al. (2018) destacam diversos bens protegidos no Brasil, 
reconhecidos pela Unesco ou pelo IPHAN como bens naturais, culturais, materiais e imateriais, ou 
como paisagem cultural, que apresentam a água enquanto elemento estruturador e integrante dessas 
paisagens protegidas. A esses, podem-se somar as Unidades de Conservação e outras formas de áreas 
protegidas brasileiras onde o patrimônio hídrico tem presença marcante na fisionomia e representação 
das paisagens. Ou, ainda, as paisagens das águas que são produto de projeto e ação humana como 
obras de infraestrutura hídrica (açudes, barragens, represas, reservatórios, canais, eclusas, aquedutos, 
etc), construídos para fins de geração de energia elétrica, abastecimento humano, agricultura, lazer, 
recreação ou embelezamento paisagístico (Ribeiro et al., 2013). A variedade e diversidade das paisagens 
das águas brasileiras revelam múltiplos valores patrimoniais a elas associados: 

O Brasil, devido à sua extensão territorial e posição geográfica, possui um número diversificado e 
diferenciado de paisagens ligadas à água, marcadas pela diversidade cultural rica e original, além de 
que vários estados e municípios brasileiros possuem nomes relacionados à água, derivados às vezes de 
palavras de origens indígenas correlatos à água. (Oliveira et al., 2018, p. 401).
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Entretanto, segundo Duval e Gauchon (2010), as iniciativas de patrimonialização geralmente 
deram ênfase às características monumentais, pitorescas, estéticas ou artísticas nos espaços protegidos. 
Somente após 1987 é que a Unesco reconhece a dimensão das “ciências da Terra” na inscrição de sítios do 
patrimônio mundial, quando os fenômenos geológicos-geomorfológicos passam a ser percebidos por seu 
valor patrimonial; porém mais tardiamente e menos prestigiado do que o patrimônio ecológico, histórico, 
artístico ou arquitetônico (Duval e Gauchon, 2010). Da mesma forma no Brasil, não é a geodiversidade, 
e muito menos o patrimônio hídrico, que esteve no centro das medidas de proteção patrimonial.

Segundo Oliveira et al. (2018), a inserção da abordagem do patrimônio hídrico nas políticas 
públicas pode apontar para a resolução de problemas relacionados ao uso e gestão das águas no Brasil, 
garantindo sua valorização, conservação e preservação como expressão física e simbólica das paisagens. 
Enquanto os instrumentos legais de gestão das águas brasileiras voltam-se para a concepção dos usos 
múltiplos, sob a ideia da água como um recurso natural para as atividades humanas, autores como 
Ribeiro et. al (2013) e Oliveira et al. (2018) sugerem considerar a água como um patrimônio. Essa 
mudança de perspectiva, da água como recurso para a água como patrimônio, simultaneamente natural 
e cultural, representa o atual desafio político, científico e social, de valorização da água para além do 
seu valor econômico, passando a considerar seus múltiplos valores intrínsecos, naturais, culturais, 
cênicos, entre outros (Oliveira et al., 2018).

A água, abordada a partir da vertente paisagístico-patrimonial, oferece complementações às 
políticas públicas quando reconhecida como um patrimônio comum a ser protegido. De acordo com 
Ribeiro et al. (2013), dar visibilidade às paisagens hídricas a partir da experiência multisensorial, sendo 
capaz de ultrapassar a perspectiva meramente visual para acessar os múltiplos sentidos, afetividades 
e significados que aportam para as sociedades, pode qualificar as formas de relação das cidades e 
populações com os rios e corpos d’água.

AS POSSIBILIDADES DE ATIVAÇÃO (GEO)TURÍSTICA DO PATRIMÔNIO HÍDRICO  
DA COSTA DOCE GAÚCHA

Uma parte significativa das localidades turísticas brasileiras relaciona-se diretamente com a água, 
representando seu principal atrativo, a exemplo de praias, rios, quedas d’água, lagos e cavernas. Para 
Oliveira et al. (2018, p. 407) “entre os usos múltiplos da água, o turismo/geoturismo é um dos usos 
que depende diretamente da existência do patrimônio hídrico. E a proteção dos recursos hídricos para 
fins de turismo/geoturismo [...] [demanda] a proteção e conservação do geopatrimônio hídrico”. Dessa 
forma, as práticas de turismo/geoturismo estabelecem uma relação de dependência tanto da existência 
de um patrimônio hídrico com potencial cênico e paisagístico, quanto da exigência de determinadas 
condições de balneabilidade, qualidade das águas, proteção de nascentes e mananciais, etc.

As quedas d’água, por exemplo, são consideradas importantes atrativos geoturísticos no estudo de 
Bento e Rodrigues (2011), pois além da prática da contemplação da paisagem, oportunizam interpretar 
e compreender os processos geológicos e geomorfológicos responsáveis pela sua origem e evolução, 
contribuindo para a promoção da geoconservação. Neste caso, as quedas d’água são compreendidas 
como elementos centrais na modelação das paisagens, e, portanto, passíveis de apreciação e interpretação 
por meio da integração de práticas didáticas, científicas e turísticas, que objetivam sensibilizar as 
sociedades sobre a importância da conservação desses locais que testemunham a história da Terra 
(Bento e Rodrigues, 2011).
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Entretanto, entende-se que o potencial de atratividade turística das feições hidrológicas e de sua 
importância na gênese e evolução das paisagens ainda é pouco reconhecido, tanto no meio científico 
e político, quanto nas práticas sociais. A abordagem da água como patrimônio reforça o desafio de 
articulação entre as políticas públicas e os instrumentos de gestão ambiental, das águas e do patrimônio 
(Ribeiro et al., 2013), mas também a inserção das políticas de turismo nesse debate.

Considerando que o patrimônio hídrico merece ser interpretado, apreendido e compreendido 
socialmente, vislumbram-se potencialidades para sua ativação por meio de práticas turísticas, interagindo 
propostas recreativas, educacionais e científicas. Assim, com o objetivo de refletir sobre as possibilidades 
de ativação do patrimônio paisagístico das águas pelo (geo)turismo, a partir da perspectiva geográfica, 
busca-se realizar algumas aproximações preliminares com as paisagens de ocorrência do patrimônio 
hídrico na área de estudo denominada Região Turística Costa Doce, no Rio Grande do Sul, Brasil, e, 
mais especificamente, sob o recorte espacial do município de Pelotas, sendo a principal área de atuação 
dos autores deste texto.

A fisionomia das paisagens dessa área de estudo tem suas origens no Sistema Lagunar Patos-
Mirim, que é resultante das diversas gerações de barreiras formadas pelas sucessivas transgressões 
e regressões marinhas (Tomazelli e Villwock, 2000). Esses avanços e retrocessos do mar geraram o 
retrabalhamento das margens lacustres, formando falésias, pontais arenosos, aberturas e fechamentos 
dos canais, expondo feições muitas vezes efêmeras na escala de tempo geológico, com ciclos de vida 
de milhões de anos (Toldo Júnior et al., 2006). 

Na atualidade, esse conjunto representa um dos maiores sistemas de lagoas litorâneas do mundo, 
onde a água tem presença marcante na origem e configuração dessas paisagens, bem como na sua 
ocupação histórica, na percepção e representação pelas sociedades e em suas práticas sociais (Rudzewicz, 
2018). A existência de corpo de água é percebida como um importante critério da qualidade cênica 
das paisagens no bioma Pampa, conforme estudo de Vieira (2014), especialmente no que concerne à 
Planície Costeira, onde a existência de banhados, lagoas, lagunas, rios, arroios, praias, ilhas, restingas, 
campos de dunas e ecossistemas associados conferem-lhe características singulares. 

O patrimônio hídrico dessa área de estudo tem, em parte, seu reconhecimento institucionalizado 
sob a forma de diversas categorias de Unidades de Conservação, entre elas, principalmente, a Estação 
Ecológica do Taim e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe (Figura 1), ambas incluídas na Rede de 
Reservas da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO e reconhecidas como sítios Ramsar, por sua 
importância para a conservação das zonas úmidas (Icmbio, 2021; Rsis, 2021). Além dessas, pode-se 
citar o Parque Estadual do Camaquã, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Pontal da Barra, 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural Barba Negra, o Refúgio de Vida Silvestre Banhado do 
Maçarico, a Reserva Biológica do Mato Grande, a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, o 
Refúgio de Vida Silvestre do Molhe Leste, entre outras áreas de especial interesse para a conservação 
ambiental (Figura 1) (Sema, 2021; Vieira, 2014; Rudzewicz, 2018). 

A presença da Laguna dos Patos (Figura 1), como o sistema lagunar mais extenso da América 
do Sul, com aproximadamente 10.000 km2 de área, 240 km de comprimento e 40 km de largura 
máxima (Toldo Júnior et al., 2006), revela sua importância na composição física, histórica e cultural 
das paisagens da Planície Costeira, bem como na denominação da região turística e sua oferta de 
atrativos (Rudzewicz, 2018).
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Além dos ecossistemas protegidos sob a forma das UCs já mencionadas e da Laguna dos Patos, 
outras paisagens são reconhecidas como belezas cênicas no bioma Pampa em área de abrangência da 
Costa Doce Gaúcha, de acordo com Vieira (2014), sendo elas (Figura 3): a) os faróis como referência 
arquitetônica e histórica da navegação; b) o Sistema de Dunas e Lagoas Costeiras do Litoral Médio; 
c) o banhado, as dunas e os remanescentes arqueológicos próximos a Bojuru, em São José do Norte; 
d) o Morro da Formiga em Barra do Ribeiro; e) os butiazais, as matas de restinga e o pontal de Tapes; 
f) o Pontal Dona Maria, o banhado do Colégio, a praia e figueiras em Arambaré; g) o Delta do Rio 
Camaquã, em Camaquã; h) as praias de São Lourenço do Sul; i) o sistema de banhados e restingas da 
Lagoa Pequena e da Ilha da Feitoria e a várzea do Canal São Gonçalo, em Pelotas; j) o banhado 25, a 
colônia de pescadores da Ilha dos Marinheiros, a Vila do Taim, os marismas e a Praia do Cassino, em 
Rio Grande; k) as Lagoas Mirim e Mangueira; l) o sistema Arroyo del Rey, as Praias do Hermenegildo 
e do Chuí, a Barra do Chuí, os palmares e o porto de Santa Vitória do Palmar; entre outras paisagens. 

Esses elementos e conjuntos paisagísticos reforçam a representatividade do patrimônio 
hídrico e sua profunda interação com os diversos aspectos da geodiversidade, biodiversidade e da 
sociodiversidade nessa área de estudo.

Ao analisar o Plano Municipal de Turismo 2017 – 2024 (Prefeitura Municipal de Pelotas, 
2021), entre os quatro eixos estruturantes que setorizam a oferta de roteiros, produtos, serviços e 
ações promocionais, é o eixo “Costa Doce Pelotas” que estabelece uma relação mais próxima com a 
diversidade do patrimônio das águas local. Nesse eixo, evidencia-se a Praia do Laranjal, na Laguna 
dos Patos, com seus balneários e a Colônia de Pescadores Z3, além do Arroio Pelotas e do Canal São 
Gonçalo. No eixo “Turismo Rural e Natureza”, que correspondem às áreas conhecidas como Pelotas 
Colonial e Colônia de Pescadores Z3, são indicados parques, pousadas, museus e a gastronomia da 
zona rural de Pelotas, mas não há referências às cachoeiras, cascatas, laguna, lagoas, canais, arroios, 
ilhas e demais elementos naturais e culturais associados. 

Isso denota uma estruturação do turismo local hoje calcada na valorização do patrimônio histórico 
edificado (principalmente representada pelas Charqueadas e Centro Histórico) e do patrimônio imaterial 
da tradição doceira (Rudzewicz, 2018), que obtiveram em 2018 o reconhecimento como patrimônio 
cultural pelo IPHAN, e que compõe o principal eixo turístico denominado “Pelotas Cultural”. Portanto, 
identifica-se uma estreita relação entre os processos de patrimonialização, prioritariamente voltados 
ao patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, conforme apontam Duval e Gauchon (2010), e sua 
valorização turística, evidenciada na composição da oferta e das estratégias de promoção do destino 
turístico Pelotas, principalmente sob a perspectiva do turismo cultural. 

Em segundo plano, aparecem a proposição de práticas voltadas ao turismo rural, de natureza, 
náutico e arqueológico, evidenciando principalmente o caráter contemplativo ou esportivo restrito 
ao patrimônio ecológico, rural e arqueológico. Porém, o geopatrimônio, e, em especial, o patrimônio 
hídrico ainda são pouco considerados na composição do posicionamento turístico local, acenando para 
uma ativação crescente enquanto um “forte potencial hídrico a ser explorado” (Prefeitura Municipal 
de Pelotas, 2021, p. 35).

Nesse sentido, paisagens litorâneas (falésias, baías, etc), formas de erosão fluvial (vales, cânions, 
cascatas, etc.) e o próprio elemento água (sob a forma de lagos, fontes, zonas úmidas, etc), são enumeradas 
por Duval e Gauchon (2010) entre as paisagens e recursos de potencial interesse geoturístico. 
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Figura 3 – Paisagens que evidenciam o patrimônio hídrico da região turística Costa Doce, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Notas: A: Praia da Laguna dos Patos, em São Lourenço do Sul; B: Várzea do Canal São Gonçalo, no Pontal da Barra, Pelotas; C: Marismas, na Ilha 
da Pólvora, Rio Grande; D: Estação Ecológica do Taim; E: Vila da Capilha, na Lagoa Mirim, Rio Grande; F: Lagoa Mangueira, em Santa Vitória 
do Palmar; G: Flamingos no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, em Tavares; H: Arroio Chuí e os Molhes da Barra (ao fundo o Farol da Barra do 
Chuí); I: Porto de Santa Vitória do Palmar na Lagoa Mirim; J: Vista do Canal São Gonçalo sobre a ponte que liga Pelotas e Rio Grande; K: Barra-

gem Eclusa do Canal São Gonçalo, com Pelotas vista ao fundo; L: Vista aérea do Delta do Rio Camaquã na Laguna dos Patos.
Fonte: Rudzewicz (2007, 2017, 2018); Simon (2016, 2018, 2021); Kath (sem ano).

A tomada de consciência sobre a relevância do patrimônio hídrico da Costa Doce Gaúcha aponta 
para novas possibilidades de ativação turística do território, por meio do geoturismo combinado a 
outros tipos de experiências turísticas. Entretanto, conforme sugere Duval e Gauchon (2010), essas 
propostas precisam emergir dos atores do território, cooperando em redes, sob as condicionantes de 
construção de geodiscursos e de formas de mediação científica (in situ ou ex situ), fazendo-se uso de 



RUDZEWICZ, L.; SIMON, A.L.H. 

200

ferramentas interpretativas e infraestruturas que permitam a apropriação do geopatrimônio pelos 
turistas. Afinal, somente a composição paisagística (nesse caso a existência do patrimônio hídrico) 
não define por si só a existência do geoturismo (Duval e Gauchon, 2010).

A integração dessas novas formas de experiências turísticas pressupõe ir além da mera contemplação 
estética da paisagem, mas satisfazer as necessidades dos turistas em termos de aprendizagem e 
divertimento (Duval e Gauchon, 2010). Isso se dá pela disponibilização de chaves de interpretação 
que oportunizem ao turista ler, interpretar, decifrar, apreciar e compreender a geomorfologia de um 
determinado sítio (nesse caso, hidrossítitos).

A água então passa a ser entendida não somente como elemento que mobiliza a apreciação 
estética-visual nas práticas de turismo, mas enquanto geopatrimônio que possibilita uma imersão mais 
profunda nos conhecimentos sobre a história das geociências, a gênese das paisagens e sua apropriação 
histórica e sociocultural ao longo dos tempos, associando novas formas de interação - turística, recreativa, 
educativa e científica - com o território visitado.

Além dos aspectos geológicos e geomorfológicos, também as paisagens das águas criadas pela ação 
humana, conforme destacam Ribeiro et al. (2013), podem acolher novas práticas turísticas na Costa 
Doce Gaúcha. Exemplos descritos por Rudzewicz (2018) no município de Pelotas são o Quadrado, 
antigo atracadouro às margens do Canal São Gonçalo, e a Barragem Santa Bárbara, construída para 
fins de abastecimento das populações; ambos os casos recentemente têm recebido atenção para a 
instalação de parques urbanos nas proximidades dos corpos hídricos, incentivando novos usos nas 
áreas envolvidas, potencializando ativos já existentes no território para fins de lazer e turismo. Ainda, 
o Porto de Pelotas e a Barragem Eclusa no Canal São Gonçalo, são apontados como obras técnicas 
de valor patrimonial, com potencial para instalação de equipamentos artístico-culturais, de lazer e 
turismo nas margens fluviais, bem como o incentivo às experiências de navegação e esportes náuticos. 

Não se esgotam neste texto as possibilidades de ativação turística/geoturística associadas ao 
patrimônio hídrico da Costa Doce Gaúcha, e em especial em Pelotas. A intenção foi trazer alguns 
apontamentos provisórios para refletir novas experiências de diversificação das práticas turísticas, 
pela via da valorização paisagística do território, em sintonia com os movimentos globais e nacionais 
de patrimonialização da geodiversidade, de maneira integrada à biodiversidade e à sociodiversidade. 

Com isso, coloca-se em foco não apenas a atração de novos turistas e o objetivo de prolongamento 
de sua estada, para ampliar os benefícios socioeconômicos na escala local, mas contribuir com a 
dinamização territorial a partir da cooperação dos atores; a manutenção da identidade, da memória e 
da história dos locais; e a disseminação de conhecimentos e práticas sociais que ensejem a apropriação 
do geopatrimônio pelos residentes e turistas, em especial, o patrimônio hídrico na área em estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões abordadas neste capítulo consideram o significativo apelo que a água possui nos 
processos de gênese, dinâmica e organização espacial das paisagens da Costa Doce Gaúcha, consistindo 
em patrimônio hídrico intrínseco, ou seja, dotado de valor simplesmente pelo fato de sua ocorrência 
em quantidade e qualidade. 
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Apesar de seu valor intrínseco na região da Costa Doce Gaúcha, este elemento ainda pode ser 
considerado como parte da geodiversidade condicional e, em casos mais avançados, como componente 
de um geopatrimônio hipotético. Assim, o patrimônio hídrico demanda estudos mais aprofundados 
acerca de sua caracterização, inventariação e estratégias de geoconservação em articulação com ações 
de desenvolvimento territorial e (geo)turismo. A extensão territorial da Costa Doce Gaúcha se torna 
um desafio ao mesmo tempo em que a geodiversidade e biodiversidade, bem como a heterogeneidade 
social, cultural e econômica presentes neste recorte espacial encorajam a estruturação destas ações. 

A multiplicidade de paisagens das águas da Costa Doce Gaúcha integra uma grande quantidade e 
diversidade de valores naturais, produtivos, culturais, sociais, históricos, simbólicos e identitários, que 
podem ser mobilizados na proposição de práticas de turismo emergentes relacionadas ao aproveitamento 
náutico, aos itinerários de trekking e cicloturismo, bem como em experiências de geoturismo. Estas 
práticas, por sua vez, podem se interconectar territorialmente, por meio de um conjunto de sítios 
do geopatrimônio que possibilitem a ampliação da interpretação científica, educativa e cultural dos 
elementos da geodiversidade que sustentam as paisagens da Costa Doce Gaúcha. Ações isoladas, de 
agentes púbicos e privados, também precisam ser identificadas, articuladas e fomentadas em conjunto 
com investigações e ações de extensão produzidas na academia.

Por fim, considera-se importante que haja uma revisão dos limites da região da Costa Doce Gaúcha, 
considerando: (a) os municípios que possuem limite direto com os principais corpos lagunares do 
sistema Patos-Mirim, (b) os municípios onde a organização espacial dos elementos físico-ambientais 
se articulam para a definição das paisagens das águas deste recorte espacial do território gaúcho, e (c) a 
organização espacial dos elementos físico-ambientais que competem para a dinâmica das paisagens da 
Costa Doce Gaúcha. Tal revisão pode subsidiar a ativação turística pautada não somente nos elementos 
socioculturais das paisagens, mas também enfatizar ações (geo)turísticas a partir da valorização dos 
elementos abióticos da natureza que se refletem a partir da geodiversidade desta região. 
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Capítulo 12 PAISAGENS ORDINÁRIAS E IDENTIDADE 
CULTURAL NO MUNICÍPIO DE AGUDO – RS

João Paulo Schwerz

INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem origem na tese intitulada “Patrimônio e 
Planejamento: aproximações a partir da paisagem de Agudo – RS”, defendida 
no Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tratou de explorar relações 
entre planejamento urbano e patrimônio cultural problematizadas a partir 
do entendimento contemporâneo de paisagem, buscando perceber como ela 
participa na criação e/ou manutenção de identidade territorial. As análises 
apresentadas na sequência são o resultado parcial de um método que busca 
integrar diferentes camadas de informação técnica e comum,1 admitindo 
a paisagem enquanto uma construção social e, por conseguinte, buscando 
assimilar percepções e experiências daqueles que vivenciam as paisagens 
estudadas para entendê-las em função de uma apropriação identitária. 

Para tanto, são desenvolvidas leituras que buscam apreender como 
tais paisagens se conformaram historicamente e como são acionadas 
cotidianamente, colocando em um mesmo plano de análise ocupação e 
usos, evolução do território e suas representações que, desde uma perspectiva 
social, estruturam e põem de manifesto os distintos valores. Além das 
entrevistas e de outros materiais que suportam a investigação original, 
para este capítulo foram sintetizados mapas históricos que evidenciam as 
primeiras divisões oficiais de glebas rurais e urbanas, buscando relações 
morfológicas, apropriações e decorrências culturais diversas que demonstram 

1  Esclarece-se aqui que a análise que segue, assim como toda a elaboração deste trabalho, é 
técnica, ou seja, desenvolvida por meio de critérios científicos. Além disso, a incorporação 
das diferentes posições sociais (representações) se dá pelo fato de consistirem em formas 
de entendimento e ação no território que, por isso, dizem respeito às áreas da arquitetura 
e do planejamento. Partindo dessa perspectiva, evita-se a designação valoração “científica” e 
“social” proposta por Pomar (2010), preferindo-se utilizar os termos “técnica” e “comum” para 
evidenciar aquelas posições sobre a paisagem ligadas às administrações oficiais do território, 
ou seja, aquelas que têm ingerência direta sobre a paisagem e suas transformações. Os termos 
elegidos derivam de discussão anterior registrada na dissertação “Valores e Conflitos na 
Preservação do Patrimônio Cultural: O Olhar Técnico e o Olhar Comum na Identificação 
do Patrimônio Arquitetônico de Agudo – RS”. Dissertação de Mestrado PGAU-Cidade, 
UFSC, 2009. O termo “técnico”, assim, tem o sentido de um conhecimento legitimado pela 
academia, enquanto “comum” refere-se ao conhecimento não acadêmico.

versão  digital
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heranças e transformações que marcam o território e conformam suas paisagens. Também são utilizados 
fotografias históricas e próprias, mapas esquemáticos e croquis que representam pontos específicos 
de visuais e diagramas simplificados de ocupação e uso no território considerado. 

Cabe registrar, ainda, que o recorte escolhido para o capítulo remonta a um procedimento de leitura 
e interpretação cuja fundamentação teórica e elaboração empírica orientam a discussão sobre as paisagens 
ordinárias. De forma bastante específica, os autores que guiam as análises apresentadas instigam um olhar 
mais detido sobre as paisagens experienciadas diariamente, aquelas que participam, conformam e são 
conformadas cotidianamente a partir de práticas comuns que espelham um determinado modo de vida.

De fato, o termo é utilizado de forma provocativa para demarcar uma posição que complementa 
o extraordinário, frequentemente associado àquilo que se ostenta ou se deseja exaltar. As paisagens 
ordinárias, assim, são aquelas que não despertam atenção justamente porque são comuns, buscando 
complementar conceitualmente as associações tradicionais de patrimônio cultural – e da paisagem 
própria – fazendo referência a elementos que merecem ser “revelados” (não necessariamente protegidos 
ou preservados) como qualquer manifestação cultural, pois participam ativamente na conformação 
de identidades, como o capítulo busca demonstrar a seguir. 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUDO – RS

Agudo é um município da região central do estado do Rio Grande do Sul, cuja origem remonta 
à fundação da Colônia Santo Ângelo, em 1857, com a chegada das primeiras famílias de imigrantes 
alemães assentadas na região do Cerro Chato, à margem esquerda do Rio Jacuí. Nasce da iniciativa do 
Governo Imperial de interiorizar a ocupação da Província, desenvolvendo a região através da agricultura 
em pequenas propriedades, com a mão de obra de imigrantes europeus. Esteve atrelada como colônia ao 
município de Cachoeira do Sul e permaneceu vinculada a este como Distrito, emancipando-se em 1959.

Segundo dados de 2013 da Fundação Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul 
(FEE), Agudo tem pouco mais de 16.600 habitantes distribuídos por seus 536 km² de área, resultando 
em uma densidade demográfica de 31,2 hab/km². No entanto, cerca de 60% de sua população está 
estabelecida na área rural do município, o que condiciona sua base econômica, caracterizada pela 
pequena propriedade rural e pelo baixo grau de industrialização. A estrutura econômica do município 
está baseada, fundamentalmente, em um pequeno número de cadeias produtivas agroindustriais, que 
são responsáveis, direta e indiretamente, por grande parte da renda gerada na região, essencialmente 
a orizicultura e a fumicultura.

Agudo apresenta uma formação histórica peculiar, povoada a partir de meados do século XIX 
por levas sucessivas de imigrantes de origem europeia. É um município com marcadas influências 
germânicas que persistem desde sua fundação. Mesmo vencido o isolamento geográfico que caracterizava 
as colônias do sul do Brasil, apresenta ainda a maioria da população descendente de etnia germânica 
e vivendo em zona rural; em geral seus habitantes sustentam o idioma de origem, festas e muitos 
costumes produtivos e alimentares que distinguem o município e conferem a ele uma elevada qualidade 
de vida. Em um espaço naturalmente diversificado, imigrantes e seus descendentes produziram um 
território com características sociais, produtivas e construtivas que configuram paisagens particulares, 
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mas que talvez não se encaixem nos padrões de excepcionalidade tradicionais a ponto de merecer uma 
“nomeação” ou proteção, segundo os parâmetros patrimoniais utilizados comumente. Numa outra 
perspectiva, também são paisagens que demandam atenção, tendo em conta as transformações que 
vêm sofrendo, dado que participam ativamente como referências locais.

Figura1 – Localização do Estado do Rio Grande do Sul e de Agudo. Fonte: Elaboração própria a partir de base georreferenciada; 2014.

ENTRE O RURAL E O URBANO

Como pode ser percebido nas imagens a seguir, a presença dos morros é muito potente (também) 
a partir da sede de Agudo, decorrente do traçado inicial que se desenvolve a partir de uma linha gerada 
entre dois morros, como mostra a Figura 2: o morro Agudo – que dá nome à cidade – e o morro Pelado 
– nome original da principal avenida da cidade (Picada Morro Pelado, hoje Avenida Concórdia), que 
conforma seu limite oeste. Toda essa exuberância paisagística comparece frequentemente em imagens 
históricas e recorrentemente é referenciada nas entrevistas e questionários analisados, transcendendo 
a dimensão estética que a moldura verde comporta. É possível notar uma ostentação, um motivo de 
diferenciação – identificação, portanto – em relação aos morros que se explica a partir do convívio 
diário resultante da forma que a cidade tomou, como as Figuras3 a 6 ajudam a ilustrar.
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Figura 2 – Detalhe da Planta da Colônia de Santo Ângelo – terrenos limítrofes, ano de 1878. O Director Barão de Kalden.  
Em destaque a atual Avenida Concórdia (edição em laranja), que se bifurca a partir da base do Morro Pelado.  

O Arroio Grande (edição em azul) cruza o centro da cidade, hoje regularizado. 
Fonte: Adaptação do autor a partir de fotografia do mapa original de 1878 (2013).

Figura 3 – Vista da cidade a partir do Morro Pelado (s/ano). Em des-
taque, a Avenida Concórdia (centro) e o Morro Agudo (fundo). 
Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 

Hentschke. Digitalização: Erni Böck Produções.

Figura 4 – Vista da cidade a partir do Morro Agudo (s/ ano). Em des-
taque, a Avenida Concórdia (centro) e o Morro Pelado (fundo). 

Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 
Hentschke. Digitalização: Erni Böck Produções.

Figura 5 – Vista do Morro Agudo a partir da Avenida Concórdia 
(década de 1960). 

Fonte: Fotografia de Erni Böck.

Figura 6 – Vista do Morro Agudo a partir da Avenida Concórdia. 
Fonte: Fotografia do autor (2013).
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A Figura 7 mostra a configuração atual da sede do município de Agudo, destacando seu padrão de 
urbanização. Semelhante aos municípios da região central, sobretudo os reunidos sob a denominação 
“Quarta Colônia”, utiliza uma malha ortogonal para a zona mais urbanizada. No caso de Agudo essa 
configuração se estabelece a partir de uma rua principal que se desenvolve no sentido leste-oeste, a 
antiga Picada do Morro Pelado, na Linha Leste do Morro Agudo, herança colonial projetada como 
ligação entre dois morros que adquirem muita força como referencial espacial e simbólico – paisagístico, 
sobretudo –, como já visto. 

A partir desse eixo estrutural principal (Avenida Concórdia) partem ruas paralelas em pequeno 
número, de 4 a 5 quadras dependendo da possibilidade topográfica, e ruas perpendiculares espraiando-se 
pelas áreas planas. Nos últimos cinco anos nota-se o início da ocupação em áreas inclinadas (subindo 
o morro), demonstrando a persistência de uma característica de ocupação horizontal histórica; por 
outro lado, demonstra certa escassez de terrenos livres, assim como uma falta de planejamento urbano 
que oriente a expansão da cidade. Mais recentemente um edifício em altura quebrou o gabarito típico 
da cidade, gerando atitudes contrastantes entre progresso e tradição urbanística. As Figuras 8, 9 e 10 
mostram o que acontece urbanisticamente no município a partir dos cortes esquemáticos indicados.

Figura 7 – Imagem aérea da sede do município de Agudo destacando a ortogonalidade do traçado urbano e de cultivo em meio ao relevo acidentado. 
Fonte: Adaptação do autor a partir de imagem de satélite pública (Google Earth) (2014).

Figura 8 – Corte esquemático mostrando a conformação da Avenida Concórdia como divisor de águas e eixo estrutural urbano da sede do município. 
Fonte: Desenho do autor (2014).
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Figura 9 – Corte esquemático mostrando a tendência atual de urbanização em áreas mais inclinadas e a proximidade de áreas de cultivo. 
Fonte: Desenho do autor (2014).

Figura 10 – Corte esquemático mostrando a tendência atual de densificação em altura na área central de Agudo. Ao mesmo tempo a presença 
de áreas cultiváveis junto à área urbanizada do município. 

Fonte: Desenho do autor (2014).

Outra característica expressiva na paisagem de Agudo (e também nas cidades de imigração 
próximas) é a transição, ou melhor, a falta de transição entre o rural e o urbano, como indicam as imagens 
apresentadas a seguir. A Figura 11 já demonstra com certa clareza o mosaico composto pelas divisões 
de lotes e áreas configuradas de produção junto à área urbana. Uma tomada de 360º de determinados 
pontos da área urbana é suficiente para compreender a atmosfera verde que decorre dos morros ou 
das lavouras. As Figuras 12 a 15 indicadas respectivamente como vista 1 a 4 foram registradas a partir 
de um cruzamento da Avenida Concórdia, somente mudando o ângulo de tomada. 

A Figura 12 é uma imagem que pode ser chamada de clássica, pois mostra o Morro Agudo 
exatamente no eixo da Avenida Concórdia como outras imagens históricas examinadas. A força reside 
no verde que percorre todo o perímetro da fotografia, assumindo mais força que as edificações urbanas. 
A Figura 13 mostra a rua não calçada que se desenvolve em declive, onde se destacam casas térreas 
que configuram em torno de quatro quarteirões. O fundo não é composto por montanhas como na 
imagem anterior, mas por uma extensa planície onde podem ser distinguidos quadros alagados que 
demonstram áreas reservadas para rizicultura. 

A Figura 14 subsequente mostra a continuação em sentido leste da principal avenida da cidade 
e a perspectiva fechando no Morro Pelado, semelhante ao que acontece na Figura 12. Notam-se 
construções com mais força e mais altura desde este ponto, mas pode-se analisar que isso também 
se dá pela perspectiva em aclive. O canteiro central está composto por uma breve publicidade e 
canteiros de flores que assumem um importante papel simbólico dado sua relevância nas entrevistas. 
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Os canteiros de flores têm um peso significativo na percepção dos entrevistados, incluindo também 
relações de identificação com e da cidade (o ipê-roxo em flor é a árvore símbolo do município), assim 
como com a própria etnia predominante do município. Ainda que este fato incorpore uma posição um 
tanto precipitada e até mesmo presunçosa, não exclui a capacidade de referência que demonstra. Essa 
conjuntura marca a relação da população não somente com canteiros e jardins privados, mas também com 
os espaços públicos. Finalmente, a Figura 15 mostra a rua não calçada em aclive acentuado e perdendo-
se na vegetação própria do sopé do morro, configurando apenas um quarteirão mais nesta direção.

Figura 11 – Imagem aérea da sede do município de Agudo indicando padrões de transição entre campo e cidade. 
Fonte: Adaptação do autor a partir de imagem de satélite pública (Google Earth) (2014).

Figura 12 – (VISTA 1 INDICADA) Vista da Av. Concórdia, direção 
leste, desde o ponto indicado. 

Fonte: Fotografia do autor (2013). 

Figura 13 – (VISTA 2 INDICADA) Vista da Av. Concórdia, em 
direção sul, desde o ponto indicado. 
Fonte: Fotografia do autor (2013).
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Figura 14 – (VISTA 3 INDICADA) Vista da Av. Concórdia, direção 
oeste, desde o ponto indicado. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 15 –  (VISTA 4 INDICADA) Vista da Av. Concórdia,  
em direção norte, desde o ponto indicado. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

A este aspecto seminatural devido à forte presença dos morros deve ser somada a presença 
constante de lotes urbanos que apresentam parcelas significativas de hortas de cultivos de subsistência 
diversos. Estes podem estar localizados nos fundos da residência, mas também na frente, antecedendo as 
edificações, quando podem ser notados efetivamente. Por outro lado, ainda que seja comum a presença 
de hortas e lavouras de consumo próprio dentro da área urbana, há uma diferença considerável de 
escala e de objetivo para campos de cultivo que se encontram, por vezes, do outro lado de uma rua 
pavimentada como demonstra a Figura 16.

Desde o divisor de águas principal que forma a Avenida Concórdia, assim como de diversos 
pontos da sede urbana, podem ser avistadas grandes áreas de cultivo ocupando as várzeas ou sopés de 
morros como a Figura 17 comprova. Muitas dessas áreas localizam-se muito próximas à área urbanizada, 
por vezes separadas apenas por uma rua urbana. Desde praticamente qualquer lugar da cidade pode-se 
ter perspectivas que demonstram este convívio. Em alguns pontos é possível que se dê uma rua “urbana” 
pavimentada separando um conjunto de lotes edificados, de um lado, e uma plantação apreciável, de 
outro, como demonstra a Figura  18. 

A partir das respostas coletadas nota-se que a percepção da paisagem está objetivamente 
vinculada à amplitude visual que o relevo proporciona e permite, assim como a esta proximidade real 
entre o verde, sem interessar se natural ou cultivado. De fato, é abundantemente citado o “fundo verde” 
das montanhas que se espalham por toda área estudada assim como acontece com as lavouras. Ainda 
mais interessante é observar que as dinâmicas naturais em relação às estações do ano – com florações 
marcantes ou épocas de preparo, amadurecimento e colheita – são utilizadas como marcação temporal, 
uma manifestação que engloba apropriações simbólicas, econômicas, estéticas e práticas utilitárias. 

Toda esta mescla formal indica que a tradicional separação entre rural e urbano deve ser tratada a 
partir de outra perspectiva em cidades como Agudo, já que corresponde a uma realidade simbólica que 
permite entendê-la de maneira autônoma, sobretudo a partir de seus desdobramentos práticos cotidianos. 

Por outro lado, também há diferenças significativas em termos morfológicos considerando, 
principalmente, a dimensão das glebas e as respectivas diferenças de densidade populacional e de uso 
essencialmente produtivo. A Figura 19 e esquemas seguintes destacam padrões de ocupação típicos 
no município de Agudo (e de certa forma em toda a região central do estado, reconhecidamente como 
de imigração). 
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Figura 16 – (VISTA 5 INDICADA) Vista a partir do centro da cidade (direção leste) mostrando a área urbana com a rua calçada ao centro e 
logo à esquerda casa com jardim e horta frontal. 

Fonte: Fotografia do autor (2014).

Figura 17 – (VISTA 6 INDICADA) Vista a partir do centro da cidade (direção oeste) mostrando a área urbana com a rua calçada ao centro e 
logo à esquerda área de cultivo em preparo e galpões rurais de apoio. 

Fonte: Fotografia do autor (2014).

Figura 18 –  (VISTA 7 INDICADA) Vista a partir de parte elevada, mas central da cidade (direção leste) mostrando o final do calçamento 
viário seguido de lavouras. 

Fonte: Fotografia do autor (2014).
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Figura 19 –  Esquematização de padrões paisagísticos no município de Agudo. 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem de satélite (Google Earth), (2014).

O que se quer registrar, neste caso, é a divisão muito marcada das áreas planas (várzeas) junto 
aos cursos d’água mais importantes. Nota-se um contorno estreito de mata ciliar e imediatamente 
uma marcação de lotes praticamente perpendiculares em relação ao rio ( Jacuí, no caso da Figura  19). 
A cota de nível mais baixa conforma uma zona característica de cultivo de arroz irrigado, admitindo 
eventuais inundações, como se quer mostrar nas Figuras 20 e 21. Sequencialmente, em uma cota 
imediatamente mais alta (raramente inundável), se estabelecem caminhos principais, muitas vezes 
Linhas ou Picadas da ocupação inicial, de onde eram delimitados os lotes coloniais. As Figuras 2 e 23 
também ilustram a última análise.

O caso em evidência nas imagens acima mostra a localidade Picada do Rio, importante ligação 
entre a sede do município e seu interior. Como o nome indica, é a estrada principal que margeia o 
rio ( Jacuí) e por isso essa conformação. Com o corte abrupto de relevo que se configura na imagem 
analisada, segue uma rigidez relativa e a divisão de lotes encontra perpendicularmente os morros. Estes 
são, em geral, bastante vegetados, muitos dos quais com mata nativa primária (Floresta Estacional 
Decídua), mas assim que o terreno permite, podem ser notadas áreas de pendente mediana cultivadas 
com plantios diversos, onde destaca-se o fumo, mas também milho, feijão, batatas, entre outros.  
Há alguns anos a soja vem tomando espaço neste contexto.

As imagens mostradas anteriormente também marcam um padrão de adensamento junto às 
principais vias, já que casas comerciais e particulares, assim como instituições que por ventura figurem se 
situam junto aos acessos. Esse padrão pode ser confrontado às análises anteriores de lote demonstrando 
uma permanência cultural considerável, mas não pode ser atribuído somente à questão étnica, já que 
não é privilégio das regiões de imigração. Nesse contexto vale destacar mais uma vez a divisão regrada 
do uso e cultivo própria dos lotes, mesmo com variações de tamanho e propósitos distintos: a horta, 
o pomar e as lavouras, além das edificações de residência e apoio.
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Figura 20 – (SEÇÃO ESQUEMÁTICA 1) Imagem esquemática da sede do município de Agudo destacando panoramas de uso e de ocupação 
no município de Agudo. 

Fonte: Adaptação do autor a partir de imagem de satélite pública (Google Earth), (2014).

Figura 21 –  (SEÇÃO ESQUEMÁTICA 2) Imagem esquemática da sede do município de Agudo destacando panoramas de uso e de ocupação 
no município de Agudo. 

Fonte: Adaptação do autor a partir de imagem de satélite pública (Google Earth), (2014).

Figura 22 –  (VISTA 1 INDICADA) Desde o plano da estrada (Picada do Rio) vislumbram-se os campos de arroz com morros testemunhos ao 
fundo. Em plano mais próximo, em nível intermediário, casas e construções de apoio. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).



Paisagens ordinárias e identidade cultural no município de Agudo – RS

215

PAISAGENS CULTIVADAS

Após a chegada das primeiras levas de imigrantes grandes extensões de mata nativa vão dando 
lugar gradualmente a diferentes tipos de cultivo em distintas escalas, tanto nas várzeas quanto em 
encostas. Essa transformação está bem registrada na literatura, mas também figura com importância 
em outras representações como pinturas e fotografias. 

Desde então, as áreas planas originalmente vegetadas junto aos principais cursos d’água cedem 
gradualmente espaço para o arroz irrigado. Juntamente com cultivos de subsistência ou de produção 
comercial de pequena escala como milho e feijão, plantados em áreas mais contidas, o tabaco adquire 
grande importância em termos econômicos. Em pouco tempo, o fumo torna-se produto de excelência, e 
sua produtividade e facilidade de comércio garante o sustento das famílias mesmo com suas propriedades 
relativamente reduzidas, fato também notado a partir de análises anteriores, e que podem ser observados 
em registros históricos como apresentado nas Figuras 24 e 25.

No caso de Agudo, as culturas mais recorrentes historicamente são as do tabaco e do arroz. 
Esses cultivos consolidados continuam a ser observados atualmente em um número considerável de 
propriedades em todo município, demonstrando que determinadas configurações e usos do território 
permanecem praticamente inalteradas como mostram as Figuras 26 e 27. Mesmo com ressalvas 
ao cultivo do tabaco,2 e com a competição de culturas recentemente mais rentáveis como a soja, a 

2  O Brasil é signatário desde 2006, conforme Decreto Federal nº 5658/2006. Ver: http://www2.inca.gov.br para mais informações.

Figura 23 – (VISTA 2 INDICADA) Desde o plano da estrada (Picada do Rio) vislumbram-se os morros. Nos sopés se localizam as casas e 
construções de apoio das propriedades. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/fumicultura_e_meio_ambiente
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percepção generalizada da paisagem de Agudo passa necessariamente pelo “fumo” e pelo arroz. A 
conjuntura natural que condiciona os recursos da agricultura, juntamente com o recurso cultural dos 
ocupantes pioneiros acaba incorporada como uma permanência fundamental para o entendimento 
desta paisagem, repetidamente observada ao longo do território, como nas Imagens 28 e 29.

Como sustentam Marino e Cavallo (2012), as relações mais fundamentais entre natureza e 
cultura estão demonstradas principalmente nas técnicas produtivas. Assim, a forma e a expressão da 
organização produtiva do território são evidenciadas na paisagem, sobretudo nos cultivos tradicionais; 
a persistência de métodos tradicionais e culturas agrárias são elementos determinantes de percepção e 
representatividade, capazes de configurar sistemas de paisagem. Esta aproximação até certo ponto intuitiva 
e flexível, acaba sendo a maneira coletiva de como a paisagem é percebida, como ilustrado a seguir.

Figura 24 – Panorama comum no interior de Agudo com lavoura de 
tabaco e galpões de secagem do fumo. Ao fundo o morro parcialmen-

te desmatado. (sem data). 
Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 

Hentschke. 
Digitalização: Erni Böck Produções.

Figura 25 – Panorama típico da colheita do arroz nas várzeas  
do Jacuí, em Agudo. Até então ainda era utilizada a colheita artesanal 

com ajuda de carroças. (sem data). 
Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 

Hentschke. 
Digitalização: Erni Böck Produções.

Figura 26 – Propriedade no interior do município com lavoura de 
tabaco frontal à residência. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 27 – Propriedade do interior do município com lavoura de 
arroz frontal à residência. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).
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ÁGUA, INFRAESTRUTURA E PAISAGEM

A intrínseca relação entre o que condiciona a paisagem e o que acaba condicionado por ela 
funciona como uma via de mão dupla, e é acompanhada por contínuas modificações físicas consideráveis. 
No caso em análise, essas estruturas aparecem frequentemente como canais de irrigação e construção 
de patamares adaptando grandes áreas inundáveis para cultivo (curvas de nível) ou contendo encostas 
íngremes para o plantio de fumo.

A Figura 30 mostra a marcação dos quadros de arroz com diferenças de nível às margens do 
Jacuí, em Agudo: Bombas elétricas bombeiam água do rio até os níveis superiores que, após saturados, 
liberam água para os quadros imediatamente mais baixos, naturalmente, por gravidade, até que todos as 
delimitações estejam preenchidas. Há trabalhadores dedicados à manutenção destes pequenos muros 
de torrões de terra, os “taipeiros”. Na Figura 31, os muros de pedra contêm as encostas inclinadas 
cultivadas, mas acabam sendo muitas vezes uma consequência mais que uma necessidade, já que o 
terreno pedregoso precisa ser limpo como para o preparo da terra, resultando, de qualquer forma, em 
uma técnica construtiva esteticamente harmoniosa com o entorno.  

Naturalmente os cursos d’água guardam extrema importância no contexto paisagístico e são 
frequentemente acionados das mais diversas formas. Nesse contexto, o rio Jacuí assume protagonismo, 
demonstrando vinculação ao território que transcende a questão de mera referência locacional. Este 
fato pode ser explicado, em parte, porque é o rio Jacuí que organiza toda a ocupação inicial e segue 
condicionando limites e fronteiras, ou seja, é ele que define e estabelece o contato em relação aos 
outros municípios vizinhos: o perímetro administrativo, mas também os portos, as pontes, os caminhos 
navegáveis e as travessias de barca, mesmo que em sua maioria já desativados.

As extensas várzeas preparadas para o cultivo do arroz irrigado também têm seu abastecimento 
garantido por uma rede de canais de distribuição de água. Pouco notados no contexto em comparação 
à sua importância, os canais de irrigação cortam a paisagem como mostram as Figuras 32 e 33 a seguir. 
A manutenção dos canais e das taipas de delimitação dos quadros, e até dos muros, é periódica, 
requerendo um cuidado quase paisagístico, ainda que condicionado pela necessidade. Grande parte 
dessas transformações interfere definitivamente na paisagem em diferentes escalas e diferentes períodos 
históricos, como a transposição de cursos d’água ou a chegada de energia elétrica e de distribuição 
de água que demanda ícones permanentes no território, como mostram as Figuras 34 a 37 a seguir. 

Figura 28 – Panorama da chegada ao município de Agudo, com o 
morro que o nomeia ao fundo. Em primeiro plano, a várzea cultivada. 

Fonte: Fotografia do autor (2009).

Figura 29 – Panorama comum desde as áreas mais onduladas no 
interior de Agudo, com encostas cultivadas com tabaco. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).
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Figura 30 – Várzea cultivada com arroz junto às margens do Jacuí em 
Agudo. É possível visualizar leves diferenças de nível e as taipas entre 

os quadros. 
Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 31 – Encosta de morro parcialmente contida por muros de 
pedra e cultivada com tabaco no interior do município de Agudo. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 32 – Canal artificial para distribuição de água para quadros 
de arroz. 

Fonte: Fotografia do autor (2012).

Figura 33 – Canal artificial para distribuição de água para quadros 
de arroz. 

Fonte: Fotografia do autor (2013). 

Tais elementos acabam absorvidos como memória coletiva, pois ajudam a estabelecer momentos de 
transformação profunda no território, geralmente aliados à períodos de desenvolvimento econômico e 
social, remontando à perspectiva de Lewis (1979), que relaciona a paisagem como herança de técnicas 
e tecnologias disponíveis em épocas precedentes. 

Figura 34 – Inauguração de uma ponte no interior do município de 
Agudo na década de 1960. 

Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 
Hentschke. 

Digitalização: Erni Böck Produções.

Figura 35 – Imagem da instalação de infraestrutura para a sede. (sem 
data). 

Fonte: DVD 520 Fotos Antigas de Agudo/RS, de autoria de Tilo 
Hentschke. 

Digitalização: Erni Böck Produções.
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Figura 36 – A Barragem de Dona Francisca desde uma das pontes do 
Jacuí. Ícone bastante acionado por meio das respostas. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 37 – Os grandes postes das redes de alta tensão também são 
ícones constantes na paisagem, mas não parecem relacionados a ela. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

A presença marcada não garante a valorização de determinados elementos de conformação da 
paisagem, indicando uma relativa invisibilidade, como postes de alta tensão, ou mesmo os canais de 
irrigação. Por outro lado, grandes massas (d’água, sobretudo) e os próprios cultivos também funcionam 
como fontes de apropriação estética (contemplação e fruição), ainda que subordinada às questões 
práticas – como se fosse possível separá-las. De todos os modos, esses elementos comuns, de convívio 
contínuo e ininterrupto, acabam, de forma mais ou menos óbvia, participando perceptivamente e, 
conforme indica Jackson (1970), com o tempo podem até ser capazes de revelar beleza. A Figura  38 
mostra outro estágio da mesma lavoura de arroz apresentada na Figura 22. As diferentes fases são 
percebidas3 além das cores que apresentam (marrom da terra preparada, depois a manta de água que 
recobre os quadros, o verde-claro que passa a tons mais escuros até o dourado do cacho do arroz 
maduro), referenciados até mesmo por meio do olfato que a terra revirada exala. Os ciclos de plantio 
e de colheita são ainda referências temporais importantes.

Em relação direta às paisagens produtivas figura uma série de elementos construídos que, além de 
definir hierarquias espaciais internas ao lote, mantêm forte vinculação ao território. No caso de Agudo, 
sobressaem-se as estufas de cura do tabaco e os silos de armazenamento de arroz. Diferentemente da 
arquitetura residencial tradicional, que mereceria um capítulo à parte, as construções de apoio apresentam 
valores técnicos e/ou artísticos secundários, mas que tomadas em conjunto possuem enorme valor 
paisagístico, em conformidade ao que sugere Lewis (1979). As estufas são estruturas semelhantes em 
volume, cor e textura, resultado de um sistema construtivo característico: são invariavelmente construídas 
em tijolos cozidos à vista e cobertos com telhas cerâmicas, apresentando uma imagem constante que 
pontilha o território com uma frequência notável, como pode ser visto nas Figuras 39 e 40.

Apesar do aspecto monolítico e da altura consideravelmente maior em relação às residências, 
que costumam ser térreas, são elementos que se integram perfeitamente à paisagem em um jogo que 
alterna dissimulação e destaque dependendo das distâncias de visualização e sítios de implantação. 
Mesmo considerando os alpendres comumente anexados às estufas e com cobertura de chapas de zinco, 
pode-se dizer que são conjuntos harmônicos paisagisticamente, já que os tons oxidados com o tempo 
compõem a paleta de cores do entorno. De qualquer maneira, a simplicidade de forma e materiais 
dessas construções faz com que também acabem incorporadas sutilmente à paisagem.

3  Aqui, especialmente, remete-se à coleta de dados primários da pesquisa que origina este capítulo, por meio de entrevistas e 
questionários.
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Figura 38 – Quadros de arroz cobertos de água no interior de Agudo. 
Fonte: Fotografia do autor (2009).

Figura 39 – Galpão (ou estufa) de secagem de fumo e residência em 
segundo plano no interior do município. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 40 – Casa comercial e galpões (ou estufas) de fumo em cruza-
mento de estradas no interior do município. 

Fonte: Fotografia do autor (2013). 

Neste contexto, os silos de armazenamento de arroz não guardam a mesma relação com seu 
entorno. Pelos materiais que o constituem muito mais que pelo considerável volume, essas construções 
de apoio não conseguem passar despercebidas, apresentando um contraste marcante com seu entorno, 
principalmente quando localizados próximos a construções residenciais, como mostram as Figuras 
41 e 42. As vultosas formas cilíndricas e o emprego de estruturas e de chapas metálicas próprias dos 
silos os tornam bastante claros e reflexivos, determinando uma relação que promove sua visibilidade. 
Mesmo assim, é um elemento presente com estas mesmas características há muito neste território, 
como atestam fotos históricas. 
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A esse respeito, vale destacar a situação em escala territorial dessas construções associadas 
aos cultivos mais tradicionais na área de estudo. Tanto as estufas de secagem de tabaco quanto os 
silos de armazenamento de arroz situam-se, respectivamente, próximos às áreas de produção, o que 
determina em grande parte a sua percepção. Os silos estão implantados em zonas mais baixas e planas, 
majoritariamente guardando distâncias dos celebrados morros que circundam Agudo. Isso faz com 
que, vistos de longe, tenham sua escala relativizada, assim como sua cor, que não fecha um pano de 
fundo imediato para produzir um contraste excessivo. Mais raro, mas não desconsiderado, o reflexo 
produzido pelo metal também faz analogia ao reflexo produzido nos quadros quando cheios de água. 
As estufas, por sua vez, apresentam um pano de fundo verde (tendendo ao escuro, geralmente), já 
que se localizam contra os morros, desde a posição do observador que as enxerga das principais 
estradas. Isto – e o emprego de materiais mais comuns – propicia outro tipo de relação visual, menos 
contrastante. Num outro extremo, pode-se observar outro tipo de contraste produzido durante os 
períodos de cura. A madeira queimada ininterruptamente durante uma semana (a cura demora este 
tempo aproximadamente) e a fumaça esbranquiçada que se desprende das estufas se espalha por 
grandes distâncias carregando um cheiro característico.

De forma esparsa, mas também marcante, existem muitos outros elementos que acabam 
caracterizando a paisagem estudada, em diferentes escalas perceptivas. A arquitetura residencial 
histórica, por exemplo, ou mesmo os jardins e hortas tradicionais, ajudam a configurar espacialmente 
os lotes, mesmo os rurais de grandes dimensões. Nesse contexto, ainda podem ser encontrados muitos 
cemitérios familiares que demandam por registro e estudos mais aprofundados. A presença desses 
elementos pelo território configura pontos de interesse memorial em profunda ligação simbólica e 
estética com a paisagem, como pode ser observado na Figura 43. Geralmente apresentam lápides de 
arenito (grés) esculpidas com motivos florais e religiosos (anjos, em geral), acompanhados de poemas 
ou passagens esculpidas em baixo relevo em estilo gótico alemão. Quase todos, por seus tamanhos 
reduzidos, materiais e implantação são exemplos notáveis de interação ajudando a conformar entornos 
de grande interesse, mesmo que se encontrem, quase sempre, abandonados. Somados aos cemitérios 
comunitários adjuntos às paróquias interioranas, possibilitam fonte de documentação histórica daqueles 
que ajudaram a construir historicamente a paisagem. 

Figura 41 – Residência no interior do município de Agudo com os 
grandes silos de estocagem de arroz ao fundo. 

Fonte: Fotografia do autor (2013).

Figura 42 – Contraste entre casa enxaimel abandonada no interior 
do município de Agudo e edificações de apoio com silos de beneficia-

mento de arroz ao fundo. 
Fonte: Fotografia do autor (2013). 
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Figura 43 – Lápides familiares do final do século XIX esculpidas em 
pedra grés. 

Fonte: Fotografia do autor (2009).

Figura 44 – Pinguela na localidade de Linha Boêmia, interior de 
Agudo. 

Fonte: Fotografia do autor (2013). 

Outro aspecto muito marcante na paisagem são as “pinguelas”. Se analisadas individualmente 
têm uma importância muito localizada, mas em conjunto podem ser consideradas obras essenciais de 
infraestrutura. Há muito tempo essas pontes eram construídas em mutirão pelos principais interessados 
e foram fundamentais para ocupação de fato deste território. Essas pontes suspensas de confecção 
vernácula são ainda o mais direto percurso para travessia de pedestres em muitas ocasiões, e sua 
necessidade nasce em função de estabelecer conexões num meio em que a rede hidrográfica é muito 
vasta. Muitas vezes ligam um caminho paralelo ao curso d’água a outro, e daí às propriedades, mas 
também servem como acesso direto à lotes relativamente isolados. Como pode ser visto na Figura 44, 
são construídas com materiais simples, basicamente madeira e arame, mas apresentam um apurado 
sistema pênsil que as torna sobremaneira interessantes sem chamar demasiada atenção visual. 

Os elementos acima analisados não apresentam, necessariamente, grande relevância individualmente, 
mas em contexto tornam-se determinantes para o entendimento da vida e do funcionamento da 
sociedade, sintetizando o que Jackson (1970) descreve como megaestrutura e concordando com 
Lewis (1979) que expressa que do ponto de vista da cultura não há paisagens menos importantes que 
outras, exigindo atenção equivalente.

Percebidos e representados em diferentes graus e com diferentes objetivos, tais elementos – ainda 
que não sejam considerados extraordinários – guardam uma relação de escala territorial que assume 
grande relevância em termos perceptivos a ponto de figurarem em diferentes tipos de representação 
social, associadas como próprias daquela paisagem e condicionando uma orientação identitária de 
forma objetiva (com toda complexidade que isso pode acarretar). Por outro lado, porém, grande 
parte dos elementos constituintes da paisagem acabam incorporados de tal forma à vida cotidiana, 
tornando-se tão evidentes em determinado contexto paisagístico, que não são objeto de interesse ou 
de atenção. Cabe registrar, como destaca Meinig (1979), que o significado do comum raramente é 
óbvio, demandando ser considerado para além de sua dimensão visível.

De qualquer maneira, é a partir desta soma de elementos percebidos e vivenciados cotidianamente 
ao longo do tempo, de caráter inicialmente utilitário ou não, que são determinadas referências físicas, 
estéticas, memoriais e simbólicas de grande importância para o reconhecimento não só material – as 
características da paisagem – mas também condicionam, numa outra mão, muitas formas de apropriação 
e manifestação cultural, ao menos em uma escala local, como este artigo buscou demonstrar.
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AS QUALIDADES CÊNICAS DAS PAISAGENS DO 
CERRO DO JARAU E DOS AREAIS DE QUARAÍ, 
SUDOESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
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Sidnei Luís Bohn Gass
Roberto Verdum

INTRODUÇÃO

A paisagem é uma marca impressa no espaço geográfico pelas 
sociedades humanas, criada, pintada, descrita, lida, nomeada, percebida, 
estudada, protegida e pesquisada de diversas maneiras. Ora como espaço 
físico; ora como referência a um cenário virtual; ora como expressão visual 
do território e da relação mútua entre os seus elementos; permeada de 
valores estéticos, culturais, geográficos, biológicos e ecológicos; de valores 
intrínsecos (ao se referir aos sentidos, ao prazer e à contemplação); de 
valores instrumentais (de uso), o conceito de paisagem torna-se polissêmico, 
complexo, dinâmico, objetivo e subjetivo, pois, dependendo do enfoque 
e da delimitação espacial e temporal que o pesquisador adota, possui 
outros significados.

Podemos afirmar, de tal modo, que a paisagem é uma construção 
social, como um conjunto de elementos da natureza e/ou construídos 
socialmente e observados e/ou percebidos a partir de um ponto de referência 
numa determinada escala, expressa a partir de uma organização, de uma 
estrutura, de uma funcionalidade e de uma dinâmica que se transforma 
com o tempo. Provoca diferentes sensações e reações (positivas, negativas 
ou mesmo indiferenças), pois utilizamos todos os nossos sentidos para 
pintar, descrever, lembrar, pesquisar, planejar ou para fazer uma leitura 
da paisagem. Dependendo da escala de observação, apresenta-se como 
um mosaico de unidades que interagem na formação de um conjunto 
heterogêneo (VIEIRA, 2014).

A paisagem é objeto de contemplação, de estudos (categoria de análise 
geográfica), de pesquisas, de projetos, de planejamento e gerenciamento 
do território, como potencial turístico, um bem cultural, protegida por 
legislações nacionais e internacionais, e, especialmente, é importante na 
qualidade de vida e no bem-estar humano físico e psíquico. 

Capítulo 13

versão  digital
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Como objeto de contemplação, a paisagem está associada à lembrança de um local com beleza 
cênica, em relação ao qual se tem, na memória, o registro de alguma experiência agradável. Não há como 
e por que ignorar que ela está, indissociavelmente, ligada à imagem e às recordações. Neste sentido, 
ela também está relacionada com o potencial turístico, pois o(a) viajante busca locais turísticos (com 
características históricas, estéticas, artísticas, inato e ligados ao modismo) à procura de qualidade de 
vida, de bem-estar físico e psíquico, paisagem com valores afetivos e significados culturais. 

Como objeto de pesquisas e de projetos, a paisagem reflete a marca que as sociedades imprimem 
na superfície terrestre e a registram no tempo e no espaço, através da forma, da linha, da cor, da textura, 
da escala e do espaço. Como estudo, na educação básica, por ser uma categoria de análise geográfica. 
Pois, a paisagem é o resultado da dinâmica dos aspectos físicos, sociais, culturais e econômicos, que 
permeiam o estético na combinação de formas e cores do espaço geográfico.

No planejamento e na gestão do território, a paisagem é importante porque, ao analisá-la, constrói-
se a evolução da história natural e cultural de um determinado território, a partir do conhecimento da 
litologia, do relevo, da hidrografia, do clima, dos solos, da flora, da fauna, dos ecossistemas, do uso do 
solo e todas as expressões históricas e culturais da sociedade.

Como um bem cultural e como proteção, a partir das legislações nacionais e internacionais, a 
percepção da paisagem torna-se algo preciso e endereçado, mediante estudo dos fatores territoriais, 
plásticos e emocionais, conduzindo a valoração estética, cultural, geomorfológica e ambiental. Como 
afirmam Vieira e Verdum (2019, p. 80) “a beleza cênica foi um dos fatores determinantes para a criação 
de áreas territoriais, especialmente protegidas e parâmetros de indicação para a criação de patrimônios 
culturais, e ainda permanece”. 

PAISAGENS DE VALORES SOCIAIS: CÊNICAS, PITORESCAS E SUBLIMES

Vieira (2014) ao criar uma proposta conceitual e metodológica para identificar as belezas cênicas 
das paisagens do Pampa do estado do Rio Grande do Sul, define o significado de beleza cênica e 
diferencia as paisagens em cênicas, sublimes e pitorescas.

A beleza cênica da paisagem é o espaço cênico de observação da paisagem, marcada por ser 
o local central do olhar do observador ao fazer a leitura de uma paisagem, ou seja, é o cenário com 
propriedades estéticas formais e estruturais caracterizadas pela harmonia, proporção, luminosidade 
e pelo equilíbrio.

A paisagem cênica caracteriza-se por gerar sentimentos ou sensações agradáveis, como prazer, 
deleite, satisfação, tranquilidade, paz de espírito. A paisagem sublime caracteriza-se por gerar sentimentos 
ou sensações de medo, de inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de deformidade, de 
uma ameaça, de susto, de irregularidades, da variação repentina, do perigo, é a discordância entre a razão 
e a imaginação. A paisagem pitoresca caracteriza-se pela singularidade, pela raridade, excentricidade, 
complexidade, variada e irregular, vibrante, com energia e graciosamente original. 
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Vieira e Verdum (2019) afirmam que ainda no século XXI, 

admiramos as paisagens de acordo com os padrões do século XVIII, buscando essencialmente, as 
sensações que ela nos fornece pela sua beleza, pela sublimidade, pelo pitoresco, e de preferência na área 
rural, ou seja, uma busca pelas paisagens que são dignas de ser representadas em uma imagem. Ainda 
se exibem estas paisagens em folhetos, fotos de calendário, cartões postais nas lojas de souvenir e nas 
empresas de turismo, e atualmente, em folhetos publicitários para venda de casas e apartamentos em 
condomínios fechados (Vieira; Verdum, 2019, p. 78)

As paisagens cênicas, sublimes e pitorescas possuem em comum a qualidade cênica da paisagem. 
Ao observar e fazer uma leitura da paisagem, o observador faz-se um exercício de selecionar, organizar 
e formar imagens mentais para caracterizá-las fisiograficamente e morfologicamente, principalmente 
aqueles que conduzem a lembranças de experiências passadas.

A QUALIDADE CÊNICA DA PAISAGEM

A qualidade cênica é de grande importância para identificação e proteção dos elementos cênicos; 
para elaboração de projetos de desenvolvimento turístico; para indicar os locais onde se colocar 
belvederes; para a para a avaliação de impactos visuais e ambientais gerados pela implantação de projetos 
arquitetônicos e outros empreendimentos que venham a intervir nessa qualidade; além de ser um fator 
determinante para a indicação de paisagens com importância enquanto patrimônio e protegidas nas 
legislações nacionais e internacionais. Essa qualidade cênica é determinada pelo conjunto de elementos 
que caracterizam visualmente uma paisagem. (VIEIRA, 2014). 

Segundo Escribano Bombin (1991, p. 83), “qualquer tentativa de avaliar a qualidade de um 
espaço paisagístico deve assumir a existência de posturas subjetivas antagônicas’’. Mas, deve-se tentar 
objetivar os aspectos que permitam comparar as situações distintas”1. Para a autora, a visualização de 
uma paisagem é motivada por três características (qualidade visual intrínseca, qualidade do entorno 
imediato e a qualidade visual do fundo cênico) e que proporcionam diferentes tonalidades e podem 
ser modificadas por diferentes formas de atuação, conforme apresenta o organograma da Figura 1.

Vieira et al. (2018) afirmam que a qualidade da paisagem cênica possui aspectos subjetivos e objetivos. 
Os aspectos subjetivos fazem parte da percepção estética. Os aspectos objetivos são caracterizados, 
primeiramente, pela presença da água e/ou pela geomorfologia e, posteriormente, pela vegetação. 

A qualidade visual intrínseca significa o atrativo visual derivado da própria característica da 
paisagem. É definido, principalmente, em função da morfologia, da vegetação e da presença de água. 
A qualidade visual do entorno imediato significa a paisagem imediatamente externa, definida por um 
círculo de raio entre 500 a 700 metros a partir de um ponto. Sua importância se justifica pela possibilidade 
de observação dos elementos visualmente atrativos. A qualidade de fundo cênico ou da vista cênica 
significa o conjunto que constitui o fundo visual da paisagem. Os elementos mais importantes são a 
intervisibilidade, as formas do relevo, a vegetação, a água e a singularidade geológica. A intervisibilidade 
valoriza a existência de um horizonte amplo da paisagem.

1 Texto original: “Todo intento de evaluación de la calidad paisajística de un espacio debe asumir la existencia de posturas subjetivas 
antagónicas. Pero siempre se debe tratar de objetivar lo que se ve como objeto de marcar los aspectos que permitan comparar situaciones 
distintas.’’
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Figura 1 – Organograma das características que motivam a percepção e indicam a qualidade cênica da paisagem.
Fonte: Escribano Bombin, 1991, adaptado por Vieira, 2014.

AS BELEZAS CÊNICAS DAS PAISAGENS COMO PRECURSORAS DO TURISMO 

No Atlas das Belezas Cênicas das Paisagens do Pampa: olhar, ler, refletir e compreender para 
valorizara paisagem - Cuesta do Haedo, volume 1 (VIEIRA et al., 2018), as paisagens foram cartografadas 
deacordo com as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul (Cuesta do Haedo, Planalto 
Meridional,Depressão Central, Planalto Sul-Rio Grandense e Planície Costeira) e subdivididas em 
Caminhos. Os Caminhos consistem em trechos em que as belezas próximas umas das outras possam 
ser visitadas a partir de uma mesma rodovia ou rota, facilitando o deslocamento, o conhecimento e 
a visualização das mesmas. Junto aos Caminhos, foram adicionadas fotografias e outras informações 
como a localização, mapas, toponímias, lendas, filmes e dados científicos sobre as paisagens indicadas. 

Dentro deste contexto, Vieira et al. (2018) elaboraram o Caminho de Artigas, com a inclusão 
das belezas cênicas próximas à sede do município de Quaraí, e que podem ser acessadas a partir das 
rodovias BR-293 e da RS-377. Neste Caminho foram elencadas quatro belezas cênicas pontuais 
e duas áreas com belezas cênicas, conforme mostra o mapa da Figura 2: o Conjunto Morfológico 
do Cerro doJarau (CMCJ)4, as ruínas do Saladeiro São Carlos, os areais de Quaraí, os butiazais de 
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Quatepe (ouCoatepe), os campos planos nas nascentes da bacia dos arroios Quaraí Mirim e do Areal 
e aspaisagens abertas da fronteira oeste.

As belezas cênicas do Caminho das Artigas possuem qualidades cênicas, tanto intrínsecas, como 
ageomorfologia do CMCJ e a vegetação dos Butiazais de Quatepe (ou Coatepe [lv1]), bem como 
aqualidade Visual de Fundo Cênico [lv2]com as paisagens dos Campos Planos e o próprio CMCJ, 
alémde outros elementos como os afloramentos rochosos, os contextos históricos e socioculturais 
inseridose descritos no trabalho de Vieira (2014).

Figura 2 – Caminho de Artigas 
Fonte: Adaptado de Vieira et al., 2018, p. 71

22/11/21, 13:58 chasque (7200×5400)

https://webmail.ufrgs.br/chasque/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=216550&_part=2&_action=get&_extwin=1 1/1
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AS QUALIDADES CÊNICAS DO COMPLEXO MORFOLÓGICO DO CERRO DO JARAU  
E DOS AREAIS DE QUARAÍ

No que tange a geomorfologia, como qualidade cênica, destaca-se dentro do trabalho de Vieira 
(2014), Vieira e Verdum (2017) e Vieira et al., (2018, 2020) a presença dos Cerros como portadores 
de belezas cênicas, sobretudo na unidade geomorfológica da Cuesta do Haedo, como os cerros de 
Santana do Livramento, o Cerro Palomas, o Cerro Morro do Chapéu, o Cerro Florentina, os Cerros 
Verdes o Cerro dos Munhoz; os cerros de Alegrete, como o Cerro Negro e a ponte de pedra, o Cerro 
do Tigre, o Cerro da Cáscavel, além dos conjuntos morfológicos do Caverá e do Conjunto Morfológico 
do Cerro do Jarau.

Os Cerros foram citados pelos entrevistados como “monumentos naturais que se destacam 
na paisagem”, pela “morfologia imponente e composição ecológica”, pela “importância histórica e 
identitária com a comunidade local”, para “para preservar a possibilidade de se ver ao longe”, e pela 
“sua formação geológica, geomorfológica e a vegetação” (Vieira, 2014). 

Além disso, segundo Gass et al. (2019), o Cerro da Esquina, Figura 3, localizado em São Francisco 
de Assis/RS e que possui areais associados, possui condições de exploração turística, sobretudo em 
função de sua beleza cênica, como um conjunto paisagístico da região, sendo necessária a sua valorização 
como patrimônio geomorfológico, evidenciando também a qualidade cênica. Sendo assim, destacamos 
duas belezas cênicas cartografadas no Caminho de Artigas associadas à geomorfologia: o Conjunto 
Morfológico do Cerro do Jarau e os Areais de Quaraí que serão descritos a seguir. 

Figura 3 – Cerros e areal da localidade Esquina , São Francisco de Assis, RS.
Fotografia: Roberto Verdum, 16/06/2017.
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CONJUNTO MORFOLÓGICO DO CERRO DO JARAU

O Conjunto Morfológico do Cerro do Jarau (CMCJ) está localizado na unidade geomorfológica 
Cuesta do Haedo, a cerca de 25 km da sede municipal de Quaraí, na margem esquerda da rodovia RS-
377 sentido Quaraí-Uruguaiana. O CMCJ, pela sua paisagem cênica e pitoresca, desperta a curiosidade 
de pesquisadores a respeito da sua gênese como uma estrutura circular com um núcleo soerguido e 
com um relevo marcado por cristas que decaem para as áreas rebaixadas no centro em direção ao sul; 
de evolução complexa, quiçá, resultante do impacto de um corpo celeste. 

Alves (2012) explica que “entre os moradores locais não existe concordância a respeito do que 
vem a ser o “Cerro do Jarau”, havendo os que restringem o termo para o morro de maior altitude (308 
m) - Figura 4 - e os que o aplicam ao semicírculo de morros, disposto na borda norte do Astroblema”. 

Segundo Vieira (2014) e Vieira e Verdum (2017), o CMCJ foi citado por onze entrevistados como 
paisagem cênica “[...] pelo contraste na paisagem, ao enxergá-lo.” “[...] é uma forma de relevo que se 
diferencia da planura dos campos. Traz aos moradores uma dimensão da natureza diferenciada. Possui 
uma expressão cultural, local de histórias, lendas e filmes”. “[...] pela presença de espécies ornamentais, 
pela vista da paisagem do entorno e pelo manejo tradicional de rebanhos pelo gaúcho”. “[...] por sua 
morfologia imponente, sua composição ecológica e suas referências históricas que, inclusive, o tornaram 
ícone cultural regional”. “[...] pela rara beleza, pelos ambientes prístinos, espécies endêmicas/ raras, 
entre outros”. (VIEIRA, 2014 e VIEIRA; VERDUM, 2017). 

Figura 4 – O Cerro do Jarau (último plano da foto): forma de relevo de impacto (astroblema) que se diferencia da planura dos campos herbáce-
os do Pampa.

Fotografia: Roberto Verdum, 26/11/2019.
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O naturalista Padre Balduíno Rambo (1956), ao descrever sobre a paisagem da área onde está 
localizado o Cerro do Jarau, escreveu no seu diário:

[...] A campanha é um oceano, não de água, mas de grama. Esta impressão é reforçada pela Coxilha do 
Jarau no extremo sul da paisagem. Levantando-se do meio dum colar de vegetação mais alta, graminácea, 
quase branca como a espuma da ressaca, seus cerros brilham ao sol como ilhotes de granito no mar. 
Mesmo de longe ressaltam as arestas de arenito metamórfico conglutinados neste serrote mais ocidental 
do Rio Grande do Sul, figurando monstros petrificados de eras que já vão longe (RAMBO, 1956, p. 145)

Ab’Sáber (2003, p. 22) escreve que se trata de uma região

[...] altamente beneficiada por cenários naturais. Trata-se, talvez, da mais bela área de colinas do território 
brasileiro. A Campanha é uma espécie de “país” de horizontes distendidos e desdobrados, a perder de 
vista na direção das fronteiras “castelhanas” do Uruguai e da Argentina. Destacam-se os tons verdáceos 
claros, em todos os planos e níveis da topografia das coxilhas. Enquanto os “cerros”, que emolduram 
alguns setores do horizonte – na forma de cristas ou de baixas escarpas assimétricas (Caverá, Santana) 
ou constituindo a silhueta isolada de alguns morros testemunho – quebram a monotonia das paisagens 
que se repetem (AB’SÁBER, 2003b, p. 22). 

O CMCJ, como uma paisagem pitoresca, Figura 5, com suas cristas elevadas com cotas de até 
aproximadamente 300 m, constitui “uma janela estratigráfica estrutural local” e, por conseguinte, 
possui aspectos relacionados a geoconservação e ao geoturismo, a partir de pesquisas que o relacionam 
a um geossítio, “com aproximadamente 8 km de diâmetro e uma área de 50 km2” (Sanches e Garcia, 
2013, p. 106), com valores científicos, geológicos, geomorfológicos, culturais, históricos, turísticos, 
educacionais, biológicos e de conservação 

Figura 5 – Cristas elevadas do CMCJ e a sua paisagem do entorno.
Fonte: Jornal Minuano (https://www.ufrgs.br/floracampestre/afloramentos-rochosos/)

https://www.ufrgs.br/floracampestre/afloramentos-rochosos/
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Em 2008, Crósta e Lourenço (2008) encaminharam o Conjunto Morfológico do Cerro do Jarau 
como uma proposta de sítio geológico ou paleobiológico do Brasil a ser preservado como patrimônio 
natural da humanidade à Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) com a 
denominação de Astroblema do Cerro do Jarau, RS, com a seguinte caracterização: 

A origem da estrutura circular anômala do Cerro do Jarau vem sendo pesquisada desde a década de 
1960. [...] A estrutura se insere no contexto geológico da Bacia do Paraná, tendo se formado sobre rochas 
das formações Guará, Botucatu e Serra Geral. A exposição dos arenitos da Formação Guará e Botucatu 
constituem uma janela estratigráfica/estrutural, já que quase toda região oeste do estado do Rio Grande 
do Sul encontra-se coberta pelos derrames basálticos. Além dessas rochas, são encontrados corpos 
discordantes de brechas de arenito principalmente no centro da estrutura, e de basaltos nas regiões de 
topo e base de derrames. Os arenitos da Formação Botucatu encontram-se intensamente silicificados e 
condicionados por falhas que formam um padrão radial e anelar. O acamamento original dessas rochas 
mergulha preferencialmente em direção ao centro da estrutura. Estudos recentes identificaram evidências 
de deformação e metamorfismo de impacto, tais como PDFs e PFs em cristais de quartzo, feldspato 
e clino-piroxênio, além de brechas líticas autóctones e suevitos. Foram também observados possíveis 
cones de estilhaçamento (shatter cones). O conjunto de feições aponta para uma origem por impacto 
de corpo celeste para a estrutura do Cerro do Jarau, tornando-a a 6ª cratera de impacto identificada no 
Brasil e possivelmente a 175ª na Terra.

Em relação à formação geológica/geomorfológica, Figura 6, o CMCJ foi inicialmente descrito 
por Grehs (1969), através da interpretação de que seria um domo estrutural, com o centro soerguido 
com a presença de arenitos da formação Botucatu, enquanto a borda conta com a presença de basaltos 
da formação Serra Geral, inclusive estratigraficamente abaixo dos arenitos. 

Em levantamento bibliográfico realizado por Medeiros (2019), destacam-se, ainda, os estudos 
realizados por Hausman (1966), denominando esse relevo como “Horst do Jarau”, Moreira et. al. 
(1980) e Horbach (1986) identificaram a estrutura dômica da cratera e o afloramento das rochas 
vulcânicas da Formação Serra Geral, assim como Schuck & Lisboa (1987) e Lisboa et al. (1987) 
diferenciam uma estrutura dômica nas cabeceiras do arroio Garupá e a Estrutura Falhada Anelar do 
Jarau, associando-as à estrutura de impacto por corpo celeste (astroblema). Além disso, considera-se 
que o Jarau possui afloramentos e falhas que ocorrem somente em regiões afetadas por deformações 
desse tipo de impacto. (SANCHÉZ e GARCIA, 2013; SANCHÉZ et al. 2014). Podemos observar a 
partir da imagem de satélite, a morfologia da cratera de impacto, como mostra a Figura 6. 

Alves (2012) descreve o Astroblema do Jarau, como uma estrutura circular elíptica com 
aproximadamente 7 km de diâmetro com as bordas soerguidas na sua porção Norte, decaindo gradualmente 
para Leste e Oeste em direção ao Sul. Classifica sob o aspecto morfométrico em distintas formas de 
relevo, tais como colinas vulcânicas e areníticas; morros e morrotes de arenito; e planícies aluviais. 

As colinas vulcânicas e areníticas ou coxilhas, são elevações mamelonares com altitudes 
relativamente baixas e declives suaves, caracterizando o aspecto suavemente ondulado. Os morros e 
morrotes de arenito, denominados de “Cerros”, são elevações com encostas relativamente íngremes e 
pedregosas, com topos agudos, igualmente pedregosos. Os morros (ultrapassam a 100m) e os morrotes 
(entre 20m e 100m) localizam-se nas bordas norte, nordeste e noroeste, formando um semicírculo. 
As planícies aluviais são áreas planas deposicionais que acompanham cursos d’água, com deposição 
dos materiais erodidos e transportados (ALVES, 2012). 
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Figura 6 – Imagem de satélite sombreada e modelagem do CMCJ evidenciando a morfologia da cratera do impacto.
Elaboração: Jean Caneppele, 2021. 
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Figura 7 – Formas de Relevo do Conjunto Morfológico do Cerro do Jarau
Fonte: Alves, 2012, p. 51

A qualidade visual do entorno imediato e de fundo cênico, ganha destaque ao analisar o contexto 
geomorfológico nesta área pode ser caracterizado pelos relevos de colinas (coxilhas) em torno do cerro 
do Jarau, caracterizando uma paisagem de feições onduladas, entremeadas de fundos de vales pouco 
profundos e valonados. Mais elevadas, identificam-se as cristas de litologias sedimentares, os morrotes 
com amplitudes entre 20 m e 100 m e os morros acima de 100 m, Figura 8. 
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Sua importância cultural, histórica, turística e educacional, se concebe, pela lenda da Salamandra 
do Jarau; por ser um local importante durante a guerra regional (século XIX); pela existência das 
“mangueiras” de pedras; pela presença de artefatos líticos (no sítio RS Q 17 Estância Velha do Jarau); 
para a prática de turismo de aventura, cavalgadas e travessias; e por ser escolhido por professores para 
fazerem trabalhos de campo com seus estudantes da educação básica e superior. 

Segundo Sánchez e García (2013, p. 107), na área do CMCJ são constantemente “encontrados 
artefatos feitos por índios, como machados de pedra e bolas de boleadeiras. Durante a Guerra dos 
Farrapos, as tropas de Bento Gonçalves utilizavam o local para refúgio, devido às suas características 
propícias para alojamento”.

As histórias e os filmes, produzidos sobre a lenda da Salamanca do Jarau, ressaltam a importância 
cênica desta paisagem. A lenda é descrita no livro de João Simões Lopes Neto, sendo contada pela 
comunidade local, além de fazer parte da histórica da Guerra dos Farrapos. A lenda conta que um 
sacristão foi enfeitiçado pelos encantos de uma princesa moura que foi transformada em Teiniaguá, 
uma salamanca, por Anhangá-pitã, o próprio diabo na mitologia guarani. Além disso, durante a guerra, 
o general Bento Manuel Ribeiro, teria entrado no Cerro do Jarau e feito um pacto com a Teiniaguá que 
supostamente habitava o Jarau, saindo de lá protegido. 

O CMCJ está inserido nas Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição 
dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira, com uma importância extremamente alta em função 
da grande beleza cênica, do valor histórico e cultural e da ocorrência de espécies endêmicas com 
prioridade de ação muito alta. 

Figura 8 – Qualidade visual do entorno imediato e de fundo cênico com suas feições onduladas e as cristas, respectivamente. 
Fonte: Adaptado de Vieira et al., 2018, p. 75
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O Ministério do Meio Ambiente, em 2018, indicou para a área do Conjunto e para a região onde 
está localizado, há ameaças, tais como: 

[...] a falta de informação da população sobre a biodiversidade local; turismo desordenado; a falta 
de fiscalização fronteiriça; o tráfico de flora e fauna nativas; incremento da aplicação de agrotóxicos 
sobre campo natural ou com o uso na agricultura; introdução de espécies exóticas invasoras animais 
e vegetais; supressão de áreas naturais pela expansão de atividades agrícolas; queimadas; e índices de 
lotação pecuária (MMA, 2018). 

As prioridades de ações sugeridas para a conservação da biodiversidade nesta área, consistem 
na identificação e fomento à pesquisa para usos potenciais da biodiversidade e estudos no local para 
definição da categoria da UC a ser criada. (MMA 2007 e 2018). 

Dentro deste contexto, em 2013, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente propôs a criação de 
uma unidade de conservação na Região do CMCJ na categoria de Monumento Natural, em função 
da beleza cênica, elencando três aspectos como justificativa. Trata-se da existência do astroblema do 
Jarau, caracterizado assim em função das estruturas circulares, composta por um anel predominante 
basáltico com um núcleo arenítico no centro, da presença de ecossistemas representativos do Pampa, 
sendo reconhecido por Alves (2012) seis tipologias de vegetação natural: 1) campos com colinas 
vulcânicas; 2) campos em colinas de arenito; 3) campos rupestres; 4) matas ciliares; 5) capões-de-mato 
e parque de Inhanduvá. Além disso, o referido autor recomenda a adoção de medidas para proteção 
deste patrimônio natural (ALVES, 2012), além de possuir significado histórico-cultural para o povo 
gaúcho (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

AREAIS DE QUARAÍ

Os Areais de Quaraí fazem parte dos dez areais citados pelos pesquisadores como paisagens 
cênicas (VIEIRA, 2014), enquanto Gass et al. (2019) elucidam o potencial dos areais enquanto 
patrimônio geomorfológico em seu estudo no areal do Cerro da Esquina em São Francisco de Assis, 
RS. Sobretudo, em função de seus atributos geomorfológicos, que se relacionam com a fauna e flora da 
região, além da relação arqueológica com a presença de líticos e materiais cerâmicos próximos ao cerro. 

Vieira (2014) cita que um pesquisador ao justificar os Areais de Quaraí, como uma paisagem 
cênica, afirma que:

[...] a beleza e a proteção dos areais do Quaraí se devem ao fato de que são redutos do passado, desde 
um tempo histórico longo, tem “vidas” que se mantém ali, constitui um contraste singular, uma quebra 
de monotonia com o verde dos campos, são os mais antigos e são associados a sítios arqueológicos. É 
um patrimônio cultural (VIEIRA, 2014, p. 194).

O naturalista Padre Balduíno Rambo (1956) se reporta aos areais escrevendo:

[...] em alguns lugares mais altos e planos, depara-se um fenômeno único em todo o Rio Grande do 
Sul: areais de muitos hectares de superfície no meio do campo, como verdadeiras dunas continentais: é 
como se a paisagem quisesse conservar uma lembrança, do que foi toda essa região nas longínquas era 
do Triássico, quando ainda não existia a valente flora para subjugar as areias (RAMBO, 1956, p. 140).
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Sob o aspecto geomorfológico, sua paisagem se caracteriza pela vinculação com o padrão de 
ocorrência destas feições (SUERTEGARAY, 1998, ANDRADE FILHO, 2007, GASS; SILVA, 2017). 
Como pode ser observado na modelagem apresentada nas Figuras 8 e 9, o Areal de Quaraí encontra-
se ancorado à formação de cerros que criam uma linha sequencial norte-sul, à oeste, podendo atingir 
228 m de altitude. Nas extremidades norte, sul e leste, os cerros circundam o areal, atingindo nestas 
porções, altitudes entre 187 e 200 m, aproximadamente, impondo-o uma condição de confinamento. 
No seu interior, as altitudes possuem uma variação entre 140 e 160 m, com abertura, na direção leste, 
para a planície de inundação do arroio Cati com sua vegetação ciliar.

A qualidade cênica da paisagem, tomando por pressuposto o organograma da Figura 1, fica 
evidenciado pela observação da qualidade visual intrínseca, em especial, da geomorfologia, a partir das 
formas do relevo que condicionam o areal (cerros) e da presença de vegetação como elemento de sua 
delimitação. Por sua vez, a qualidade visual do entorno imediato pode ser demonstrada pelo contraste 
que ocorre entre o areal e os elementos demonstrados nas Figuras 9, 10 e 11, como a transição areal-
vegetação campestre e areal-formação de cerros. Neste contexto, a água desempenha papel fundamental, 
pois a dinâmica hidrográfica da área de entorno do areal apresenta características típicas de planície 
de inundação com a presença de mata ciliar, no caso do arroio Cati, sendo que para os seus afluentes 
na margem direita, a presença de alguns processos erosivos provocados pelo escoamento superficial.

Figura 9 – Modelagem do areal de Quaraí, RS, vista de oeste.
Elaboração: Sidnei Luís Bohn Gass, 2021, a partir de imagens do satélite CBERS-4A, do dia 10/09/2020, sensor WPM com 8 metros de reso-

lução espacial e Modelo Digital de Elevação SRTM processado pelo projeto TopoData do INPE.
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Figura 10 – Modelagem do areal de Quaraí, RS, vista de sudeste. 
Elaboração: Sidnei Luís Bohn Gass, 2021, a partir de imagens do satélite CBERS-4A, do dia 10/09/2020, sensor WPM com 8 metros  

de resolução espacial e Modelo Digital de Elevação SRTM processado pelo projeto TopoData do INPE.

Figura 11 – Modelagem do Areal de Quaraí, RS, destacando o contraste entre o areal e os elementos vegetação campestre e cerros.
Elaboração: Sidnei Luís Bohn Gass, 2021, a partir de imagens do satélite CBERS-4A, do dia 10/09/2020, sensor WPM com 8 metros  

de resolução espacial e Modelo Digital de Elevação SRTM processado pelo projeto TopoData do INPE.
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Figura 12 – Areal de Quaraí, RS, destacando o contraste entre o areal, os elementos da vegetação campestre e os cerros do entorno.
Fotografia: Roberto Verdum, 28/11/2019.

Em relação à proteção dos areais de Quaraí, destaca-se o trabalho de Mandião (2012) que traz 
subsídios para a criação de uma Unidade de Conservação (UC), sobretudo na questão biológica, 
arqueológica e histórica, que protejam os Campos com Areais, uma vez que não há UCs que protejam 
esse ecossistema, propondo a área dos Areais do Quaraí como passível de se tornar uma UC na categoria 
de Área de Relevante Interesse Ecológico ou Parque. 

A qualidade visual de fundo cênico do Areal do Quaraí, pode ser caracterizada com base nos 
cinco elementos considerados por Escribano Bombin (1991). A área possui boa intervisibilidade, 
permitindo sua contemplação no contexto da região na qual se insere. A altitude do horizonte é um 
fator que pode ser avaliado sob dois aspectos: a partir das áreas circundantes, em especial, a partir do 
topo dos cerros, permitindo a visualização do contexto do confinamento do areal e a continuidade 
da paisagem com a alternância dos seus elementos constituintes. De outro lado, o horizonte pode ser 
observado a partir do interior do areal, permitindo uma visibilidade maior em direção leste, para a 
abertura que dá vistas ao arroio Cati, bem como a contemplação dos cerros a partir de sua base.

Com relação à vegetação, à água e à geomorfologia regionais, estas permitem um mosaico de 
fundo cênico, evidenciando a presença de vegetação típica do Pampa, com sua rede de drenagem que 
destaca a presença de coxilhas (colinas) e cerros, como representado pelas Figuras 11 e 12.

Em 2003, o Ministério do Meio Ambiente, através do Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira, PROBIO, lançou o mapa com as áreas prioritárias para 
a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira (MMA, 
2003), no qual constava como área prioritária a Campanha Gaúcha, num polígono que pode ser 
descrito por um triângulo entre as cidades de São Borja, Sant’Ana do Livramento e Barra do Quaraí, 
com área de aproximadamente 26 mil km², classificada, à época, como de prioridade extremamente 
alta, sendo indicada a criação e indicação de unidades de conservação. O Cerro do Jarau e os Areais 
de Quaraí estão inseridos no referido polígono.
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Figura 13 – Areal de Quaraí, RS, destacando o contraste entre o areal, os elementos da vegetação campestre, dos cerros do entorno e dos usos 
agrícolas (pecuária extensiva e cultivos).

Fotografia: Roberto Verdum, 28/11/2019.

Em 2007 (MMA, 2007) a proposta foi atualizada, passando por um refinamento que incluiu 
corredores ecológicos, considerando a conexão entre diferentes áreas prioritárias. Cabe mencionar 
que a proposta de 2003 considerava o Pampa como parte integrante do Bioma Mata Atlântica, tendo 
sido feita a separação na atualização de 2007. Nessa versão da definição das áreas, o Cerro do Jarau 
e os Areais de Quaraí constam de um polígono com área de 3260 km², caracterizada como uma área 
de mosaico e corredor de biodiversidade, com importância extremamente alta e de prioridade muito 
alta para as ações de conservação.

Por sua vez, em 2018 (MMA, 2018), às áreas passaram por nova avaliação que, de certa forma, 
generalizou a proposta anterior, mas o Complexo Morfológico do Cerro do Jarau e os Areais de Quaraí, 
continuam em área definida para a conservação, mas numa redução de mais de 50%, agora com 1460 
km², com a indicação de importância biológica muito alta e prioridade de ação muito alta. Na atualização 
de 2018, o Plano Sistemático de Conservação procura identificar e selecionar o conjunto de áreas 
prioritárias para a conservação de diferentes aspectos da biodiversidade ou de alvos de conservação 
(espécies, habitats, paisagens e os processos ecológicos) com adequações à realidade socioeconômica 
da região. A proposta traz como ação recomendada principal, a criação de UC, e como ação secundária, 
o desenvolvimento do turismo sustentável e o manejo sustentável da biodiversidade, corroborando 
com a análise apresentada sob o aspecto da beleza cênica das áreas em discussão neste capítulo.



As qualidades cênicas das paisagens do Cerro do Jarau e dos Areais de Quaraí, sudoeste do Rio Grande do Sul, Brasil

241

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como salientado no início deste capítulo, entendemos a paisagem como uma marca impressa no 
espaço geográfico pelas sociedades humanas, sendo concebida a partir das relações intrínsecas entre um 
conjunto de elementos da(s) natureza(s) e aqueles construídos socialmente. A paisagem, como construção 
que perpassa o senso comum de praticamente todos os seres humanos, pode ser observada a partir de 
um ponto de vista, em diferentes escalas espaciais e temporais, expressando formas, funcionalidades, 
estruturas e dinâmicas; o que nos incita a interagir com ela e expressá-la de diversas maneiras. 

Neste contexto, procuramos expressar aqui, a contemplação e a interação com duas paisagens 
de referência, como marcas na paisagem pampeana, o Complexo Morfológico do Cerro do Jarau e os 
Areais de Quaraí. Podemos considerá-las como paisagens que expressam sua gênese na escala de tempo 
geológico e que nos oferecem contemplá-las na nossa trajetória histórica de existência. Felizmente, 
temos o privilégio de compartilhar nesse nosso tempo de existência humana, não só suas morfologias 
desenhadas pela(s) natureza(s), mas outros aspectos que as compõem que são, na maioria das vezes, 
invisíveis aos seres humanos, mas que as ciências nos permitem ver e apreciar como belezas cênicas. 
Sobretudo, em diálogos com as pessoas que constroem, também, suas identidades com essas paisagens 
de referência para elas. 

A paisagem é objeto de contemplação, mas também interfere diretamente na qualidade de vida e 
no bem-estar humano, agregando uma série de valores afetivos e de significação individual e coletiva. 
Por isso, a importância das propostas de preservação e conservação, como expressões visíveis e invisíveis 
da(s) natureza(s) que compõem o planeta Terra! 

Portanto, os seres humanos, ao desejarem uma qualidade de vida, também desejam uma paisagem 
de qualidade, não só do ponto de vista estético, mas da variedade de interligações de formas de vida e de 
suas funcionalidades. Assim, é importante que as paisagens e os sítios de valor paisagístico excepcional 
e universal (parâmetros estético, ecológico, histórico, cultural e científico), tornem-se não somente 
um bem jurídico merecedor de proteção, principalmente aquelas consideradas portadoras de belezas 
cênicas, sublimes e pitorescas, mas referências para gerar uma matriz identitária às pessoas, não somente 
transformadas em peças de museus, pois elas devem evoluir com a história e fazer parte das relações 
sociais que as protegem e/ou as transformam.
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Capítulo 14 PAISAGENS E TURISMO: O OLHAR ROMÂNTICO 
SOBRE A LAGOA MIRIM – “LADO” BRASILEIRO1

Jaciel Gustavo Kunz
Antonio Carlos Castrogiovanni

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é evidenciar o olhar estético romântico 
como subjacente à valoração das paisagens lacustres costeiras, em geral, e 
da Lagoa Mirim (Brasil), em particular, por parte do turismo/lazer.

Aqui, o Turismo tem pelo menos duas conotações. Na primeira, 
Turismo, a primeira letra é grafada em maiúscula, em referência ao campo 
de conhecimento que surge no século XX e vem se consolidando no país, 
ganhando relativa autonomia, apesar de receber contribuições teóricas 
de outras ciências e/ou disciplinas afins, com destaque para a Geografia 
(REJOWSKI; MENA-CHALCO, 2019). Na segunda, a primeira letra 
é grafada em minúscula (turismo), pois refere-se à cadeia produtiva, ou 
aos setores de atividades características e, especialmente, ao fenômeno 
socioespacial complexo: concebemos o fenômeno que dá origem à atividade, 
e não o contrário (FRATUCCI, 2014).

A paisagem, assim como outros conceitos-chave da pesquisa 
socioespacial (SOUZA, 2016) possui grau de abstração e possibilidades 
analíticas distintas (SUERTEGARAY, 2001). Embora a paisagem não seja 
um elemento que explique a atratividade turística das localidades, é um 
fator que pesa em termos de estranhamento e familiaridades (YÁZIGI, 
2002). Os turistas, ao visitarem um destino, não visualizam somente objetos 
separados, mas, sim, uma paisagem inteira (KNUDSEN; RICKLY-BOYD; 
METRO-ROLAND, 2012). O advento de um olhar do turista corresponde 
a uma estetização do olhar (URRY, 1999). É a apreciação estética que torna 
o lugar uma presença para aqueles que o visitam (BERLEANT, 2012).

A dimensão estética é a que delimita a paisagem em relação aos demais 
conceitos geográficos, como lugar (SOUZA, 2018). Em nível internacional, 
a Estética, até o momento, é pouco estudada pela literatura acadêmico-
científica do Turismo no exterior, assim como no Brasil (KNUDSEN; 
METRO-ROLAND; RICKLY-BOYD, 2015). Enquanto são encontrados em 

1  KUNZ, Jaciel Gustavo. Turismo e paisagens na-da Lagoa Mirim: Complexus de práticas e significados.  
2021. 380f., Tese (Doutorado em Geografia), Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. 
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periódicos do Turismo um número expressivo de artigos que tratam sobre paisagem (PUBLICAÇÕES 
DE TURISMO, 2021), escassos2 são os que se debruçam sobre a perspectiva da estética, quer de 
cidades-patrimônio, quer de corpos lacustres (ANDRIOLO, 2016; KUNZ, 2021). Predominam, 
ainda, estudos que buscam avaliar a qualidade das composições paisagísticas de modo a convertê-las 
em recursos turísticos, a partir de indicadores ambientais de sua atratividade e conservação (PIRES, 
2011), conferida por técnicos, geógrafos ou turismólogos. A percepção da paisagem é fator crucial 
para o ordenamento territorial do turismo (FONT, 1992). Portanto, para nós, o conceito de paisagem 
é um dos que mais dialoga com o saber turístico, além de participar das experiências turísticas. 

Embora reconheçamos que o Turismo e o Lazer – poderíamos falar em Estudos do Turismo 
e Estudos do Lazer – sejam fenômenos imbricados e tenham interfaces evidentes, observamos que 
seguem sendo distinguíveis e possuem trajetórias próprias como campos de conhecimento (SANTOS 
E GOMES, 2016). Há mobilidades para lazeres cotidianos e mobilidades para lazeres extraordinários, 
demarcando o turismo (ÈQUIPE MIT, 2002 apud SILVEIRA, 2014). Entretanto, nas Geografias 
Culturais do Turismo (CRANG, 2007), há autores que procuram enfatizar a indissociabilidade entre 
turismo e lazer: o que os une é o caráter das práticas (CROUCH, 1999) desempenhadas pelos sujeitos. 
Nesse sentido, ideologias dominantes acerca de paisagem e da natureza são (re)construídas pelas 
práticas de turismo e lazer, ambas demarcadas pela dimensão cultural do encontro (CROUCH, 2006).

Elegemos o método da Complexidade em Morin (2011, 2015), ao entendermos a necessidade de 
religar os saberes, como os da Geografia e do Turismo. Complexidade vem de complexus, que nomina o 
“tecer junto”. Ademais, a Complexidade busca enfrentar o reducionismo disjuntor da Ciência Clássica. 
Ao mesmo tempo, não se contenta com o holismo, mas transita entre todo e parte dos fenômenos e 
objetos, reabilitando sua complexidade. A Complexidade propõe alguns princípios de inteligibilidade 
para compreendermos o mundo de forma menos parcial e compartimentada, como a dialogicidade (o 
confronto é visto como complementar), a recursão organizacional (inter-retroações), o hologramático 
(a parte está no todo e o todo está na parte) e o sujeito (que se auto-eco-organiza de modo constante). 
Buscamos uma interação complexa entre o espaço geográfico tripartite – espaço-extensão, espaço social 
e espaço fenomenológico – e o fenômeno turístico (PIMENTEL; CASTROGIOVANNI, 2015).

Diante disso, optamos pela pesquisa qualitativa, ancorada em procedimentos de técnicas e coleta 
de dados correspondentes. Afora a pesquisa bibliográfica, realizamos pesquisa documental (fotografias 
postadas por visitantes e comentários em plataforma de viagens, como Trip Advisor®) e coletamos dados 
primários: constituímos o corpus de imagens3 de acordo com critérios preestabelecidos e elaboramos 
uma galeria. Além dessas, os dados primários derivam da observação direta, não participante, em 
dois sítios – recortes espaço-temporais da Lagoa analisada – durante a temporada de verão de 2020, 
bem como entrevistas semiestruturadas com nove atores-chave da área, dividas em técnicas episódica 
(FLICK, 2009), projetiva e a partir da escala Likert4. As notas de campo, bem como as entrevistas 
foram transcritas na íntegra. O material resultante foi analisado por meio de análise qualitativa do 

2  Os 222 artigos encontrados, na busca livre, no site Publicações de Turismo (2021), da Universidade de São Paulo, são reduzidos a nove 
ocorrências quando acrescentamos o termo “estética”.

3  Foram incluídas as 60 fotografias da Capilha e as 55 fotos do Porto de Santa Vitória do Palmar, que contemplassem/exibissem paisagens, 
postadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, no Instagram, com hashtags localizando os sítios de estudo.

4  Escala numérica conhecida por ir do “concordo plenamente” ao “discordo totalmente”.
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conteúdo, a partir da decomposição, codificação e recomposição do material (YIN, 2015). Balizamo-
nos pela estratégia do estudo de caso múltiplo (YIN, 2016), observando o critério de saturação teórica, 
visando à posterior triangulação teórica, metodológica e entre os casos (FLICK, 2009), para diminuir 
possíveis vieses. Neste trabalho, são consideradas os casos no “lado” brasileiro – Praia/Vila da Capilha 
(Rio Grande) e Porto Pindorama (Santa Vitória do Palmar), recortes da pesquisa maior, de doutorado.

Na próxima seção, discutimos as estéticas presentes e predominantes na valoração das paisagens 
pelo Turismo e pelos turistas. Na parte seguinte, refletimos o que entendemos por olhar romântico, 
buscando contextualizar suas origens. O objeto empírico é descrito na parte quatro. Na parte cinco, 
analisamos o caso da Lagoa Mirim, atendo-se aos sítios de turismo/lazer no “lado” brasileiro, cujo 
olhar para as paisagens atrela-se ao romântico. Após, tecemos considerações provisórias sobre o 
atingimento dos objetivos, os passos dados, bem como as inquietações derivadas deste, que podem 
ser encaminhadas em pesquisas futuras.

QUAIS AS ESTÉTICAS PREDOMINANTES NAS PAISAGENS DO TURISMO?

As sociedades continuamente investem suas paisagens de valores estéticos, a serem compartilhados 
pelos indivíduos na coletividade (CASTRO, 2002). Diante disso, as chamadas paisagens turísticas 
são resultantes da valorização diferencial, pela prática socioespacial do turismo, de alguns arranjos e 
formas, quer naturais, quer antrópicas, num determinado espaço-tempo: elas podem reforçar e dar 
origens a determinados estereótipos e/ou arquétipos (YÁZIGI, 2002). Essas paisagens são socialmente 
valoradas em termos estéticos, cognitivos e afetivos, a partir de determinados padrões culturais, muitos 
dos quais ditados por modismos e pela mídia (idem).

A experiência visual parece ser fundamental para compreendermos os entrelaçamentos entre 
paisagem e turismo. Na Europa dos séculos XV e XVI, a crença nos efeitos restauradores de alguns cenários 
e a crescente orientação para um sightseeing5 de caráter estético trouxeram um legado às convenções 
do turismo comercial, que despontaria posteriormente (ADLER, 1989). Já os séculos XVIII e XIX 
são um divisor de águas, mediante o qual a apreciação da paisagem toma a forma de Arte, ao mesmo 
tempo em que se converte em uma atividade de lazer para as classes escolarizadas (BRADY, 2003).

Novos códigos estéticos de leitura visual são implementados, à medida que as estruturas perceptivas 
do olhar são contingentes e apresentam historicidade, conforme mudanças técnicas socioespaciais 
ocorrem (YÁZIGI, 2002). O turismo porta seu próprio código de uso e leitura do espaço (PIMENTEL; 
CASTROGIOVANNI, 2015). Paisagens socialmente avaliadas de modo positivo podem, ou não, ser 
paisagens com grande potencial estético (BROOK, 2013). 

Em sendo a Estética mais do que um paradigma visual que organiza o que se vê durante um passeio 
ou uma viagem, servindo também para naturalizar o que vemos, constitui-se em modo de ideologia 
visual (KNUDSEN; METRO-ROLAND; RICKLY-BOYD, 2015). Assim, pela natureza das relações 
que determina, a Estética pode despolitizar a paisagem turística, ao fazê-la parecer natural e de senso 
comum (idem). Neste, lançamos luz sobre os modos pelos quais a paisagem forma as experiências 
turísticas (TERKENLI, 2007).

5  Decompondo a palavra, trata-se, literalmente, de uma redundância de vista e ver. Contudo, no Português, pode ser aproximado à ideia de visitas 
a atrativos turísticos, aqui calcada no sentido visual. Ou seja, visitar atrativos e olhar são praticamente sinônimos.
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Podemos falar de estéticas em nível de civilização, ocidental e oriental, na constituição de 
juízo estético-turístico, o que implica certo grau de concordância entre os sujeitos-turistas 
(KNUDSEN;METRO-ROLAND; RICKLY-BOYD, 2015). Fenomenologicamente, é difícil isolarmos 
as nossas experiências estéticas das recreativas, e isso é particularmente instigante ao pensarmos a 
valoração estética das paisagens no/pelo Turismo (BRADY, 2003).

Nenhum lugar merece ser visitado a priori (BOYER, 2003), nenhuma paisagem deve ser vista 
de antemão. Não há paisagens turísticas propriamente ditas, embora a presença de turistas seja um 
marcador para defini-las (PIMENTEL, 2010).

O turismo interpela as paisagens especialmente pela estética do pitoresco (GASTAL, 2013), 
manifestada em bordas do território, como o mar, o campo e a floresta (BOYER, 2003; GASTAL, 
2013). A paisagem pitoresca funciona como o Outro no desejo do turista (MACCANNELL, 2011). 
A categoria do pitoresco e o fenômeno do turismo emergem no mesmo período (GASTAL, 2013). 
Com o pitoresco, pela primeira vez, a apreciação de paisagem torna-se uma atividade recreativa 
organizada (BRADY, 2003). No emergente Grand Tour, o pitoresco transmuta-se de teoria estética 
para uma prática turística; na Inglaterra, o pitoresco, em combinação com a viagem, institucionalizou 
o turismo (LÖFGREN, 1999).

O pitoresco se refere ao que se pode pintar e/ou à natureza como em quadro acolhedor (GASTAL, 
2013). O pitoresco figura entre a pintura clássica e a romântica (LÖFGREN, 1999). 

Segundo Santos (2017):

O pitoresco torna-se a face visível de um novo espaço mítico, facilitador do despertar de sentimentos 
e de paixões, um lugar convidativo ao andar na natureza como forma de os indivíduos se encontrarem 
a si próprios. O bucolismo paisagístico funciona mesmo como um símbolo de emoções e estados de 
alma subjetivos [...] (SANTOS, 2017, p. 298).

As principais características e conteúdos das estéticas da paisagem sublime e pitoresca são 
sumarizadas por Vieira e Verdum (2017), e são apresentados no Quadro 1. A estética da paisagem 
cênica fora discutida em tese de Vieira (2014) e não será aqui objeto de análise, sobretudo porque 
são as categorias do sublime e do pitoresco as mais diretamente associadas ao olhar turístico, por 
intermédio do Romântico.

A depender do tipo de destinação – se costeira, rural, urbana, etc. – e das práticas passíveis de 
realização, a categoria estética, sobretudo em termos de visualidade, pode variar entre o sublime e o 
pitoresco. Enquanto o pitoresco remontará ao bucólico, ao idílico e ao prístino, as atividades de aventura 
ao ar livre, como o bungee jumping, acionam e retomam as características da estética de um sublime 
acelerado, em que a verticalidade é fundamental, sob uma paisagem dinâmica – o turismo sacralizou 
o sublime europeu (BELL; LYALL, 2002). Não raro, o cansaço físico de caminhar até o topo de uma 
elevação é recompensado pela visualização de uma sublime paisagem (idem).

Ou ainda, ambas as estéticas supracitadas podem aparecer de modo ambíguo ao turista, solicitando-
lhe distintas posturas, que vão do contemplar, ao caminhar e ao enfrentar as forças da natureza. Vejamos 
como a estética do romântico – cujo domínio oscila entre o pitoresco e o sublime, com destaque para o 
primeiro, no turismo – ajuda-nos a compreender a geograficidade da experiência turística de algumas 
paisagens lacustres.



Paisagens e turismo: o olhar romântico sobre a Lagoa Mirim – “lado” brasileiro

247

Quadro 1 –Estética das paisagens pitoresca e sublime

Categoria estética Principais elementos e características

Pitoresco
Aceita presença humana e “caracteriza-se pela singularidade, pela raridade, 
excentricidade, complexidade, variada e irregular, vibrante, com energia e 
graciosamente original”. (VIEIRA; VERDUM, 2017, p. 155). 

Sublime

Manifestação da natureza. “A paisagem sublime caracteriza-se por gerar sentimentos 
ou sensações de medo, de inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, 
de deformidade, de uma ameaça, de susto, de irregularidades, da variação repentina, 
do perigo, é a discordância entre a razão e a imaginação.” (idem, p. 155).

Fonte: Adaptado de Vieira e Verdum (2017).

O QUE ENTENDEMOS POR OLHAR ROMÂNTICO?

Segundo Brady (2003), o Romantismo tem diversas raízes, tais como: a mudança da beleza 
formal e ordenada; a exploração da liberdade humana em relação à grandiosidade e ao mistério da 
natureza; as teorias kantianas de imaginação, liberdade e gênio artístico; o idealismo alemão; e a ideia 
rosseauniana de nobre selvagem. As ideias filosóficas do Romantismo, que valorizaram a natureza, 
mantiveram-se centradas no humano, o qual dela se utilizaria para descobrir a liberdade (BRADY, 2003). 
O Romantismo rompe com a estética neoclássica, calcada na ordem, na objetividade e no equilíbrio, 
e abraça as paixões, tendendo ao desmedido e ao subjetivismo (ROMANTISMO, 2019), ou seja, há 
valorização da sensibilidade subjetiva e da emoção em detrimento da razão; desponta interesse pelo 
passadismo, bem como o apelo ao exótico e à utopia (GASTAL, 2013). “Na alma romântica há uma 
simpatia ativa pelo mundo que promove a sua abertura ao infinito” (SANTOS, 2017, p. 300).

O Romantismo, um dos pilares da (contra-)Modernidade, não é restrito a um movimento de 
época (SANTOS, 2017). Ele se define, dialogicamente, entre revolta e melancolia, como contraponto 
à industrialização e à urbanização europeias, como movimento político e filosófico, na contracorrente 
da Modernidade, embora permaneça de difícil definição (LÖWY; SAYRE, 2015). Cogitamos se “a 
busca da experiência estética como um fim em si mesma tornou-se, com efeito, o marco do movimento 
romântico” (HARVEY, 1996, p. 29). “O sentimento romântico consubstancia o extravasar do sentir 
[...]” (SANTOS, 2017, p. 296).

Mais que uma Escola, o Romantismo revela-nos uma verdadeira visão de mundo, que se alastra 
pela Europa de meados do século XVIII até fins do século XIX. No contexto em que o Romântico é 
teorizado, são relevadas contradições da irrupção da Revolução Francesa. O Romantismo nasce atrelado 
à ascensão burguesa e a movimentos de independência. Rousseau, um precursor do Romantismo, é 
pessimista quanto à sociedade e à própria civilização, redundando na premissa da natureza humana 
corrompida pela cultura. Diante disso, o filósofo exalta a natureza, a simplicidade, o primitivo 
(ROMANTISMO, 2019).
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O Romantismo deriva, ainda, “de uma sensibilidade estética específica do culto das emoções 
fortes, de projeções utópicas de um mundo de beleza criada pela imaginação, o ímpeto regenerador 
do passado, como operador da mística e do gosto” (SANTOS, 2017, p. 291), além de uma mitologia 
propriamente romântica (idem). Nesse contexto, “a indústria cultural se apropria de alguns clichés 
românticos – a vida idílica das zonas rurais, o amor que se revela mais forte que as barreiras do dinheiro 
ou de classe, o indivíduo incorruptível que não se deixa comprar [...]” (LÖWY, 1995 apud SANTOS, 
2017, p. 292). Nesse sentido, no romântico, há “[...] idealização da vida simples na natureza, onde a 
paisagem adquire uma objetividade poética” (SANTOS, 2017, p. 297).

No Romantismo, a natureza é acessada pelo pitoresco (GASTAL, 2013). Já para Brady (2003), 
o Romantismo surge como reação à perspectiva distanciada e elitista da natureza, experenciada 
pelo pitoresco (BRADY, 2003). As estéticas do pitoresco e do sublime estão na raiz do Romântico 
(PITORESCO, 2017). A paisagem romântica via a natureza como um “jardim harmonioso e acolhedor” 
(GASTAL, 2013, p. 113-114). O pitoresco reconhece a temporalidade da natureza, bem como seu 
caráter dinâmico e orgânico; aceita suas imperfeições, incorpora sua expressividade, negando-lhe o 
atributo de simetria. Essas características chegam ao auge com o Romantismo (BRADY, 2003), período 
no qual surge um gosto coletivo pelos cenários (CRAWSHAW; URRY, 1997).

Tuan (2015), ao contrastar com o belo, coloca que o Romântico está calcado também no sublime, 
na sua mescla entre o cativante e o horrível, entre a altura e a profundidade. Notamos o compartilhamento 
de características do sublime e do pitoresco no Romântico, embora em algumas obras, possa predominar 
ora uma matriz, ora outra. Ainda, pode refletir certa ambiguidade das duas categorias estéticas no cerne 
do Romântico. Assim, as raízes do Romantismo estão numa revalorização do campo e da natureza, em 
tempos de Revolução: a ideia de ordem (ecológica) é associada ao selvagem, e a cidade é vista com 
demérito, tida como caótica (TUAN, 2012). Em tal contexto, a essência nômade da humanidade, da 
busca por conhecer novos ambientes, está na essência do romântico (TUAN, 2015). E o romântico 
predomina e se perpetua, por meio do sublime e do pitoresco, no olhar do turista (URRY, 1999). 

O movimento (de contemplação da paisagem) Romântico e Neorromântico foi gerado/gerador 
das chamadas viagens pitorescas a essa época, com finalidade voltada à observação. A viagem pitoresca 
é resultado de uma relação necessária entre uma verdade do lugar, a Modernidade e um método de 
observação meticulosamente estabelecido (MINCA, 2008). Também chamadas de excursões pitorescas, 
elas foram realizadas por diversos pintores paisagistas (LÖFGREN, 1999). 

Nesse âmbito, “central aos romantismos, o subjetivismo radical investe no Eu como permanência, 
mas também como liminaridade dos indivíduos, como ru[p]tura com tudo o que possa transformar-se 
no não-Eu” (SANTOS, 2017, p. 295). Assim, o sujeito do Romantismo tem como um de seus tipos 
ideais o viajante solitário, que explora sua liberdade expressiva por meio de experiências de proximidade 
com a Terra, levando à autocompreensão e autorrealização (BRADY, 2003). 

O pintor Caspar Friedrich (1774-1840)  filia-se diretamente aos teóricos do Romantismo: é 
comum em suas telas uma natureza expressiva e não meramente decorativa (ROMANTISMO, 2019). 
Apenas para ilustrar em exemplo emblemático, ver a tela Caminhante sobre o mar de névoa, de Caspar 
Friedrich (1774-1840), que se encontra no Museu Kunsthalle, na Alemanha (Figura 1).
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É possível fazer a seguinte análise da obra, relacionando-a aos cânones do romântico.
A pintura encarna a essência dos princípios da estética romântica de paisagem, mostrando uma 

figura solitária confrontando a natureza em reverência. Em primeiro plano vemos a silhueta escura 
de um promontório rochoso, onde um viajante olha sobre denso nevoeiro e pináculos de rocha do 
vale, para as montanhas e picos distantes. O trecho cênico é dominado pelo espaço profundo de uma 
vista, levando-nos a querer saber o que está além. Os personagens de Friedrich que habitualmente 
estão de costas, para olhar o horizonte com muita atenção, são provavelmente autorretratos do artista.  
(ARTE E BLOG, 2018, p. 1)

Figura 1: Caminhante sobre o mar de névoa. 
Fonte: Arte e Blog. Disponível em: <https://www.arteeblog.com/2016/06/analise-de-caminhante-sobre-o-mar-de.html>. 

Acesso em: 24 fev. 2020.
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Como gênero de pintura específico, as paisagens correspondem a uma estetização do olhar, 
despertando muita atenção dos geógrafos, já que são representações de áreas (GOMES, 2013). A 
pintura de paisagens ganhou imagética própria no Romantismo, no qual experimenta apogeu, seguindo, 
após, para o declínio (GASTAL, 2013). Nesse gênero, o belo romântico “[...] se refere ao subjetivo, ao 
variável e ao relativo” (BELO, 2019, p. 1). Diferentemente do clássico, o belo romântico é condicionado 
social e historicamente (idem). Não se pode aqui confundir beleza com perfeição (SERRÃO, 2017).  
A Geografia Humanista-Cultural fala em uma geografia romântica, aquela dos exploradores, topógrafos 
ou cartógrafos. Baseando-se na aventura, ela combina(va) o pensar, o imaginar e o sentir (TUAN, 2015).

Nesse ínterim: “O Romantismo divulga o turismo entre as burguesias ascendentes, 
mimetizadoras dos hábitos aristocráticos” (SANTOS, 2017, p. 294). Assim, a emergência e 
edificação do fenômeno turístico é transpassada pela histórica influência seminal da cultura 
romântica (idem). O surgimento do termo tourist, em Londres, se dá exatamente na época Romântica 
(idem). Assim, o código estético-visual do Romantismo está subjacente ao juízo estético no 
turismo, pois é “[...] nas formas historicamente con[s]truídas dos imaginários espacio-temporais 

que se encontram, sob formas rejuvenescidas, muitos dos velhos fundamentos que incorporam o turismo 
contemporâneo” (SANTOS, 2017, p. 291). Ou seja, tal ocorre a despeito da evolução das tecnologias 
de dramatização e de imagem e da evolução e diversificação das performances turísticas (GASTAL, 
2013). O olhar turístico romântico requer contemplação solitária, diferentemente do olhar turístico 
coletivo, que ocorre em meio a multidões, e cujos objetos fazem sentido exatamente nessa condição, 
a do urbano, em geral (URRY, 1999). O olhar sobre as paisagens as reveste de uma intencionalidade 
estética e, ocasionalmente, turístico-recreativa.

ONDE ESTÁ A LAGOA MIRIM? 

A dimensão dos encontros turísticos refere-se ao encontro dos sujeitos-turistas com espaço, com 
outros lugares e outras paisagens, assim com o Outro sujeito (CROUCH; ARONSSON; WAHLSTTÖM, 
2001). Cada um dos sítios de encontro estudados apresenta-se sob versões turísticas particulares do 
todo hologramado pelo lacustre – Lagoa Mirim (KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020a), que, por sua 
vez, é parte da unidade geomorfológica da Planície Costeira gaúcha, onde se localiza o maior cordão 
lagunar sul-americano.

O sítio uruguaio estudada na tese, apresentou performances e estéticas subjacentes à valoração 
turística da paisagem da Lagoa Mirim diversas às do “lado” brasileiro. Lago Merín tende a ser percebida 
como paisagem de férias (ver LÖFGREN; KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020b). Por isso, dado o 
recorte temático proposto neste trabalho, sobre o olhar romântico das paisagens lacustres, apreciamos 
os resultados dos dados coletados sobre a Capilha e o Porto.

A Lagoa Mirim (ou Laguna Merín, para os uruguaios) é lago localizado em uma enorme planície 
costeira na área mais meridional do Brasil, e a nordeste do Uruguai, sendo separada do Oceano Atlântico 
por uma extensa e estreita faixa de terrenos baixos, unindo-se à Laguna dos Patos pelo exutório do 
Canal de São Gonçalo, na altura de Pelotas e Rio Grande e, neste município, ao Oceano Atlântico.  
O talvegue segue, do sul até a foz do Rio Jaguarão, como linha-limite: cerca de 2/3 das águas estão no 
Brasil e 1/3 no Uruguai – ver mapa da Figura 2, com a localização dos sítios estudados, excetuando-se 
Lago Merín, “lado” uruguaio.
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Figura 2 – Mapa de localização da área de estudo. 
Fonte: Elaborado por Jean Caneppele (2020), sob solicitação de Jaciel Gustavo Kunz.

Em termos geológicos, a gênese das paisagens às margens da Lagoa Mirim devem suas características 
à formação da Planície Costeira do Rio Grande do Sul – PCRS (no Brasil), a qual expõe a porção 
superficial de uma enorme sequência de sedimentos depositados em ambientes marinhos, continentais 
e de transição. Isso é resultado de processos da tectônica global e da dinâmica costeira: trata-se de 
uma acumulação hídrica em depressão tectônica. A Lagoa é resultante de transgressões e regressões 
marinhas que ocorreram nos últimos seis mil anos (SCHÄFER; LANZER; PEREIRA, 2009).

Verificamos a relevância dos corpos d’água e dos banhados como categorias definidoras 
de elementos que compõem a beleza cênica e/ou qualidade intrínseca das paisagens, 
sem esquecer-se das matas de restinga, associadas a paleodunas, presentes no entorno da 
Lagoa Mirim. Em termos de belezas cênicas da porção litorânea, de ocorrência do bioma 
Pampa, a Lagoa Mirim aparece como um dos elementos elencados, especialmente, o Taim 

(idem). Assim, a Praia/Vila da Capilha e o entorno da ESEC do Taim são consideradas de interesse 
ecológico, estético e recreativo (RUDZEWICZ, 2018).
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A Praia da Vila da Capilha, fundada em 1832, localiza-se no Distrito do Taim, município de 
Rio Grande, ponto onde a costa da lagoa está mais próxima da rodovia BR-471. A localidade, destino 
em ascensão para os viajantes de um dia e para turistas de temporada, está a cerca de uma hora de 
automóvel da cidade de Pelotas, centro regional, juntamente com a portuária Rio Grande. Da capela 
é possível descender à praia por uma passarela (KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020a). A Lagoa 
Mirim é recentemente apontada como um dos novos territórios do turismo/lazer em Rio Grande 
(RUDZEWICZ, 2018).

O Porto Pindorama (nome consagrado pelo uso), de Santa Vitória do Palmar, é o terminal 
aquaviário mais meridional do Brasil, embora desativado. O terminal assume o formato de barco; sua 
construção iniciou em 1942 (KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020a). O Porto também é considerado 
beleza cênica pontual (VIEIRA, 2014).

QUAL O OLHAR PREDOMINANTE PARA AS PAISAGENS DA LAGOA MIRIM?

Verificamos que, apesar dos elementos antrópicos e técnicos serem alvo de um olhar pitoresco, 
a apreciação dos aspectos naturais, como atmosfera e corpo hídrico, é superior, em detrimento do 
ambiente construído e, também, dos objetos pessoais, estes como materialidades das práticas.  

Os barcos de pesca artesanal aparecem em maior medida no “lado” brasileiro da Lagoa – sete 
ocorrências em fotografias da Capilha e quatro no Porto. Outra pesquisa já apontara que algumas 
fotografias do Flickr denotavam o componente pitoresco e melancólico como construto simbólico da 
apreciação da paisagem lacustre (KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020b). Os entrevistados concordam 
que as paisagens lacustres da Mirim são comparáveis a uma pintura, o que retoma os ditames desse 
regime pictórico, sob “novos” formatos. O pôr do sol que aparece na paisagem fotografada da Capilha 
e do Porto, nos pontos de ativação turística em território brasileiro, o que também é destaque em 
pesquisa anterior (KUNZ; CASTROGIOVANNI, 2020b)(Figura 3).

Os entrevistados respondem afirmativamente à assertiva de que a paisagem da Lagoa Mirim é 
romântica e/ou os locais são românticos de se estar. Do mesmo modo, concebem que a Mirim força 
a uma parada e oferece-se à contemplação, uma atitude do romântico. Eles tendem a concordar que 
os turistas preferem contemplar as paisagens lacustres estudadas estando sós, ou com poucas pessoas 
em volta. Nas fotografias analisadas não é frequente o aparecimento de pessoas que não as figuras ou 
grupos intencionalmente fotografados. Em nossas observações, ficou evidenciado que isso é verdadeiro, 
particularmente, para o Porto de Santa Vitória. 

Angélica, trabalhadora do turismo receptivo e moradora da Capilha, traz o seguinte juízo estético: 
“O pôr do sol aqui em cima, cada dia, é um mais bonito que o outro” (Angélica6, entrevistada em 2020). 
Esse fenômeno atmosférico, que corresponde ao jogo de pelo menos dois elementos – ar (atmosfera) e 
fogo – é elemento notável. “Nas primeiras décadas da fotografia, esperava-se que as fotos fossem imagens 
idealizadas. Ainda é esse o objetivo da maioria dos fotógrafos amadores, para quem uma bela foto é 
uma foto de algo belo, como [...] um pôr do sol” (SONTAG, 2004, p. 40). A maioria dos entrevistados 
concorda que o foco do olhar do turista está na linha do horizonte, que instiga a imaginação e que insinua 
os limites da imagem/paisagem ou, ainda, como paisagem focalizada, o que é próprio à natureza desse 
Sujeito. O uso da perspectiva é aumentado no/pelo olhar romântico (URRY, 1999).

6 Trata-se de nome fictício.
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Além de qualificadores convencionais de lugar, relacionado à sua estética e ao seu ritmo, 
(surpreendentemente) lindo, belo, maravilhoso, fantástico, tranquilo – foram também utilizados, em 
comentários do Trip Advisor®, outros termos para descrever a Lagoa, traduzidos no gosto pelos lugares 
bucólicos e pelas paisagens pitorescas. “A Capilha é um pequeno e, ao mesmo tempo, grandioso paraíso 
do pampa”, relacionando o local ao bioma de que faz parte. Outros comentários vão na mesma direção: 
“lugarzinho escondido entre Rio Grande e Chuí”; “lugar bonito. Muito simples, mas íntegro, bonito e 
ermo”; “lugar muito diferente”; “uma paisagem peculiar”; “pacato vilarejo, com casinhas rústicas”, por 
vezes, se aproximando aos relatos do naturalista francês Saint-Hilaire, de dois séculos atrás, quando 
em viagem ao Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, a Capilha tem sido descrita em relatos como local mitificado, em termos de uma 
“natureza quase intocado[sic]”. É levantada uma dicotomia entre domínio do ambiente natural e a (in)
disponibilidade de infraestrutura para locais e visitantes. “Roots, muito bonito, nenhuma infraestrutura”, 
ou seja, uma tríade entre rusticidade, beleza e infraestrutura deficiente. Todavia, alguns comentaristas 
chegam à conclusão que: “Embora careça de infraestrutura de serviços, compensa com sobra pelo 
visual e tranquilidade do local.”; “nem [d]á pra cobrar uma rede de serviços mais forte no local, já que o 
charme do lugar é, de certa forma, a sensação de isolamento”. O caráter pitoresco das localidades ora é 
abordado como diferencial estético-paisagístico, ao mesmo tempo em que, funcionalmente, reclamam-se 
mais serviços, além de incremento da infraestrutura turística, o que provavelmente alteraria tal caráter.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

 

 

     

Figura 3 – Fotos-chave com registros do Romântico.
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da adaptação de fotografias postadas publicamente no Instagram.  

Disponível em: <http://www.instagram.com>. Acesso em: 16 maio 2020.
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Pudemos avançar no entendimento das estéticas (e das éticas?) subjacentes à valoração de uma 
paisagem lacustre costeira específica, o que indica não somente os cânones que regem a sua visualização, 
mas também a atitude ambiental desse grupo de sensibilidade ou grupo interpretativo distinto, qual 
seja, do turista/visitante/outsider, alvo deste trabalho. 

O Romântico, passados dois séculos de sua difusão nos centros europeus, segue sendo acionado 
em nossas práticas turísticas. Transita, no Turismo, impaciente entre o que sugere o sublime, mas, 
especialmente, o que propõe o pitoresco, como quadro de natureza agradável, sem esconderem-se as 
imperfeições; por vezes, tangencia o melancólico, que não é emoção negativa. 

O pitoresco parece sobreviver exatamente pelas viagens turísticas, já que as Artes não o tem como 
centro de suas práticas, o que não exclui totalmente sua busca, em museus de Arte ou na natureza. 
As práticas e performances turísticas são continuamente rejuvenescidas, adaptadas, (re)negociadas, 
contestadas... Há dois eixos que se entrecruzam e se retroalimentam: os significados e as práticas 
da paisagem.

Mas os olhares turísticos que orientam as paisagens lacustres da Mirim, na porção brasileira, 
seguem, de certo modo, conservadores, e ainda focam em ocularcentrismo, a ser superado. Isso possui 
implicações na natureza dos encontros e dos engajamentos corpóreos, em que a visão faz parte. As 
paisagens de férias parecem tensionar modos estéticos vigentes no Romântico, e tentam ser instauradas, 
como uma relação Sujeito-objeto, especialmente na Praia da Capilha.

O olhar para as paisagens, embora relevante, parece não esgotar o conteúdo e os significados das 
experiências dos Sujeitos, turistas e lazeiristas. Sentir o vento, o calor do sol, a temperatura da água, 
a granulometria da areia podem ser ativados de modo a ressignificar e reaproximar esses Sujeitos das 
paisagens lacustres, tidas não somente para olhar, mas também para habitar, ainda que provisória e 
ciclicamente. Em vez do distanciamento desinteressado e das vistas privilegiadas, o Sujeito faz parte 
dessas paisagens a partir de seus múltiplos sentidos. A paisagem lacustre parece não ser só o que se 
denomina de paisagem de água, mas um conjunto, um compósito em que a natureza desempenha 
o seu papel, mas também interage com elementos do ambiente construído e de artefatos. Ações de 
interpretação turística das paisagens lacustres, por meio de painéis interpretativos que permitam 
múltiplas leituras da paisagem una, são ora apontados como meio de densificar os encontros dos 
sujeitos com os sítios estudados.

Como perguntas que permanecem, faríamos: Na dialógica cultural edificada pelo imprinting e pelo 
calor culturais, em sendo o olhar romântico às paisagens lacustres um imprinting, seriam as fotografias 
turísticas digitais, em mídia social, o calor cultural em relação a essa valoração paisagística, possibilitando 
um amador-profissionalismo das fotografias e a verticalização das imagens para melhor acomodar-se às 
selfies? Estaríamos em uma transição entre a predominância da orientação “paisagem” para a valoração 
do retrato, da horizontalidade para a verticalidade? Estariam a percepção e a representação paisagística 
mudando, ou não? Seria o Turismo vetor de mudanças estáveis?
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Capítulo 15 PAISAGEM EM FEED: APORTES PARA 
UMA ABORDAGEM NARRATIVA DA 
EXPERIÊNCIA URBANA ONLINE

Gianluca Perseu
Daniele Caron

INTRODUÇÃO

A experiência da cidade é tal qual aquela de um texto: processos 
de escrita, rasura e apagamentos que se dão em escala cotidiana, seja por 
meio de práticas urbanas, seja através de discursividades que ecoam em 
mídias, hoje mais diversificadas do que nunca. É preciso atentar para como 
cada tecnologia de comunicação revoluciona as formas de perceber e de 
estar no mundo. Com a emergência da Web 2.0 no início do século XXI, 
o meio online, que já vinha se constituindo desde o século passado, passa 
a conformar formas inéditas de acessar e atribuir sentido à paisagem. 
Presenciamos a transição de uma cultura de interação a uma de colaboração 
(DI FELICE, 2009) sustentada em boa medida pelas redes sociais online. 
Avaliar ou consultar uma localização no Facebook, discutir polêmicas 
e opinar no Twitter, postar fotos de viagens ou registrar o dia a dia no 
Instagram são ações encaradas, aqui, como maneiras de experimentar a 
paisagem por meio da web, de aplicativos e de algoritmos. E também de 
produzi-la e — por que não — reproduzi-la. Se a paisagem, na esteira 
de Berque (2013[2008]), se expressa na relação entre sujeito e meio; 
se, conforme Raffestin (2005) é um fenômeno de natureza dialética; 
se, evocando Di Felice (2009), é acessada por meio de diversas mídias, 
compreendidas como extensões técnicas dos sentidos, então os feeds das 
redes sociais e aplicativos online são aqui encarados como as próprias 
paisagens urbanas, configuradas de forma híbrida através das tecnologias 
de informação e comunicação, as TICs (Figura 1).

Não é de se ignorar, no entanto, que as TICs, próprias da virada pós-
industrial que ocorreu na segunda metade do século XX (CASTELLS, 
1996), além de possibilitar uma multiplicação da paisagem por meio de 
complexificações das formas de experiência e percepção, são consideradas, 
no rol de autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Pierre Levy, 
como dispositivos de implementação e manutenção do poder neoliberal. 
Agenciam, dessa forma, os processos macropolíticos de subjetivação 
capitalística aos quais se referem Guattari e Rolnik (2010 [1986]), dizendo 

versão  digital
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da produção hegemônica de mentalidades e vontades produtivas em basicamente todos os aspectos da 
vida humana. No campo dos estudos urbanos, propomos levar essa discussão a cabo problematizando 
como vem se dando uma pasteurização dos modos de experimentar, narrar e construir o espaço das 
cidades. Está em curso um processo desigualitário de configuração da paisagem como fenômeno, no 
que diz respeito à sua constituição como marca (privilegiando a expressão de interesses dominantes 
na arena urbana) e como matriz de percepção (produzindo-se formas hegemônicas de percepção, em 
detrimento da heterogeneidade das subjetividades que participam do fenômeno). A capilarização do 
poder neoliberal se dá de forma a produzir desejo, e, mais do que isso, de aliciar uma economia coletiva 
do desejo, buscando converter a própria paisagem em objeto de consumo. Sintoma: a replicação do 
idêntico em cidades com histórias, culturas e contextos marcadamente diferentes mundo afora, bem 
como a conversão de populações em públicos-alvo, em nichos de mercado, cujas formas de existência 
na paisagem são modelizadas pelas lógicas de consumo (Figura 2).

O conjunto de estratégias de inserção de paisagens urbanas em um mercado global de imagens, 
ao qual se costuma denominar City Marketing (MUÑOZ, 2004), é operado, em grande parte, pelo 
papel das TICs em nossos cotidianos. Elas indicam os modos de produção de imagens (da própria 
cidade, de si, do outro etc.) com vistas a participar do modelo concorrencial e empresarial pretendido 
pelo neoliberalismo. Tal modelo, segundo Dardot e Laval (2018) não encontra, na atualidade, forças 
suficientes de contestação, se tratando de uma verdadeira hegemonia na produção de subjetividades 
em escala global. É preciso resistir a esse modo de consagração competitiva individual, ao qual os 
autores relacionam o acirramento das desigualdades sociais e a crise ambiental atual. É preciso, assim, 
discutir o digital para além do mercado, para além das novidades e dos gadgets que agenciam o desejo. 

Figura 1 – Colagem a partir da ilustração de capa de Raffestin (2005) para explicar o conceito de paisagem como relação dialética entre sujeito e 
meio. Foi adicionada a figura dos braços segurando aparelho celular em alusão à mediação técnica de tal relação: uma paisagem híbrida. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Raffestin (ibid.).
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Figura 2 – Cidades diversas sendo inseridas em uma lógica concorrencial de consumo. 
Fonte: Montagem elaborada pelos autores, a partir de <tinyurl.com/xem4fn94>. Último acesso em 14/04/2021.

Para discutir tecnologia de forma comprometida com os processos sociais, é preciso explorar o plano 
político que a questão engendra. Em um mundo marcadamente desigual, em que regimes de autorização 
configuram diferentes possibilidades de acesso e de visibilidade na paisagem, se torna urgente discutir 
o papel das tecnologias, especialmente as digitais, na instauração e manutenção de ordens policiais e, 
ulteriormente, de desigualdade social. Morozov (2019, p. 41) afirma que

Aí é que o “debate digital” nos leva ao equívoco: embora seja capaz de falar sobre ferramentas, mal 
consegue discorrer sobre os sistemas sociais, políticos e econômicos que são viabilizados ou inviabilizados, 
ampliados ou atenuados por essas mesmas ferramentas (MOROZOV, 2019, P.41)

Atravessados em grande parte pela espetacularização neoliberal das paisagens urbanas ( JACQUES, 
2008; 2015; MUÑOZ, 2004; ROLNIK, 2019), por uma crescente sensação de medo das/nas ruas 
e por avanços em mediações tecnológicas da experiência da paisagem (DI FELICE, 2009), os meios 
urbanos da atualidade são discutidos por uma miríade de autores e autoras com base em uma crise 
da experiência em sua dimensão coletiva. Guatelli (2012, p. 9) alude à recorrência de tal questão, 
afirmando que “há muito se fala da crise das nossas cidades, aí incluídos a arquitetura e o urbanismo, 
e não faltaram pesquisas, interpretações, diagnósticos e propostas de solução para os seus problemas”. 
Apesar do volume de discussões ao longo dos séculos XX e XXI, a distância entre planejamento urbano 
(pensado por poucos) e experiência de cidade (vivida por muitos) ainda aparece como importante 
questão a ser discutida, operada mais do que nunca por discursividades dominantes que banalizam e 
empobrecem a produção da urbe e dos espaços comuns.

O próprio planejamento urbano contemporâneo, agenciado pelos processos de subjetivação 
neoliberais, visibiliza e consagra certas narrativas em lugar de outras ao estabelecer padrões para 
que as paisagens dos múltiplos assentamentos humanos se vão homogeneizando e, por conseguinte, 
banalizando (Figura 3).
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Figura 3 – Rodas gigantes como tipologias recorrentes em orlas urbanas ao redor do planeta. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de <tinyurl.com/2untus7b> e <tinyurl.com/y4hh8hfs>. Último acesso em 14/04/2021.

Faz-se necessário, outrossim, questionar os aparentes consensos que parecem imperar na 
constituição competitiva das imagens de cidades tão diferentes quanto São Paulo, Sidney e Los Angeles. 
Nossa proposta é de que essa desnaturalização pode se dar por meio de uma abordagem narrativa da 
paisagem. Arfuch (2018, p.57), discutindo justamente o papel epistemológico da narrativa em processos 
de investigação nas ciências sociais, a defende como uma “perspectiva teórico-metodológica que se 
presta tanto a estudos de literatura quanto a investigações de cunho social”. Defendemos que discutir 
o urbano a partir das subjetividades e dos processos de subjetivação — online e/ou offline — requer 
levar a cabo um ato de reconhecimento não apenas das dominâncias que modulam, homogeneízam e 
simplificam mentalidades e paisagens, mas de testemunhos da diferença e da multiplicidade, da invenção 
e das resistências que configuram (e que podem vir a configurar) outras formas de estar na cidade. 
Caron (2017) discute paisagem e narrativa como sistemas culturais de significação, compreendendo que 
ambas “se referem ao fenômeno intrínseco de superposição de elementos no espaço através do tempo, 
em uma ordem específica, que varia de acordo com o olhar do sujeito e suas valorações a respeito do 
mundo e seus feitos” (CARON, 2017, p.147)1. Investigar a paisagem através da narrativa, dessa maneira, 
significa compreender a realidade a partir das experiências individuais e coletivas, dos conhecimentos 
localizados, dos testemunhos e denúncias que não se fariam visíveis de outra forma. É investigar o 
espaço através das práticas e enunciados que o configuram e disputam suas formas de significação.

A partir de tal cenário, exploramos experiência e narrativa como conceitos-chave para problematizar 
a banalização da produção de paisagens urbanas contemporâneas e para tensionar a dominante ideia 
moderna de método científico. Compreendemos a pertinência de tais constructos na desnaturalização 
de uma suposta imparcialidade/neutralidade do conhecimento e a ulterior aplicação de métodos 

1 “Se refieren al fenómeno intrínseco de superposición de elementos en el espacio a través del tiempo, en un orden específico, que varía de 
acuerdo con la mirada del sujeto y sus valoraciones al respecto del mundo y sus hechos.” Tradução dos autores.
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pré-concebidos que se supõem replicáveis em qualquer situação. Refutamos, assim, a objetificação 
dos problemas urbanos, que se estabelece em detrimento de sua indissociabilidade da vida humana. 
Buscamos problematizar, também, a reprodução de soluções excludentes e voltadas a um indivíduo 
universal e inexistente, largamente presentes na história e teoria do urbanismo e do planejamento urbano.

Compreendendo a pertinência da paisagem na problematização política da desigualdade que se 
manifesta nos espaços sensíveis e intersubjetivos de vida, o presente trabalho pretende contribuir para 
a discussão da narrativa como perspectiva política para o estudo da realidade social, bem como para 
processos de escuta e visibilização de formas de existência para além das hegemônicas. Pretende-se, 
também, discutir como as tecnologias digitais agenciam a experiência e a produção de narrativas no 
século XXI, buscando enunciar aspectos para uma abordagem narrativa da paisagem contemporânea.

O trabalho está organizado de forma a, primeiramente, (a) discutir a narrativa como perspectiva 
política de estudo da paisagem. Em seguida, procuramos (b) problematizar o conceito de experiência, 
estabelecendo relações com paisagem e narrativa. Posteriormente, passamos a (c) versar acerca das 
possibilidades da experiência e da narratividade como instrumentos de estudo da paisagem em meio 
às urbanidades online. Por fim, buscamos (d) finalizar o trabalho, apontando questões que nos parecem 
férteis para estudos futuros.

INVESTIGAR POR NARRATIVAS: POR UM PLANO POLÍTICO DA PAISAGEM

Pensar cidades é tarefa árdua. Como colocam Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2000 [1987]), 
uma primeira dificuldade emerge para o pesquisador de ciências sociais na medida em que está, ele 
próprio, inserido no fenômeno, ou conjunto de fenômenos, a ser estudado. Torna-se necessário levar em 
conta o papel de quem pesquisa como agente cuja ação repercute na investigação e no conhecimento 
adquirido, em lugar de uma frustrada pretensão de objetificação imparcial (Figura 4). O mundo a ser 
desvelado depende não apenas do que “está lá fora”, mas também de quem o lê. Sob tal ponto de vista, 
problematizar a dimensão da experiência se torna indispensável para abordar o urbano a partir de sua 
complexidade e multiplicidade

Figura 4 – Diagramas de relação entre pesquisador e fenômeno estudado. À esquerda, o fenômeno como objeto externo. À direita, o pesquisa-
dor como um participante cuja ação repercute no que está sendo observado.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Caron et al. (2019) apontam para a abordagem narrativa como forma de combater uma “onda de 
planejamento estratégico que inicia no Brasil a partir dos anos 1990” (p.1) e que acabou por qualificar 
uma série de projetos urbanos homogeneizadores que “se caracterizam pela culturalização, gentrificação, 
estetização, privatização, entre outros.” (ibid., p.1). Tal tendência, sob a égide da financeirização das 
cidades, acaba, segundo os autores, por qualificar um quadro de espetacularização da paisagem citadina, 
fenômeno contemporâneo também apontado por Muñoz (2004) e Rolnik (2019).

Cada vez mais recorrentes mundo afora são os projetos e obras de escritórios de arquitetura 
renomados. Localizações privilegiadas, como distritos renovados, orlas urbanas (convertidas em 
waterfronts) e marcos turísticos espetaculares, são produzidas em contraponto às paisagens da precariedade 
e do abandono (Figura 5). O interesse de mercado em inserir cada vez mais territórios dentro das lógicas 
competitivas da economia global tende a acentuar disparidades, segmentar espacialmente diferentes setores 
sociais e contribuir para a sensação de medo e insegurança relativas ao espaço público de diversas cidades.

Além disso, as próprias práticas urbanas des-re-territorializantes passam por um processo 
de achatamento na medida em que os sentidos da paisagem passam a ser produzidos de maneira 
embrutecedora (pelas autoridades, pela mídia, por grupos sociais dominantes etc.). A práxis social 
passa a ser configurada por compreensões homogeneizadas de onde se deve caminhar, correr, parar 
e permanecer. Em que lugares se deve esperar um uber, estar à noite sem preocupações, consumir ou 
admirar a vista. Quem se deve revistar e a quem se deve deixar passar. Quem merece o direito à moradia 
digna e a quem o aceso a infraestruturas básicas deve ser dificultado. As bordas sociais, ao contrário do 
senso comum, não estão expressas exclusivamente na relação binária centro-periferia, mas em diversas 
escalas e dimensões da vida coletiva, amalgamadas, por exemplo, pela replicação de condomínios 
fechados pelos territórios, pela relegação das populações de rua aos centros urbanos, por processos 
não-participativos de planejamento e pela própria configuração das bolhas de redes sociais online.

A partir de tal cenário, trazemos a narrativa como uma perspectiva para lidar com a diferença 
que constitui a dimensão pública das nossas cidades. É justamente a partir de diferentes colocados em 
relação que pode haver a política e o vislumbre de novas formas de pertencimento, de coparticipação. 

Figura 5 – Paisagens da precariedade em diversas cidades do mundo.
Fonte: Montagem elaborada pelos autores, a partir de <tinyurl.com/9578cacj> e <tinyurl.com/ytfckjpy>. Último acesso em 14/04/2021.
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Ribeiro (2017, p.87) apresenta a noção de lugar de fala, ou de locus social, argumentando que “existe 
nesse espaço [social] uma disputa de narrativas, mas ainda aquém do ideal por conta das barreiras 
institucionais que impedem o acesso de vozes dissonantes”. Sendo a narrativa uma perspectiva de 
transmissão da experiência que dá a ver modos de perceber e compreender a realidade, pode ela 
instrumentalizar o questionamento de discursividades dominantes em meio às inúmeras forças 
contemporâneas de achatamento subjetivo. O pressuposto político da narrativa é de que, através dessa 
perspectiva, se pode entrar em contato com experiências outras e com a posição social do diferente. 
Com a narrativa, se pode mapear diversas discursividades que constituem nossas cidades como um 
emaranhado de diferentes histórias e formas de vida. Uma cidade de diferenças.

Nessa linha de pensamento, Arfuch (2018, p. 19) chama atenção para uma “[...] convivência 
aparentemente sem conflitos de expressões multifacetadas [...]” nas investigações descritivas da experiência 
que surgiram na sociedade e nas ciências sociais dos anos 1980. Superar o descritivo é, dessa forma, uma 
chave para problematizar e investigar fenômenos sociais que nos atravessam e constituem na atualidade. 
Abordar a paisagem a partir de uma lógica narrativa se dá, portanto, como um modo de ampliar os estudos 
urbanos na direção da complexidade contemporânea, acolhendo aquilo que não possui representatividade 
na universalidade pretendida por tantos planos e projetos de cidade. Nos permite mergulhar nas histórias 
que engendram a paisagem, reparando naquilo que permanece oculto pelas ações da produção urbana 
hegemônica. Sobre o reconhecimento de hegemonias, Ribeiro (ibid., p.90) discorre que “[...] ser 
contra hegemônica, ainda é ter como norte aquilo que me impõe”, indicando que, ao problematizar 
discursividades dominantes, se acaba reiterando sua posição de poder. Contudo, argumenta que os 
discursos subalternizados oriundos de “outros referenciais e geografias” (ibid., p.90), emergem como 
vetores de mudança, mesmo que partam do reconhecimento de regimes vigentes de autorização.

Como colocam Guattari e Rolnik (2010[1986]), a subjetividade, tal como foi recebida, deve ser 
reapropriada de maneira a proporcionar processos de singularização: de questionamento, de mudança. 
Se, como colocam os autores, a subjetividade é produzida de forma massiva pelo neoliberalismo, 
investigar as lógicas e fenômenos oriundos dessa produção é um passo no caminho para inventar 
formas singulares de estar na e produzir a cidade. Formas de autonomia e emancipação.

A narrativa é um instrumento político de pesquisa na medida em que se trata de uma epistemologia 
não apaziguadora do conflito: busca investigar diferentes formas de experiência dispostas lado a lado, 
não estando comprometida com o mantenimento de ordem alguma.

A EXPERIÊNCIA COMO QUESTÃO

Larrosa (ibid.) discute que a experiência se encontra entre a vida humana e o conhecimento. O 
autor propõe que somos, enquanto sujeitos, territórios de passagem da experiência: por ela marcados, 
tocados, transformados. A ela receptivos, afetivos, abertos. “É incapaz de experiência aquele a quem 
nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, 
nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre.” (ibid., p.26). O sujeito da experiência não faz 
a experiência, é por ela feito e refeito. E, porque a recebeu, e dela padeceu, passou pelo processo próprio 
de tornar-se, de devir sujeito. Instaurou-se em sua própria transformação. Assim, o que discutimos 
aqui é uma noção de experiência não replicável, não comparável e não programável. Se a experiência 
transforma, ela por outro lado não se repete. É da ordem do acontecimento.
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Deleuze e Guattari (2010[1992]) apontam para a concepção simultânea, a partir da experiência, 
do objeto (dado sensível) e do sujeito (aquele que ultrapassa a si mesmo no ato de experimentar); e 
do tempo e do espaço, não se tratando de categorias a priori. Postulamos, assim, e compreendendo 
a experiência como algo que se dá antes de qualquer juízo, de qualquer reflexão, que a cidade seja 
instaurada, também, na e pela experiência. Por suas ultrapassagens em direção a si. Que os territórios 
urbanos sejam e se tornem em si mesmos, dentro de um devir-território. Se discutimos que a experiência 
se dá de forma cada vez mais rarefeita, convém arriscar que é no próprio devir-território, na própria 
imbricação dos seres na paisagem que se constitui a tragédia contemporânea do não-comum.  
A paisagem é concebida como algo fora do sujeito desde que se instaurou a cultura urbana e o êxodo rural, 
posição à qual Berque (2010) denomina de paradigma clássico ocidental. A cisão contemporânea entre 
sujeito e meio no fenômeno da paisagem se intensifica e é ainda mais perversa: com o neoliberalismo 
e as sociedades de controle foucaultianas, se diluem os laços de solidariedade, as coletividades, as 
articulações de corpos em assembleia. Só sobra o indivíduo como ficção autoritária, como potência 
de conquista e interessado por um desempenho ilimitado.

Através da narratividade, da possibilidade de transmissão e expressão da experiência no espaço, 
as paisagens são configuradas e refiguradas e podem ser acessadas discursivamente pela coletividade. 
Se falamos de experiência e narrativa como ferramentas políticas de pesquisa, ademais, falamos da 
possibilidade de resistência e de visibilização de resistência através das próprias práticas de pesquisa. A 
política, enquanto ato de esburacamento de bordas instauradas, enquanto vislumbre de pertencimento 
de quem não faz parte de determinados mundos sociais, se dá na dimensão da paisagem na medida em 
que se configura na ordem do sensível. Encaramos o narrar como forma de fazer ressoar as múltiplas e 
contraditórias práticas e sentidos da paisagem. De dar forma aos tremores desses conflitos. Paisagem 
e narrativa são conceitos necessariamente vinculados à experiência vivida, já que as paisagens não são 
simplesmente memórias de histórias, mas sim precisamente existem em função dessas histórias. Através 
da paisagem, a dimensão temporal da narrativa se torna visível, e o espaço se carrega dos movimentos 
do tempo, do enredo e da história, e a eles responde. Afirmar que a experiência contemporânea passa 
por um declínio é afirmar que também o fazem a paisagem e a narrativa.

Seguir a experiência urbana do ciberespaço significa reconhecer as mídias digitais não como meras 
representações da realidade, mas como formas híbridas de experimentar e de comunicar o mundo 
em que vivemos. É reconhecer nos feeds de aplicativos a própria paisagem, sujeita a forças massivas 
de subjetivação e, mesmo assim, sendo inventada e reinventada a cada dia. Se há dominâncias, se há 
formas homogeneizadas de construir, estar e narrar a paisagem, há também a possibilidade de outras 
escritas, modos de endereçamento e configurações do social. Se há hegemonias no ciberespaço, como 
aquelas praticadas por instituições e autoridades, há também inúmeros processos de contestação e 
desnaturalização narrativa do status quo. A singularização é possível nos feeds.

Ribeiro (2017) chama atenção para o fato de que, por mais que haja diversas lutas a travar e limites 
institucionais, não se pode negar que houve diversas conquistas na visibilização de outras formas de 
existência até mesmo na internet. No ciberespaço, tal como nas ruas que percorremos com os pés, se 
chocam o macro e o micropoder. Coexistem a ordem imposta e as possibilidades de sua denúncia, 
como na situação ilustrada na figura 6, em que, por meio da visibilização da questão no espaço público 
e sua posterior visibilização na internet, os dizeres “tanta gente sem casa, tanta casa sem gente” passaram 
a ecoar experiências desiguais de direito à cidade nas ruas de cidades Brasil afora.



PERSEU, G.; CARON, D. 

266

Figura 6 –  Montagem de escrituras urbanas Brasil afora, em denúncia do direito à moradia digna.
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de <https://tinyurl.com/8e8u98wm>, último acesso em 14/04/2021.

CIDADE POSTADA: NARRATIVAS NOS DIAS DE HOJE

Post: Sufixo que está em “posterior”, “posteridade”, “póstumo”. Mas também em “postar”, “postal” 
e em “pôster”. Depois, atrás, detrás. De que? Se enfrentamos uma crise na experiência das cidades, assim 
como em sua dimensão narrativa; e se essa crise está ligada às ações do poder neoliberal ( JACQUES,2008; 
2018; DI FELICE, 2009; MUÑOZ, 2004; ROLNIK, 2019) e à mediação da vida e da paisagem pela 
web (DI FELICE, 2009), seria a cidade postada uma cidade póstuma?

Em “O Narrador”, texto há muito considerado canônico, Benjamin (ibid., p.197) afirma que “[...] 
a arte de narrar está em vias de extinção”, o que estaria relacionado à conclusão de que “[...] as ações da 
experiência estão em baixa” (ibid., p.198). Assim, o autor relaciona a tragédia da guerra e a emergente 
realidade fabril de meados do século XX a um enfraquecimento na transmissibilidade da experiência 
por meio da narrativa. Não apenas a realidade bélica dá origem a experiências sobre as quais não se 
quer falar, mas também não há uma perspectiva de escuta de tamanhas atrocidades. Narra:

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar livre numa 
paisagem em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças 
de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano. (BENJAMIN, 1994 [1936], p. 198)

Larrosa (2017[2014]), mais recentemente, discute a impossibilidade da experiência como 
um fenômeno relacionado, também, ao papel preponderante da informação, que seria “quase uma 
antiexperiência” (p.23). A quantidade de informação que nos é apresentada diariamente, argumenta, 
é excessiva e sempre acompanhada de explicações. São minadas, assim, as possibilidades de sermos 
afetados pelas coisas. Ainda de acordo com Larrosa (ibid.), também contribuem para a crescente 
dificuldade de que algo nos aconteça: uma dilatação da necessidade de opinar, uma excessividade de 
trabalho e uma constante falta de tempo que acabam por nos castrar da possibilidade de atravessamentos, 
experiências e devires.
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Discutir a narrativa como episteme da experiência na atualidade requer uma reflexão sobre 
a dimensão temporal aí implícita, encarando as dilatações e achatamentos do tempo percebido e 
comunicado como movimentos configuradores da paisagem contemporânea. Ricoeur (1994[1983]) 
constrói uma importante relação entre experiência e narrativa ao discutir que “[...] existe entre a 
atividade de narrar uma história e o caráter temporal da experiência humana uma correlação que 
não é puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural” (p.85). Perseu e 
Caron (2019, p.5) discutem que “[...] narrar seja trazer ao presente tempos outros, articulados pelas 
capacidades criativas da memória e da imaginação”, remetendo à proposição de Ricoeur (op. cit.) de 
que o tempo do relato é um tempo misto, no qual se encontram o tempo cronológico, ou físico, e o 
tempo psíquico, ou expandido, agostinianos.

Compreendendo as tecnologias da informação e comunicação como instrumentais de controle 
neoliberal, o transpasse da figuração ricoeuriana para a problemática da narratividade online nos parece 
apontar para o controle da dimensão psíquica do tempo pelo capital. Isso se dá na medida em que 
as mentalidades neoliberais passam a ser produzidas de forma a interpretar e valorizar o tempo de 
forma não-linear, incerta, fragmentada e a curto prazo (SARAIVA & VEIGA-NETO, 2009). O sujeito 
torna-se, assim, um empreendedor de si, em um panorama de competitividade que o individualiza e 
que presentifica o tempo sob uma lógica empresarial de interminável verificação de metas (ibid.). O 
tempo cronológico, por sua vez, aparece como um sintoma dessas forças: cada vez mais preenchido, 
rarefeito, desgastante, alienante e valioso. Tal cenário reafirma a colocação de Benjamin (1994[1936]) 
de que a informação e seu excesso levam ao declínio da narratividade: das formas de comunicar o que 
nos acontece e das possibilidades de escuta à experiência do outro. Constitui-se, assim, um verdadeiro 
gênero narrativo do idêntico, próprio das redes sociais online, em que os narradores produzem espaços 
sem pessoas ou, em contrapartida, se produzem como figuras solitárias (Figura 7).

Figura 7 – Os autorretratos solitários como gênero narrativo contemporâneo.
Fonte: Montagem elaborada pelos autores a partir de busca no Instagram pelas localizações marcadas abaixo das fotos.
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Esbarramos, em tempo, na figura do leitor, cujo papel nunca é passivo ou neutro pois as narrativas 
nunca são fechadas, objetivas ou instrumentais. Os significados dependem, assim, das oportunidades 
criativas daquela ou daquele que lê e que, a partir de suas próprias vivências, preenche os vazios do texto. 
Colocar-se em posição de leitor significa se apropriar, se interessar, mergulhar para sair transformado. 
Significa correr o risco da leitura. Piglia (2015) afirma que:

“Talvez o maior ensinamento de Borges seja a certeza de que a ficção não depende apenas de quem a 
constrói mas também de quem a lê. A ficção é também uma posição do intérprete. Nem tudo é ficção 
(Borges não é Derrida, não é Paul de Man), mas tudo pode ser lido como ficção. O borgeano (se isso 
existe) é a capacidade de ler tudo como ficção e de crer em seu poder. A ficção como uma teoria da 
leitura” (PIGLIA, 2015, p.16).

Defendemos o pesquisador como um leitor, alguém que lê e interpreta a realidade a partir da 
colisão entre os mundos interno e externo, entre as diferentes temporalidades do relato e da paisagem. 
Alguém que, ao penetrar a trama das histórias, acessa e se apropria de uma dimensão de experiência 
plasmada na materialidade das narrativas.

O que acontece, no entanto, com o leitor no século XXI? Assistimos hoje a um esfacelamento da 
autoridade discursiva de instituições como a mídia, a escola e a família tradicionais (DELEUZE, 2000; 
SARAIVA; VEIGA-NETO, 2009). Lidamos com a ascensão de um poder, disperso e descentralizado, 
que se confunde com os próprios sujeitos (PELBART, 2008) e se torna possível, em boa medida,  
a partir das tecnologias da informação (DELEUZE, 2000). À primeira vista, nos parece natural afirmar 
que nunca houve tamanha capacidade coletiva de fala, de escuta e de resposta; de leitura, releitura e 
refiguração; de visibilização e aceitação das diferenças. Por outro lado, a partir de um amplo fenômeno 
de subjetivação neoliberal (GUATTARI; ROLNIK, 2010[1986]) passam a ser produzidas as formas 
de experimentar, narrar, ler e atribuir sentido. E se, nos termos colocados anteriormente, a experiência 
da leitura se torna replicável, comparável e programável, então a narrativa dá lugar à informação e o 
papel criativo do leitor se esfacela com a suposta objetividade do mundo.

A alternância dos sujeitos do discurso (as intricadas passagens de narrador a leitor, de falante a 
ouvinte e vice-e-versa) também é acelerada exponencialmente no meio online e, com ela, se multiplicam 
as discursividades, os enunciados e os julgamentos, inclusive aqueles relativos à paisagem urbana. 
Podemos criar e avaliar localizações da cidade em redes sociais e utilizá-las para indexar postagens 
e significados. Podemos informar que estamos em determinados locais e acompanhar percursos — 
nossos e de outros — por meio de aplicativos. A quantidade de informação com a qual lidamos no 
dia a dia nos leva a indagar sobre a possibilidade de afetação, de transformação do leitor em tempos 
de redes sociais, algoritmos, selfies e métricas de engajamento.

Em lugar de uma multiplicidade dos sentidos da paisagem urbana assistimos a uma reprodução de 
valores e opiniões estabelecidos por práticas e enunciados dominantes. São modelizados os elementos 
da cidade concreta, as formas de estar no urbano e a atribuição de significados ao que nos passa. A 
cidade que experimentamos, seja com as solas dos pés, seja com os dedos indicadores, reflete essa 
alienação, produto de um cotidiano difícil de acompanhar. A promessa contínua de singularidade 
acaba por tornar a exceção em regra: o dano do idêntico na paisagem global.
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VIAS DE CONTÁGIO

Em lugar de concluir as questões aqui colocadas, julgamos pertinente apresentar algumas vias de 
contágio, de forma a apontar para possíveis desdobramentos do presente trabalho. Propomos, assim, 
abrir a discussão a novas configurações e rupturas, a novos perigos e desdobramentos. 

É crescente o papel das mídias digitais na articulação entre sujeito e meio. Encaramos a cidade 
em feed não como mera representação, mas como a própria cidade experimentada no dia a dia através 
das tecnologias. Compreendemos que o post, a postagem, seja uma configuração narrativa na medida 
em que expressa a experiência da paisagem do cotidiano. Dessa maneira, postulamos que seja uma 
pós-experiência, mas não uma pós-cidade. Tensionada por agenciamentos de diversas magnitudes e 
naturezas, a cidade postada revela diversas disputas pelos sentidos da paisagem urbana. Não apenas 
isso, mas os agenciamentos da sociedade em rede, próprios do momento neoliberal, funcionam para 
modular as formas como atribuímos sentido, narramos e construímos paisagens mundo afora. É 
importante ressaltar o quanto, com a ascensão dos ecossistemas digitais, se torna necessário e oportuno 
estudar as relações sociais por meio das tecnologias. A partir de tal cenário, salientamos a importância 
da discussão da ética na pesquisa em redes sociais online, a fim de compreender, também, as formas 
como devemos responder às novas demandas de ética em pesquisa oriundas do meio virtual.

Por fim, em um panorama de crise da experiência, apostamos na narrativa como uma perspectiva 
de resistência e resgate, de escuta, de alteridade e em prol do comum. Buscamos expor aqui aportes 
para fundar tal proposição, problematizando a necessidade de acompanhar, através de tal perspectiva, 
processos dominantes de produção massiva neoliberal. Acreditamos que abordar a cidade a partir 
da experiência seja um importante empreendimento, com vistas a acessar os múltiplos significados 
atribuídos à paisagem por quem a inventa cotidianamente. 
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Capítulo 16 Genealogia dos Espaços Verdes: marcos 
referenciais da paisagem urbana e na arte

Janice Martins Sitya Appel
Luis Alberto Pires

Alguns registros da historiografia ocidental, descrevem que desde 
os primeiros assentamentos humanos, denominou-se de vazios na malha 
urbana os espaços verdes, os quais proporcionam uma ruptura na paisagem 
com suas edificações, espaços referenciais, atuando como marcos visuais. O 
que se entende e define como espaços verdes urbanos estão profundamente 
enraizadas nesta narrativa histórica. 

Na contrapartida, em uma visão que atende ao oriental, este princípio 
ocorreu com a arte da jardinocultura, surgida pela primeira vez, e 
independentemente, em dois lugares: Egito e China. Os espaços verdes 
do antigo Egito reproduziam o sistema de irrigação utilizado na agricultura, 
tendo como função primeira amenizar o calor implacável das residências. Na 
China, considerada a pátria dos espaços verdes naturalistas, destaca-se por 
seus espaços verdes de cunho religioso, e a inserção nestes dos elementos 
da natureza.

Relevante considerar que o espaço verde, articula o conceito de 
espaço, onde

(...) o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas 
sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. É como as outras 
instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de 
uma certa autonomia.

(...)
(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo 
que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização 
feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis 
coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo 
movimento da sociedade total. (SANTOS, 1978)

Esse espaço, “(...) um verdadeiro campo de forças cuja formação é 
desigual. (...) a qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma 
em todos os lugares” (SANTOS, 1978), já que quando adicionamos o 

versão  digital
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VERDE, vamos nos referir às Áreas Verdes Urbanas – que na legislação federal brasileira é definido 
de pelo novo Código Florestal. A Lei nº 12.651/2012 estabelece, no seu Art. 3º:

área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente 
nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do 
Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, 
lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria 
paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.

Em algumas definições o conceito de espaço verde vincula áreas vegetadas, com função ou serviço 
ambiental e relação com função social e cultural.

Guzzo et al. (2006) diferenciam: 

(...) as áreas não edificadas de uma cidade, de propriedade pública ou particular, independente de 
sua destinação de uso, são chamadas de espaços livres urbanos. Os de propriedade pública, quando 
destinados à conservação ambiental e implantação da vegetação, associados ou não ao lazer público, 
são denominados de áreas verdes públicas. 

Loboda (2006) definindo-os:

como os espaços públicos vegetados representados hoje pelos parques, praças, jardins públicos e 
arborização de acompanhamento viário, tendo função ecológica, estética e social. 

Entre os tipos de espaços verdes urbanos, a praça urbana seria um exemplo, pois está intrinsicamente 
relacionada a sua historicidade e a significação que cada cultura lhe atribuiu: espaço onde ocorrer eventos 
sociais, as atividades comunitárias e de lazer, ponto de encontro e de passagem, com inúmeros serviços 
ambientais ao grande espaço urbano. Nestes lugares, a distribuição da vegetação, o jardinocultura, 
visa harmonizar o espaço, de uso coletivo, a estética, onde as interações sociais e socioambientais, 
são maximizadas.

Partindo de definições, tais como a Praça (do latim: platea, Piazza em italiana), como qualquer 
espaço público urbano livre de edificações e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. 
Para os gregos e os romanos da antiguidade, a praça – chamada de ágora ou fórum – era um espaço 
voltado à transmissão de conhecimento e cultura, de exposição de ideias e tomada de decisões. Ambos 
os espaços possuíam, no contexto das cidades da antiguidade dessas culturas, um aspecto simbológico 
bastante importante: eram a materialização de uma certa ideia de público. A ágora era delimitada por 
um mercado e outras edificações, sendo que dela permitido a contemplação da acrópole, a morada dos 
deuses na mitologia grega. No entanto, o fórum romano representava a monumentalidade do Estado. 
Diferenciava-se da ágora na medida em que o espaço de discussão não mais era a praça pública, aberta, 
mas o espaço restrito dos prédios representes do Estado.

No período renascentista e barroco europeu, as praças ganharam outros sentidos e as praças 
passaram por um tratamento elaborado. Sua estética interagia e formava um continuum com rede 
urbana. As praças são, nesse momento, espaços destinados às artes, à vegetação distribuída com fim 
paisagístico, ao relaxamento e à contemplação. Ao surgirem as pequenas cidades, as primeiras edificações 
erguidas eram o mercado, a prefeitura e o templo religioso. Em frente a essas edificações, mantinha-se 
um espaço aberto, para fácil circulação dos cidadãos e de seus veículos. Na Europa da Idade Média, as 
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praças eram utilizadas para execuções e funerais, também, para casamentos, comércio e ritos religiosos. 
Eram núcleos vazios, com ausência de construções e nenhum trato estético. 

Com a chegada do século XIX, os arquitetos passaram a criar desenhos de praças mais específicos, 
próprios a oferecer espaços para descanso e entretenimento da população. Isso, em parte, mudou com 
a chegada do movimento moderno, quando o modelo de praça seca – que era comum apenas nas 
cidades europeias do século XVIII – voltou a estar em voga. A ideia era criar espaços culturais isentos 
de verde, evidenciando monumentos e priorizando a circulação de pedestres. Valorizava-se uma estética 
minimalista e a presença de elementos em concreto.

Na arte contemporânea, de onde vem as rupturas das análises formais de categorias da arte, onde 
este conceito de arte se amalgama ao espaço urbano, passa a destacar a cidade, não mais como lugar 
do adereço e da contemplação de um belo, mas sim como espaço ativo para práticas e críticas sociais. 
Deste modo, os monumentos, parques, praças e jardins que ornamentam a cidade perdem este valor  
e passam a ocupar destaque como lugar de reivindicação, alteridade e de fala. Surge a arte urbana, o 
grafite, as  hortas comunitárias e os  jardins colaborativos. O museu perde seu lugar de triunfo e dá lugar 
aos espaços abertos e verdes da cidade, bem como às estruturas comuns para realização de intervenções 
artísticas especificas ou “orientadas” (KNOW, 1997) por terem caráter voltado ao social. Sendo assim, 
espaços verdes urbanos e todas as peças que ornamentam a cidade (BREA, 1996), passam a ser para a 
arte, muito mais que um lugar de memória patrimonial e de narrativas históricas de estilos amontoados, 
mas sim um lugar para vivenciar experiências críticas quanto aos processos culturais e econômicos que 
anulam o cidadão como sujeito e dele retiram sua voz, em detrimento de uma arquitetura colonial. 

Os movimentos artísticos contemporâneos, instaurados a partir de então, os quais determinamos 
como campo expandido da arte, foram preconizados por Rosalind Kraus e dão destaque aos artistas que 
não vêm da formação das artes, mas sim da geologia, geografia, biologia, física, engenharia, sociologia e 
antropologia, entre outras áreas do conhecimento. A promoção destas interseccionalidades promoveram 
um novo tipo de arte, tal como no exemplo da Land Art, onde as praças passam a ocupar o lugar do 
museu, já que as intervenções destes artistas necessitam, explicitamente, de uma relação direta com 
o espaço comunitário e a fricção com a natureza, sendo alguns deles, Nancy Holt, Robert Smithson, 
Robert Morris, Donald Judd, Suzanne Lacy e Lucy Lippard por seu caráter de fricção com espaços e 
lugares, tais como parques, praças e jardins. 

No Brasil, a ideia de praça está diretamente relacionada com um espaço resultante da ação da 
jardinocultura, onde a vegetação é disposta de forma a proporcionar uma experiência agradável. Sua 
origem no país se remete aos largos, construídos durante o período colonial, espaços públicos similares 
às praças europeias medievais, formados a partir dos pátios dos templos católicos e mercados públicos, 
são comumente chamados de adros ou largos. Esses espaços amplos, frequentemente acompanhados 
por são heranças das culturas arquitetônicas italiana, espanhola e portuguesa. 

Tendo como referência a arte contemporânea, as noções de resistência passam a atravessar esta 
narrativa historicista linear, para uma melhor compreensão de outros fatores ainda não destacados em 
nossas amarras hegemônicas, atualizando o lugar da arte para que ela se desloque do pertencimento 
da arquitetura neoclássica, ao campo das ciências sociais e das defesas socioambientais, ampliando a 
visão de sentido para um olhar ecosófico (DELEUZE, 1990) sobre a cidade. Passamos a ser, portanto, 
não somente seres contempladores destes espaços verdes, mas sim agentes transformadores dos 
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lugares onde vivemos, seus conceitos, espaços e paisagens.  Deste modo, abre-se então nossa categoria 
de análise para as artes que seguem uma estética da emergência (LADDAGA,1990) ou melhor, artes 
que promovem o uso dos espaços, tais como os espaços verdes urbanos como lugar de discussão de 
diásporas, ações afirmativas, denúncia aos crimes ambientais, visibilidade dos povos originários e 
ancestrais, bem como espaço para  grandes monções políticas. A esta categoria denominamos de arte 
pública de novo gênero.  

O Solar Corona (Valência – Espanha)1 é um espaço que exemplifica a estética da emergência, da 
comunidade transformadora. Apontado como de grande importância para a cidade, localizava-se em 
um espaço não construído entre alguns prédios, ocupando 472m2 como área privada e 162m2 como 
área pública. Conforme Domingo Mestre, “o Solar Corona é um espaço de autogestão e dinamizado 
pelos vizinhos e diferentes associações do bairro Del Carmen e se consolidou como um espaço ao ar 
livre e de caráter comunitário para a realização de atividades sociais e culturais” (APPEL, 2015). A parte 
privada constava de uma ruína de onde emergiam árvores e palmeiras, em um espaço denominado 
El Jardín de Las Ruínas. A natureza ali se evidenciava pela apropriação de um espaço vazio, voltando à 
superfície e mostrando que algo muito verde um dia esteve ali. 

ESPAÇOS VERDES URBANOS: PAISAGENS REFERENCIAIS

A região do atual município de Porto Alegre já era habitada pelo homem desde 11.000 anos 
atrás. Por volta do ano 1000, os povos indígenas tapuias que habitavam a região foram expulsos 
para o interior do continente devido à chegada de povos do tronco linguístico tupi provenientes da 

1 No ano de 2020, Domingo Mestre vem ao Brasil e grava um vídeo para a Galeria Espaço Incomum – FURG falando sobre o Solar Corona. 
O material contém uma autoentrevista realizada durante a pandemia do Covid-19 e está disponível no Canal Espaço Incomum – FURG,   
<https://youtu.be/YGrXefkiR68> 

Figura 1 – Dark Star Park, Nancy Holt. Land Art. Virgínia, USA. 1984
Fonte: http://www.nancyholt.com/holt.html

https://youtu.be/YGrXefkiR68
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Figura 1 – Ella, el jardín e el solar. Fotoperformace. Solar Corona, Valencia, Espanha. 2016.
Fotografia: Domingo Mestre e Janice Martins Appel.

Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus à região, ela era habitada por 
um desses povos do tronco tupi, os carijós. Depois da assinatura do Tratado de Madrid (1750), o rei 
de Portugal determinou que fosse reunido um grupo de 4 000 casais dos Açores para povoar o sul, 
efetivamente foram transportados cerca de mil casais, que se espalharam pelo litoral entre Osório 
e Rio Grande, e um pouco pelo interior. Cerca de 500 pessoas se fixaram em 1752 à beira do Lago 
Guaíba, no chamado Porto de Viamão, o primeiro nome da futura Porto Alegre. O Porto de Viamão 
foi elevado a freguesia, com o nome de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, em 26 de 
março de 1772, hoje estabelecida como data oficial da fundação da cidade.

A origem do Centro urbano de Porto Alegre confunde-se com a própria origem da cidade. Isto 
porque foi exatamente neste sítio, habitando por indígenas de diversas raças como Charruas, Tapes e 
Guaicanãs, até 1700, que se originou o processo de colonização. As primeiras manifestações urbanas 
ocorreram na Praia do Arsenal, conhecida como Ponta da Cadeia, com a construção dos primeiros prédios 
públicos: Casa da Câmara do Governador, Cadeia e Forca, esta última fronteira ao desembarcadouro. 
No período colonial, o desenvolvimento do núcleo era caracterizado pelo crescimento ao longo do 
rio, a partir da Ponta da Cadeia na direção leste e paralelo ao cais. 

Na atualidade o Município de Porto Alegre as categorias de Áreas Verdes são estabelecidas pela 
LC 369/1996 (Lei Política MA), LC 434/1999 (Plano Diretor), Res. COMAM 05/2006 (Plano 
Diretor de Arborização Urbana) e LC 679 /2011 (Sistema Municipal de Unidades de Conservação); 
Instituição responsável, Lei nº 7833/1991 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O Índice de áreas verdes é estipulado pelo Artigo 240 da Lei Orgânica de Município de Porto Alegre 
e deve ser “nunca inferior a 12 m2 por habitante, em cada uma das regiões de planejamento previstas 
no Plano Diretor”. O Plano Diretor estabelece que conforme a localização na cidade, loteamentos 
devem prever de 10 a 20% como área de destinação pública (praça, escola, parque, outros), sendo 
que para a categoria parque deve ser previstos 2%.
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Um emblemático espaço verde do Município de Porto Alegre a Praça da Alfândega, do final 
do século XVIII, surgiu com o núcleo inicial da cidade, sempre ligada ao lago Guaíba e às atividades 
trazidas por ele. 

O antigo porto fluvial da cidade produzia uma grande movimentação no pequeno povoado, que 
contava, então, com uma pequena capela dedicada a São Francisco, provavelmente situada também 
na praça, com sua fachada voltada para as águas. Com o desenvolvimento do burgo, a capela perde o 
seu lugar, a sede religiosa foi deslocada para a praça situada no alto da colina, onde foi construída a 
matriz que lhe deu o nome.

 SERVIÇOS DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS

Áreas livres de edificações, arborizadas – como ruas, parques e praças – ajudam a amenizar a 
imensa ação da carga térmica sobre o tecido urbano. A criação de áreas de sombreamento permite um 
caminhar mais confortável pela cidade, nos diversos horários do dia e estações do ano. Elas podem evitar 
a incidência direta e extrema de raios solares sobre os transeuntes. Também combatem o surgimento 
das “ilhas de calor”. São sumidouros de carbono, retendo o gás carbônico nos tecidos vegetais; atenua 
as ações nocivas da poluição atmosférica, sonora e visual. E contribuem para um eficiente escoamento 
das águas, diminuindo a ação dos ventos e da erosão.

Mas não podemos nos restringir aos serviços ambientais desses espaços verdes, pois:

A beleza de uma praça é constituída a partir da história que ela carrega, de seu desenho paisagístico 
e de seu conjunto urbanístico. A integração entre morfologia, estética e apropriação é que permite a 
formação de praças, como espaços simbólicos, lugares de memória, alma da cidade. É desse modo que 
podemos entender a frase acima, pois, na Antiguidade, as cidades se formavam a partir dos seus espaços 

Figura 3 – Praça da Alfândega, 1892.
Fonte: Fotógrafo desconhecido; domínio público
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de convivência. Pertencer à cidade, ser cidadão, era habitar os lugares de reunião, era compartilhar o 
culto, participar das assembleias, assistir às festas, acompanhar as procissões, vivenciar os espaços, 
participando da vida pública. A praça simbolizava a própria cidade, pois era nesse espaço que as atividades 
cotidianas se desenvolviam. (CALDEIRA, 2007)

Espaços verdes urbanos: amálgama com a ARTE:

Não falta quem afirme seriamente, com o reforço abonatório de alguma citação clássica, que a paisagem 
é um estado de alma, o que, posto em palavras comuns, quererá dizer que a impressão causada pela 
contemplação de uma paisagem sempre estará dependente das variações temperamentais e do humor 
jovial ou atrabilioso que estivermos atuando dentro de nós no preciso momento em que a tivermos 
diante dos olhos. (SARAMAGO, 2006)

JARDIM: FRAGMENTO DE PAISAGEM

Do jardim ao parque, podemos pensar o verde como uma experiencia de vida e de percepção  
em nossas cidades. Portanto, não usaremos aqui nenhuma narrativa historicista ao que concerne ao 
jardim e ao parque os seus conceitos, mas sim pensaremos em suas gramáticas ao que nos é posto 
pela via da arte contemporânea, onde pensar o verde na cidade é distribuir o pensamento quanto a 
uma narrativa a partir de uma experiência que contemple, desde as práticas individuais às coletivas, 
desenvolvidas por seus cidadãos. Em termos daquilo que seria o essencial individual, sem distinguir 
público ou privado, podemos pensar que o cultivo de um jardim é, sobretudo, um ato primordial de 
cultivar o verde. Contudo, precisamos nos ater que estas práticas de jardinagem se desdobram por 
diferentes etapas e influências, que vão desde uma matriz cultural a um estado de espírito, a qual 
denominaremos artivismo-verde ou ativismo paisagístico.

Verde seria aqui a visão da cor como forma – o verde – contemplativa como um todo, mas também 
acrescida da contribuição individual e da crítica social, a qual independe da escala, já que o indivíduo 
quando assume o papel de jardineiro, torna-se um agente único, por maior que seja o seu jardim. Desta 
maneira, coincidem aqui individual e privado, coletivo e público ao percebemos a escala das ações 
sobre o que denominados verde. Para Anne Couquelin, cultivar um jardim “trata-se simplesmente de 
definir, de delimitar um fragmento com valência de totalidade, sabendo que só o fragmento dará conta 
do que é implicitamente visado: a natureza em seu conjunto” (COUQUELIN, 1989).

Ao pensarmos no jardim como lugar, entendemos que praticar o verde é estabelecer novas 
paisagens neste recorte geográfico temporal. Quem nunca esteve em um jardim? Ou quem nunca 
olhou para um jardim? E quantas memórias nos trazem um jardim? Nesta fração de espaço-tempo, 
denominada jardim temos em nossas mãos uma parcela de uma paisagem cultivada, preenchida por 
elementos que sobressaem ao verde e transbordam conteúdos e conhecimentos. O jardim pode ser, 
portanto, um lugar onde a arte amalgama o verde individual com o verde coletivo da cidade,  ampliando  
assim, sentidos, percepções, escalas e temporalidades.  

O jardineiro sempre se sente um pouco botânico, mas também artista-cientista, amigo da natureza, 
agente transformador de espaços, cultivador de novas poéticas e produtor de novos gêneros. Do 
jardim partem percepções sobre o mundo que tornam artista todo jardineiro cultivador de espécies, 
descobridor e encantador de novos mundos, fazendo com que hoje em dia o jardim também seja o 
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lugar de debate e abertura para pensarmos a paisagem do mundo, mas também a nossa cidade desde 
nossas casas ou bairros. 

Algumas propostas, tais como o Projeto Jardinagem, Territorialidade e Ato Político2, de autoria 
de Faetuza Tezelli e Gabriela Leirias, desenvolvido em Curitiba, no estado do Paraná, ampliam nossa 
visão de jardim, ao proporem um projeto de investigação da jardinagem enquanto prática artística e 
potencialidade de reflexão e intervenção nas dinâmicas urbanas através do mapeamento do território 
e de trabalhos de arte/ativismo no Brasil.  Este projeto serviu de referência para atualização do debate 
quanto ao uso dos espaços verdes e o papel da arte, os quais ampliam o sentido de serviço ambiental 
dos espaços verdes para experiencias estéticas. Este trabalho estende nossa compreensão de quanto aos 
jardins e como eles podem ser tão grandes ao se tornarem parques e promoverem ações comunitárias.

PARQUE DA SOLIDARIEDADE

Exemplo do espaço verde urbano da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde coexiste 
investigação, prática artística, reflexão e intervenção comunitária nas dinâmicas urbanas, a arte/ativismo 
do Parque da Solidariedade, no Município de Alvorada, estado do Rio Grande do Sul.

É uma proposta de arte comunitária onde um terreno acidentado se torna um parque. Localizado 
no centro de oito loteamentos da popular, possui nascentes do arroio Feijó, da bacia hidrográfica do rio 
Gravataí. A proposta começou em 2015 através de pesquisas territoriais e ações que reivindicavam uma 
praça. Nessa paisagem persiste um parque fictício, inicialmente chamado de Parque da Solidariedade, 
pois sua existência depende do vínculo recíproco entre os envolvidos, que promovem a conscientização 
coletiva sobre as águas e a alta biodiversidade, sendo essas algumas das justificativas para preservar, 
e principalmente, desenvolver o bom viver. O parque que justifica essa mobilização multisetorial da 
comunidade lindeira, concentra processos erosivos avançados, voçorocas causadas por uma série de 
desmatamentos junto as nascentes da área. Desde então, o lugar foi sendo utilizado como depósito 
irregular de lixo e queimadas. 

Desde 2017, o Parque da Solidariedade é visitado para pesquisas, experiências participativas, 
mutirões de limpeza, plantio e trilhas. São relações individuais, comunitárias e institucionais com o 
parque idealizado, que contribuem para garantir os direitos básicos da vida alvoradense e o equilíbrio 
do ecossistema. “Parque Porquê” cria um espaço gerador de ideias e experiências interdisciplinares, 
debatendo sobre cultura, ecologia, moradia popular e o lazer verde entre os banhados, rios, matas 
e voçorocas, preservando o patrimônio biológico da paisagem e a memória cultural e geológica de 
Alvorada. Em fevereiro de 2020, todo o projeto e pesquisa documentada foram encaminhadas ao 
Ministério Público, na tentativa legitimar e transformar o lugar em espaço ético ambiental de serviços 
coletivos públicos. 

De acordo com os diagnósticos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
de 2015 a 2019, Alvorada é cidade da região Sul do Brasil que apresenta os piores índices sociais, de 
modo consequente, os mais baixos pontos de cultura. Neste cenário, o Parque da Solidariedade é um 
caminho livre para criarmos uma relação mais sensível com a cidade e os seres vivos.

2  O Projeto foi desenvolvido durante um ano e promoveu um mapeamento rigoroso e potente quanto aos jardins e espaços verdes como lugares 
de crítica. Foi financiado e ganhador do Prêmio Funarte e está disponível em <https://jardinagemterritorialidade.wordpress.com/>. 

https://jardinagemterritorialidade.wordpress.com/
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Figura 4 – Foto no Parque da Solidariedade,
Fonte: <https://oblogdoparque.wordpress.com/>

As inquietudes do artista Marcelo Chardosim (1989) e a constante crítica (e autocrítica), quanto 
ao sistema local rio-grandense de arte, o fizeram ir mudando de plataforma e suporte de trabalho, 
bem como a linguagem daquilo que queria expressar. Artista inicialmente ligado ao desenho como 
lugar de representação e de expressão de violências domésticas e seu entorno, foi direcionando seu 
processo artístico, para a visão que em outros tempos o ligou às ciências sociais, mantendo o dado 
antropocêntrico como um ponto de partida. 

No campo das artes e nos termos daquilo que determina a arte pública de novo gênero (APPEL, 
2015), poderíamos chamar o atual trabalho de Marcelo Chardosim, ao que incide sua prática ao Parque 
da Solidariedade, como uma arte engajada, já que atribui uma função social à prática artística em 
determinado contexto. Outrossim, podemos contextualizar Marcelo dentro do âmbito multifuncional 
que coabita o artista nos tempos atuais, caracterizado pela figura do artista como produtor (BENJAMIM, 
2006), ou em outras palavras, do pluri-papel que executa o artista sendo ele mesmo o gerador de suas 
condições e ferramentas de trabalho, direcionado ao seu contexto e ao seu lugar de fala dentro daquilo 
que lhe convém e que o sistema lhe permite produzir. 

Neste sentido, podemos atribuir que, em tempos de ausência de políticas públicas, sociais, 
culturais e de saúde, o artista Marcelo Chardosim, encontra na iniciativa artística disparada por ele, a 
qual culmina no Parque da Solidariedade, um projeto expandido que atinge diferentes camadas sociais, 
bem como faz produzir novas subjetividades em um contexto anteriormente condenado pelo atributo 
da degradação e exclusão social. 

Ressignificado de sentidos, o Parque da Solidariedade nos dá a oportunidade de pensarmos na 
articulação entre diferentes áreas do conhecimento que aqui se justapõem na execução de um trabalho 
artístico, mas que também é o cidadão que novas oportunidades, lugares de fala e narrativas, resgatando 
assim, nosso questionamento quanto à ética (e estética) ambiental. Temos aqui, portanto, o encontro 
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Figura 5 – Fotos no Parque da Solidariedade,
Fonte: <https://oblogdoparque.wordpress.com/>
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entre geografia, arte e biologia. E qual nosso lugar no mundo frente ao debate antropocêntrico quando 
nos reafirmamos ambientais?  Já nos dizia a artista e geógrafa Tania Bloomfield que 

Qual é o meu lugar? Onde tem sido? O questionamento chega, aqui, a um limite, porque não se pode 
falar de lugares que estão no futuro. Eu estou numa espécie de confluência de lugares. Estes lugares, 
diferentemente de se mostrarem reais ou, ainda, como possibilidade de que venham a ser reais, se é 
que em algum dia existirão, condensados de tempo e de espaço, demandando, cada qual, diferentes 
intencionalidades, diferentes tomadas de ação, em diferentes direções, melhor estariam representados pela 
imagem de um espelho estilhaçado. A totalidade de antes, como vidro, se quebrou. Cada um desses lugares, 
mantidos em conserva pelo tempo fugidio, tem uma configuração específica de concretude indefinida; 
assemelha-se a uma miragem. Estão lá, mas não existem. Nem os que, supostamente, foram pisados; 
tampouco aqueles que não foram feridos ainda. E como o poderiam ser? A confluência, em si, substituiu 
os lugares. Ela é um lugar, sem o sê-lo. Sem o selo. Sem o zelo. Sem o apelo. (BLOOMFIELD, 2012)

 E desta forma, o Parque da Solidariedade nos traz, sobretudo um apelo: repensar esta cartografia 
iminente causada pelo agente dominante devastador que representa a cultura capitalista, seja na arte, 
seja no urbanismo, que tão avidamente constroem e corroem nossos próprios princípios, a cada passo 
dado, quando achamos estar agindo em prol de uma sociedade mais justa e equânime. Nessa paisagem 
persiste um parque fictício, inicialmente chamado de Parque da Solidariedade, pois sua existência 
depende do vínculo recíproco entre os envolvidos, que promovem a conscientização coletiva sobre as 
águas e a alta biodiversidade, sendo essas algumas das justificativas para preservar, e principalmente, 
desenvolver o bom viver.

Os espaços públicos articuladores e promotores de ambiências, como o Parque da Solidariedade 
em Alvorada, que mobilizou uma comunidade multisetorial lindeira. O coletivo que, inicialmente, 
tinha um eixo de preocupações os processos erosivos, o desmatamento junto as nascentes do Arroio 
Feijó, o depósito irregular de resíduos sólidos e as queimadas. A arte engajada do Marcelo Chardosim, 
morador lindeiro ao referido Parque, promove múltiplas ações nesse espaço verde, torna-o um espaço 
gerador de ambiências: o caráter interventor, mobilizador de diferentes atores/coletivos, refletindo, 
estudando e promovendo ações condicionativas e condicionadoras de ambiências

Considerando, quando acenamos para espaço, estamos considerando o espaço geográfico, “(...) 
sistema composto por relações sociais articuladas a relações físico-sociais, espaço condicionador da 
existência humana e que pode, este espaço, ser eleito como objeto catalizador de ações transformadoras 
exatamente por este motivo – por ser condicionador da existência humana” (REGO, 2000).  

A proposição de Rego sob o caráter interventor da/na realidade, distinguida e teorizada por cada 
sujeito participante da ação educativa, condicionada e condicionadora, promotora de ambiências: 

(...) conjuntos dentro de conjuntos, vasos comunicantes, formando a ideia de teceduras concêntricas 
nas quais, no centro, localizam-se em cada situação determinados sujeitos coletivos/individuais em 
comunicação com a geografia das redes em torno, condicionando essas redes e sendo condicionados 
por elas. (REGO, 2000)

A característica de ações engajadas da comunidade com o processo educativo, transformador, o 
Parque da Solidariedade torna uma ambiência geradora de uma cultura dos alvoradenses.
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CONSIDERAÇÕES REFLEXIVAS

Promovemos uma caminhada com distintas experiências, articulando ações cotidianas nos 
espaços verdes urbanos – jardins cultivados na paisagem urbana – colaborativas com o pensamento 
de produção de lugares, imagens e de uma reflexão relacionada aos processos de ocupação, cultivo e 
fruição nesses espaços. 

A caminhada, promovida nesse texto, reúne saberes,  apontando as zonas permeáveis e em 
transversalidade entre arte, biologia, geografia e sociedade. Sugerimos experiências em que o espaço 
urbano condiciona e é condicionador das atividades e dinâmicas socioambientais, onde os elementos 
que sobressaem ao verde urbano, transbordam conteúdos e conhecimentos, mas também nos banham 
com experiências sensoriais.

Esta caminhada seguirá com a esperança que promove  o trabalho Jardín en Movimiento3 – projeto 
que nasce na Espanha em 2015 e que sobrevive até os dias de hoje. Consiste em um jardim 
ambulante – ou em movimento – montado sobre rodas e levado pela artista brasileira, Janice M. 
Appel,  percorrendo e recortando diferentes paisagens do mundo, distribuindo sementes crioulas, 
plantas locais, mudas e raízes autóctones dos locais que percorre, mas também distribuindo e 
colecionando afetos. A artista dispara a ação levando o jardim em um carrinho e comunicando à 
comunidade local por onde passa a importância da preservação e resgate de espaços verdes. Em uma 
das últimas ações desenvolvidas no Solar Corona, os filhos e pais do setor denominado Solar dels 
Menuts se apropriam do projeto e das mudas do Jardín em Movimiento para organizarem uma ação de 

3  Jardín en Movimiento é um projeto da artista e pesquisadora de artes, Janice Martins Appel. Iniciou em 2015 na cidade de Valencia e percorreu 
diferentes cidades da Espanha e do norte da África. Foi interrompido durante a pandemia do Covid-19 por conta dos decretos de isolamento. 
Está disponível em <https://www.jardimmovimento.com/>

Figura 6 – Jardín en Movimiento. Solar Corona, Valencia. 2015-2019 
Fonte: Acervo pessoal de Janice Martins Appel.

https://www.jardimmovimento.com/
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reflorestamento de uma área verde com o plantio de 2000 árvores em uma região degradada próxima 
de Valência.  Sendo, portanto, o lugar de fala também o lugar do conhecimento, o que podem juntas 
a arte, a geografia e a biologia, senão uma possibilidade de uma cartografia biogeográfica e de uma 
paisagem utópica social e artística?

Assim, a caminhada nunca se acaba e sempre recebe o forte abraço da participação coletiva, 
ativismo e da educação ambiental através da arte, amalgamando o verde, indissociável cor de nosso viver. 
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Capítulo 17 ESTÉTICA URBANA, COTIDIANO E 
CONSUMO NA CIDADE DE NOVO 
HAMBURGO, RIO GRANDE DO SUL

Fernando Benvenutti Schaab
Álvaro Luiz Heidrich

INTRODUÇÃO

Cada vez mais os momentos relacionados ao consumo de mercadorias 
e serviços se tornam centrais nas práticas cotidianas realizadas no espaço 
urbano, momentos estes mediados não apenas pela objetividade da 
compra da mercadoria ou serviço, mas, sobretudo, por tudo aquilo que 
nos envolve como expressão de emoções, subjetividades, pertencimentos 
e/ou distanciamentos sociais associados aos estilos de vida. Com esse 
enfoque buscamos compreender como a intricada relação entre práticas, 
cotidiano e consumo se manifesta na cidade de Novo Hamburgo por meio 
da análise da estética urbana de uma nova centralidade surgida nos últimos 
decênios na Avenida Doutor Mauricio Cardoso. Diferentemente do centro 
tradicional, polarizado pela Avenida Pedro Adams Filho (Figura 1), para 
onde convergiam todos os fluxos e concentravam-se os estabelecimentos 
da cidade, a cidade segue a tendência atual de espalhar em seu território 
a qualidade do centro em localizações reconhecidas como centralidades, 
fenômeno que acompanha a densificação das redes viárias, a intensificação 
do uso do automóvel e a diferenciação funcional do território. 

O interesse na análise dessa nova centralidade de consumo justifica-
se, ainda, pelo contexto social da cidade que desde sua origem apresenta 
a estruturação de um espaço desigual, diferenciado e permeado por 
processos de segregação, tanto de natureza étnica como socioeconômica. 
Formada a partir das políticas migratórias do século XIX, a cidade de 
Novo Hamburgo obteve rápido crescimento urbano a partir da década de 
1960, junto a expansão da indústria coureiro-calçadista. Reproduzindo o 
modelo de organização fordista, a cidade foi organizada de modo funcional, 
atendendo aos interesses da classe dominante e das indústrias, resultando 
no afastamento dos trabalhadores das áreas mais centrais para sua periferia. 
Com um passado ligado à colonização, este processo de segregação foi 
ainda realçado por motivos étnicos que dividiram a cidade em três grandes 
áreas pejorativamente chamadas de: i) Elite, ocupada majoritariamente por 
famílias de origem alemã, constituindo-se como o lugar de concentração 

versão  digital
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das moradias dos mais ricos; ii) Mistura, área de moradia tanto de indivíduos de origem alemã como 
de mestiços e negros, em sua maioria operários da indústria coureiro-calçadista; iii) e África e limpeza, 
onde residiam famílias negras e de baixos recursos.

Atualmente Novo Hamburgo se caracteriza como um dos principais polos econômicos do 
vetor norte da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com uma população estimada em 
247.032 habitantes (IBGE, 2020), e com um conjunto de funções urbanas que a caracterizam como 
cidade média da região imediata de Novo Hamburgo e São Leopoldo, apesar de fazer parte do arranjo 
populacional metropolitano de Porto Alegre.

No que concerne às suas características socioeconômicas, nas últimas décadas o setor terciário 
vem indicando um crescimento significativo, tanto através da participação no PIB como no número 
de empregos, em oposição à notória queda de presença de sua indústria coureiro calçadista, o que 
evidencia a transição da matriz econômica em direção ao setor de serviços e comércio. Por sua vez, essa 
transição se complexifica ainda mais em razão das permanências que marcam a produção deste espaço, 
na medida em que as práticas mediadas pelo signo do consumo acabam ratificando e intensificando 
os padrões de segregação e diferenciação social pretéritos.

Destarte, o presente artigo parte de uma breve discussão teórica sobre os conceitos de paisagem, em 
especial àquelas relacionadas ao consumo, devido a influência de sua estética nas práticas socioespaciais 
cotidianas de seus usuários, ressaltando o atual prestígio que o consumo possui na mediação de sua 
(re)produção. Nesse sentido, os conceitos de paisagem e cotidiano serão utilizados como ferramentas 

Figura 1 –  Principais eixos da nova centralidade e do centro tradicional de Novo Hamburgo.
Fonte: Fernando B. Schaab, 2021.
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analíticas para o estudo das práticas e representações de sujeitos, de distintos estilos de vida, tendo 
como recorte espacial a nova centralidade de consumo presente na Avenida Doutor Maurício Cardoso. 
Em termos procedimentais, o artigo se estrutura a partir da análise iconográfica da paisagem e da 
realização de entrevistas semiestruturadas aplicadas a comerciantes, agentes da Prefeitura, Sindicatos 
e Associações de classe e consumidores.

Além desta introdução e das considerações finais, o texto está dividido em três partes que se 
complementam. Na primeira e segunda parte, intituladas “Do conceito de paisagem à estética urbana 
voltada para o consumo de mercadorias e serviços” e “Da natureza do cotidiano ao cotidiano mediado 
pelo consumo” apresenta-se uma sucinta revisão e discussão teórica acerca dos conceitos de cotidiano 
e paisagem e sua intrínseca relação com o consumo de objetos e espaços na contemporaneidade. Por 
fim, na terceira parte, intitulada “A avenida doutor Maurício Cardoso: uma centralidade de consumo 
voltada para os estilos de vida desejosos por cumplicidade de habitus e distinção de classe” realiza-se 
o tensionamento entre o referencial teórico com os depoimentos, discursos e representações sociais 
relacionados a estes espaços.

DO CONCEITO DE PAISAGEM À ESTÉTICA URBANA VOLTADA PARA O CONSUMO DE 
MERCADORIAS E SERVIÇOS:

Associadas à comunicação de estímulos de múltiplas sensações de pertença ou de estranhamento, 
as paisagens geográficas são tanto responsáveis por naturalizar determinadas relações e interesses 
de distintas classes e atores como também por revelar contradições em um contexto espacial 
aparentemente homogêneo ou higienizado. Visto que os espaços de consumo são repletos de signos, 
em geral cuidadosamente projetados para comunicar sensações estimulantes de desejos e práticas 
consumistas, as análises de suas paisagens necessitam focar em como elas são produzidas. Estaria 
certo o pensamento de que elas provocam uma atmosfera favorável ao controle dos ritmos corporais 
e as decisões dos consumidores? 

De início é substancial ressaltar o papel ideológico da paisagem e da estética da cidade. Cosgrove 
(2006) reitera que através de ícones presentes no espaço, ideologias são constantemente rememoradas 
para comunicar constantemente representações normativas e signos estruturantes. A paisagem icônica, 
nesse sentido, marca a passagem de um modelo econômico, cultural e político para a posterioridade. 
Por essa razão, é comum associar a sobreposição de tempos e suas formas observadas a um palimpsesto, 
já que ela não apresenta apenas símbolos e signos do tempo e da estrutura social vigente, mas, sim, 
por ser resultado do acúmulo de tempos e culturas que ora se sobrepõem em complementaridade, 
ora se contradizem.

Cosgrove (2006) argumenta que a paisagem é um agente ativo na remodelação contínua da 
sociedade, servindo para tornar natural o que é profundamente cultural. Assim, as paisagens são 
fabricadas para estimular a imaginação dos indivíduos através de sentimentos como, por exemplo, o 
desejo e o medo, ocultando os reais interesses daqueles que têm domínio sobre elas, como torna-las 
propícias ao consumo de bens e do próprio espaço. O autor destaca ainda o papel da paisagem em 
conectar o indivíduo com as suas espacialidades.
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Conceito imprescindível para as análises culturais do espaço, o conceito geográfico de paisagem 
compreende tanto a interação de incontáveis símbolos e signos resultantes de características naturais e 
da ação impressa da sociedade sobre o lugar, como a capacidade que cada sujeito possui em sentir, ler e 
dar sentido a tudo o que lhe é comunicado por uma determinada paisagem. De acordo com Heidrich 
(2008, p. 297) a paisagem também “é método que permite calibrar o olhar para perceber e também é 
maneira de ver que depende do que se conhece de uma relação de objetos, formas e dinâmicas”.

Heidrich (2008), entretanto, reitera que apesar de híbridas, providas de imagens e sentimentos 
originados através de certa representação social e identidade, as diversas representações de uma 
paisagem são suscitadas pelos sujeitos por meio de seu repertório de valores, práticas e ações, intrínsecas 
à localização que se encontram no espaço social. Dessa maneira, apesar de subjetivas e distintas entre 
membros que ocupam posições homólogas na estrutura social, as discrições sobre as qualidades de 
determinada paisagem tendem a ser muito mais similares entre sujeitos que compartilham de um 
mesmo estilo de vida e condição socioeconômica do que de entre aqueles que estão em posições 
opostas. Isso pode ter relação com a particular familiaridade que determinadas paisagens transmitem 
para alguns grupos e outros não.

Comumente, é relevante ressaltar a função da paisagem na geração de “economia” de pensamentos 
profundamente reflexivos que ocasionam estafa mental e corporal nos indivíduos quando são 
constantemente empregados. O conhecimento prévio dos signos comunicados rotineiramente por 
objetos e ações presentes em um lugar promove um substancial relaxamento nos impulsos dos 
indivíduos responsáveis por permiti-los premeditar e imaginar situações e perspectivas não relacionadas 
às exigências práticas do ambiente que os cerca.

Do mesmo modo, quando a paisagem não está em conformidade com os gostos, práticas e 
julgamentos introjetados em cada indivíduo ao longo de anos de socialização ou ao menos reconhecida 
por ele por meio de seus signos e significados, ela o estimula não mais apenas as suas habilidades 
performáticas, mas também o pensamento reflexivo e consciente sobre a ação imediata. Trata-se, 
assim, da necessidade de renunciar às disposições corpóreas e mentais infraconscientes, que exigem 
menos esforço e estão relacionadas a produção do cotidiano, para fazer uso de habilidades reflexivas 
que demandam “energia” e” atenção plena” do indivíduo a um determinado contexto. (PETERS, 2014)

Tendo intrínseca relação com os espaços vividos e percorridos de cada indivíduo, as paisagens são 
apropriadas por leituras distintas, por intermédio das apreciações individuais ou coletivas relacionadas a 
um conjunto de atributos como o volume de capital global de cada um, o seu lugar de moradia, trabalho, 
os percursos que transita rotineiramente ou ocasionalmente e os espaços de lazer que seleciona. Todas 
essas particularidades constituem representações subjetivas das paisagens culturais (COSGROVE, 2006) 
que podem ser pensadas como paisagens vividas - profundamente conhecidas por seu observador, que 
por essa razão a reconhece, em geral, sem muito esforço cognitivo e corporal -, paisagens transitórias 
cotidianas ou eventuais - normalmente observadas através da janela de um carro, ônibus ou viseira de 
um capacete de moto -, paisagens hedônicas - espaços relacionados à realização das práticas de lazer 
-, paisagens identitárias e estratégicas - lugares que os indivíduos desejam vincular a sua identidade e 
utilizam para reconhecer outros que compartilham de sua apreciações e desejos -, e as paisagens de 
estranhamento ou medo - antagônicas às vividas ou identitárias por comunicar signos e símbolos que 
exigem do observador substancial esforço cognitivo e corporal para o sua profunda compreensão.
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Cada vez mais presentes nas cidades contemporâneas, equipamentos urbanos repletos de funções 
especificas e homólogas aos interesses de reprodução capitalista contemporâneos redesenham os 
lugares em que se inserem. Seguindo lógicas exógenas e globais, essas novas formas são a imposição 
do “não-lugar” no interior de um contexto histórico e geográfico especifico. Naturalizam práticas e 
ideologias pré-concebidas para que milhares de itinerários diários ou semanais se moldem a partir delas. 
Comunicam signos e símbolos aparentemente auto evidentes, que podem ser compreendidos já na 
competência do infraconsciente. O que primeiro pode ser visto como uma novidade, uma anormalidade 
na paisagem, como um grande Shopping Center ou Hipermercado em uma cidade média, logo dita 
percursos rotineiros e hábitos sedimentados entre a sua população.

Ortigoza (2010) percebe que a paisagem, através da sua imagem, torna-se uma ferramenta de 
estímulo do consumo ao dissimular características históricas na formação de um lugar com o intuito 
de reciclá-las e, assim, produzir um consumo mais padronizado. Para a autora, a cidade, sob o modo 
de produção capitalista, se entrevê na paisagem como “uma articulação definitiva com a dinâmica do 
consumo. Sua arquitetura é também veículo de troca, seus signos permitem uma simulação da cultura 
e vida urbana”. (ORTIGOZA, 2010, p. 86).

Sobre a mesma temática, Lemarchand (2008), ao ressaltar o perigo dos geógrafos em se preocuparem 
apenas com a cenografia comercial criada para produzir um ambiente indutor de consumo, destaca 
a relevância em se analisar a intensidade de intervenção de distintas formas de inserção que novas 
lojas e empreendimentos provocam na paisagem de uma cidade. Pois, se parte desses estabelecem-se 
em edificações pré-existentes, sendo obrigados a seguir normas pré-estabelecidas em relação as suas 
fachadas, novos empreendimentos - shopping centers, hipermercados e grandes lojas de departamentos 
- estão desconectados com as referências do lugar.

Contudo, apesar de possuírem diversos atributos que os identificam como “não-lugares”, 
por possuírem símbolos e signos atualmente generalizados em espaços de consumo, esses novos 
empreendimentos comerciais são assimilados e naturalizados por aqueles que os observam, pois 
os mesmos possuem cumplicidade ontológica com esses lugares e tudo aquilo que comunicam. A 
atratividade desses novos empreendimentos é garantida, desse modo, pela proficiência cognitiva e 
corporal dos indivíduos em reconhecer esses lugares como familiares e de “simples leitura e compreensão”.

Neste sentido, pode-se conceber a paisagem como um artifício de homogeneização e naturalização 
dos discursos das classes dominantes sobre as mais diversas espacialidades em que o comércio se destaca 
como sua principal função. Logo, a paisagem deve ser analisada não apenas como reflexo da cultura 
dentro da qual foi construída, mas também como um instrumento de apropriação mercadológica do 
espaço com o intuito de reforçar o domínio ideológico de um determinado grupo através de seus códigos.

DA NATUREZA DO COTIDIANO AO COTIDIANO MEDIADO PELO CONSUMO:

De início, pode se arriscar a fazer um paralelo entre a forte tendência dos indivíduos de engendrar 
práticas consideravelmente moderadas e por eles conhecidas com o conceito de “segurança ontológica”, 
elaborado por Giddens (1991). De acordo com o autor, os indivíduos instintivamente buscam por 
práticas, relações e lugares que reconheçam e acreditam poder compreender. 
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Há certos aspectos da confiança e processos de desenvolvimento da personalidade que parecem se 
aplicar a todas as culturas, pré-modernas e modernas. Não vou tentar cobri-los exaustivamente, mas 
me concentrarei sobre as conexões entre confiança e segurança ontológica. [...] A expressão se refere 
à crença que a maioria dos seres humanos têm na continuidade de sua autoidentidade e na constância 
dos ambientes de ação social e material circundantes. (GIDDENS, 1991, p.84)

Igualmente, torna-se substancial evidenciar o papel das práticas de consumo e dos espaços em 
que se realizam para a materialização dessa “segurança ontológica” e, por conseguinte, o cotidiano. 
Giddens (1991), desse modo, reitera que essas atividades ligadas à aquisição de mercadorias e serviços, 
bem como os lugares forjados para esses propósitos, substituem, em muitos casos, o papel que antigas 
instituições e ritos, como a religião e seus cultos. Sendo deveras enfático sobre esse prisma, Giddens 
(1991) discorre:

A confiança renovada do familiar, tão importante para um senso de segurança ontológica, é unida à 
percepção de que o que é confortável e próximo é na verdade uma expressão de eventos distantes e foi 
“colocada” no ambiente local ao invés de formar dentro dele um desenvolvimento orgânico. O shopping 
center local é um meio onde uma sensação de tranquilidade e segurança é cultivada pelo acabamento 
dos prédios e pelo planejamento cuidadoso dos lugares públicos. (GIDDENS, 1991, p.125)

De aparência relativamente distinta, mas de essência consideravelmente similar, o escopo teórico 
elaborado por Zizek (2003) sobre o hedonismo na contemporaneidade pode, em certa medida, não 
apenas legitimar o conceito de “segurança ontológica” de Giddens (1991), mas também direcionar 
para um aprofundamento das análises sobre a produção do cotidiano e, por consequência, as práticas 
rotineiras e a sua atuação perante as relações sociais.

Do mesmo modo, Shove (2009) ressalta que muitas práticas específicas da contemporaneidade 
exigem dos sujeitos mais do que a sua escolha em detrimento de outras, mas um conjunto de compromissos 
temporais e materiais que produzem novos padrões e necessidades de consumo. Com a metamorfose 
das sincronizações sociais geradas, em grande parte, por uma nova lógica econômica pós-industrial, 
novos e distintos cotidianos estão se formado, muitos deles fortemente vinculados a um consumo 
segmentado e aplicados como marcadores sociais.

Para compreender de maneira mais profunda essa reflexão, necessita-se analisar a relação 
indissociável que diferentes práticas socioespaciais possuem entre si, em conjunto com a distribuição 
e organização dos objetos no espaço geográfico. Nesse contexto, é preciso entender que cada objeto, fixo 
ou móvel, presente no espaço, possui um significado que mesmo à primeira vista sem maior propósito, 
transmite significados e discurso em suas formas e usos. (SANTOS, 1996)

Contudo, antes de se aprofundar na temática da discursividade dos objetos técnicos distribuído 
no espaço, é necessário ressaltar a influência da temporalidade e da sincronização social nas práticas 
cotidianas, já que o afrouxamento da ordem social compartilhada trouxe implicações para o cotidiano 
em comunidade, no tocante a práticas que no passado eram compartilhadas em um grupo, mas que 
agora, devido a esse novo senso de sincronização social alteraram sua duração, incidência e natureza. 

Lefebvre (2004) em suas análises sobre os ritmos cotidianos, área que postulou chamar de 
Ritmanálise, procura distinguir os tempos e ritmos naturais (dias e noites, estações do ano, marés, 
etc.) dos humanos (relógio, horário do almoço, trabalho, etc.). Ao longo dos seus textos sobre o 
tema, procura também compreender como a interação dos objetos (de diferentes níveis tecnológicos) 
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dispostos em um determinado espaço definem ou alteram a sincronia temporal dos indivíduos que de 
alguma maneira nele interagem. Trata-se, dessa maneira, de buscar analisar também como a criação 
de novas tecnologias pode modificar o ritmo das ações humanas sobre o espaço. 

As diferentes esferas da sociedade produzem e fixam suas típicas temporalidades, as quais 
se vinculam a ritmos que lhe são coerentes. O que, para Di Méo, “traduzem as pulsações da ação 
dos homens, de seus grupos e classes. Elas geram interações, conflitos e contradições. Essas esferas 
adquirem uma inércia própria, lógicas internas que dão sua coerência e ritmo” (2014, p. 68). Podem 
combinar elementos como o uso do automóvel com as modernas tecnologias, os acessos distintos a 
operações de crédito, o uso convenientemente administrado do tempo cronológico, a admiração por 
valores extraterritoriais que são acessados por estes meios, vinculados a uma localidade. Mas além de 
haver uma lógica coerente às atividades sociais, pelo conjunto de aspectos que lhes são pertinentes, 
os atores, que nelas estão imbuídos como agentes que reproduzem o sistema ou atores que o dirigem, 
colaboram para a impressão de inflexões (DI MÉO; BULÉON, 2007). Quer dizer, não há independência 
do construído em relação às intenções e suas inercias e evoluções rítmicas. 

Não é demais enfatizar, então, as combinações, sobreposições e tensões entre formas espaciais 
e temporais. De modo análogo ao conjunto que se compõe em paisagem, a Taskscape (INGOLD, 
2021), o conjunto de práticas interligadas, em que cada tarefa ganha sentido pela maneira com a qual 
se relaciona com as demais e assim são compreendidas, complementa esse quadro.

Como exemplo para a perspectiva lefebvriana, com base na abordagem da ritmanálise, aplicada aos 
espaços públicos de São Paulo, Frehse (2016) destaca, através da pesquisa com material iconográfico, 
a metamorfose nos ritmos dos indivíduos do início do século passado para os dos dias atuais. Por 
intermédio do método “regressivo-progressivo”, a autora ressalta que mesmo em diferentes tempos é 
possível perceber distinções nos ritmos corporais, que vão desde aqueles que transitam linearmente 
pelas calçadas e ruas, muitas vezes com o intuito de chegar a um lugar definido, até aqueles que se 
apropriam desses espaços para ali fazerem o seu lugar de trabalho e, por vezes, de moradia. Contudo, 
é salientado que os ritmos corporais não-vinculados a uma lógica de mercado ou de racionalidade 
laboral, principalmente na atualidade, são repelidos.

Utilizada com grande regularidade nos estudos do espaço urbano, a reflexão elaborada por 
Milton Santos (1996) sobre as relações indissociáveis entre o sistema de objetos e o sistema de ações, 
ambos responsáveis pela contínua (re)produção ou (re)formulação do espaço geográfico, quando 
utilizada como meio para análise das práticas espaciais de consumo cotidiano possibilita a investigação 
compreender a função dos sistemas de objetos como eficientes condutores e comunicadores para a 
manutenção, consolidação e naturalização de práticas concebidas muitas vezes externamente ao lugar 
de sua efetivação. Para Milton Santos (2013),

Os objetos têm um discurso, um discurso que vem de sua estrutura interna que revela sua funcionalidade. É 
o discurso do uso, mas também o da sedução. E há o discurso das ações, do qual depende sua legitimação. 
As ações necessitam de legitimação prévia para ser mais docilmente aceitas e ativas na vida social e, 
assim, mais rapidamente repetidas e multiplicadas. (SANTOS, 2013, p. 86)
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Desse modo, objetos técnicos como o automóvel ou mesmo o cartão de crédito são responsáveis 
não apenas pela metamorfose escalar das práticas, mas também na própria natureza do cotidiano. Não 
é necessário aqui dissertar longamente sobre o tema, mas são indiscutíveis como as novas tecnologias 
de informação, popularizadas nas últimas décadas, produziram profundas transformações na esfera 
privada, pública e do trabalho.

Nesse sentido, é necessário analisar a influência da supressão de um sistema de organização 
taylorista para um de natureza neoliberal e flexível, não apenas na conformação laboral e econômica, 
mas também práticas de relacionamento interpessoal mediadas pelo lazer ou até mesmo pelas atividades 
mais corriqueiras do cotidiano, pois como enunciou Margareth Thatcher, primeira-ministra responsável 
pelas reformas de base neoliberal na Inglaterra a partir dos anos de 1980: “a economia é o método. O 
objetivo é mudar a alma”. Como resultado dessas estratégias estatais e privadas que procuraram em 
conjunto com grandes reestruturações econômicas e jurídico-normativas difundir entre as diferentes 
classes sociais em escala global uma narrativa de caminho único vinculado à ideologia neoliberal. A 
racionalidade do sujeito através das suas disposições cognitivas e corporais está cada vez mais inserida 
dentro dos preceitos responsáveis pelo surgimento do “individuo-empresa”, em que a norma fundante 
é “trabalhar a si mesmo com o intuito de transformar-se continuamente, aprimorar-se, tornar-se sempre 
mais eficaz” (LAVAL; DARDOT, 2017, p. 333)

Esse amplo domínio da ideologia dos sujeitos como “empresários de si mesmo” visa, desse 
modo, propagar entre os mesmos um senso prático imerso em seus preceitos responsáveis, entre 
outras coisas, de transformar suas lógicas em ações pré-reflexivas e intuitivas. No espaço geográfico, 
essa metamorfose de âmbito cognitivo pode ser facilmente percebida tanto pela proliferação de um 
comércio vinculado à fabricação de sujeito disposto a aumentar seu “capital humano” – academias de 
musculação, centros de estética, escolas de línguas, etc.-, quanto pela transformação das formas e do 
consumo do espaço – aumento da fragmentação e segregação sócio-espacial. 

Como uma clara manifestação dessas novas lógicas sociais, Southerton (2009) ao comparar 
uma pesquisa realizada sobre as práticas diárias de mulheres londrinas em 1937 com outra no ano de 
2000, destacou que apesar possuírem maior flexibilidade espaço-temporal em suas vidas, geradas por 
relações sociais e de trabalho distintas da primeira metade do século XX, as mulheres contemporâneas 
reclamavam de maior falta de tempo e por sofrerem muita pressão. Isto ocorre, segundo a autora, devido 
o arrefecimento das relações sociais características da modernidade e a ascensão de um individualismo 
exacerbado, onde o tempo por inteiro do indivíduo deve ser voltado para sua adaptação às novas 
exigências corporais e de intelectuais.

Ademais, é preciso constatar que a atual sincronização do tempo está ligada a um conjunto de 
metamorfoses geradas por macroprocessos sociais que culminaram na constituição de novas dinâmicas 
temporais da vida diária. Nessas transformações inserem-se novos processos de consumo, inovações 
tecnológicas e reestruturações na dimensão do trabalho. (SOUTHERTON, 2009)

Se Lefebvre (1991) já apregoava que o processo de racionalização taylorista estendia-se às 
relações domésticas e interpessoais, onde as esferas da vida cotidianas são, cada vez mais, reguladas pelo 
sequenciamento eficiente de tarefas respeitando intervalos de tempo resignados, na contemporaneidade 
a pesquisa das práticas diárias das mulheres londrinas do início do novo milênio destacada por 
Southerton (2009), apresenta um acréscimo significativo de horas de trabalho não remuneradas em 
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suas vidas diárias. A compressão espaço-tempo concebida, entre outras coisas, pelas tecnologias de 
comunicação tem tornado as relações cotidianas interpessoais e os momentos de lazer mais ajustados 
a essa aceleração do tempo. De maneira irônica ou não, se pode constatar que “diverte-se ou se relaxa 
utilizando a mesma racionalidade arquitetada quando se está no trabalho”.

Wilk (2009) discorre sobre essa temática ao relembrar que diferentes pensadores da modernidade 
acreditavam que a maior racionalização do tempo e espaço em conjunto como novas tecnologias ainda 
incipientes para a época, suscitariam aos sujeitos a emancipação tão desejada dos hábitos cotidianos 
vinculados a dependência da sociedade em relação aos limites e restrições provocadas pela sua relação 
com o meio natural. Ademais, o autor cita Lefebvre, ao destacar que ele, como aqueles pensadores da 
modernidade, também acreditava que um maior tempo livre para os proletários deveria ser o objetivo 
a ser seguido. Contudo, como destaca Lefebvre, aprofundado por Wilk (2009), a modernidade 
produziu um maior “adestramento” nos indivíduos, fazendo com os corpos e as mentes necessitem 
estar constantemente se moldado às transformações. Não basta cumprir os antigos ciclos da vida, onde 
cada período da existência significava a necessidade de cumprir um determinado rito para ascender 
socialmente - escola, ensino superior, trabalho, família, aposentadoria -, pois na contemporaneidade 
esses ritos são cada vez mais numerosos, efêmeros e exigentes. 

Para Corrigan (1997), corroborando com essa percepção, o corpo de cada indivíduo, em certo 
sentido, pertence ao mundo social. Isto ocorre segundo Corrigan (1997), pelo fato de os indivíduos 
serem impelidos a apresentar no seu corpo signos e práticas incorporadas que atendam a normativa 
e os jogos sociais. As técnicas corporais são constituídas através de um conjunto de instituições 
multiescalares que produzem os indivíduos nos padrões socialmente hegemônicos. Desse modo, a 
ideologia neoliberal, hegemônica na contemporaneidade, comumente vinculada a uma perspectiva 
econômica, intervém também no comportamento e na racionalidade prática dos indivíduos. Segundo 
Foucault (2008),

A mobilidade de uma população e a capacidade que ela tem de fazer opções de mobilidade, que 
são opções de investimento para obter uma melhoria na renda, tudo isso permite reintroduzir esses 
fenômenos, não como puros e simples efeitos de mecanismos econômicos que superariam os indivíduos 
e, de certo modo, os ligariam a uma imensa máquina que eles não dominariam; permite analisar todos 
esses comportamentos em termos de empreendimento individual, de empreendimento de si mesmo 
com investimentos e renda. (FOUCAULT, 2008, p. 317)

A AVENIDA DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO: UMA CENTRALIDADE DE CONSUMO 
VOLTADA PARA OS ESTILOS DE VIDA DESEJOSOS POR CUMPLICIDADE DE HABITUS  
E DISTINÇÃO DE CLASSE:

Materializada pelo imaginário de progresso (SCHAAB, 2015) muito vinculado à representação 
do imigrante alemão empreendedor e obstinado pelo trabalho, a área da atual Avenida Doutor Maurício 
Cardoso foi, no princípio da colonização, chamada de Morro do Hambúrguer. 

Produzida pela sucessão de processos econômicos que marcaram diferentes períodos de sua 
formação, foi a partir de uma lógica de substituição de antigas edificações por grandes prédios e 
estabelecimentos comerciais, ela tem o seu primeiro momento de apogeu com o enriquecimento de 
algumas famílias responsáveis pelo entreposto comercial entre Porto Alegre e as cidades da Serra Gaúcha. 



SCHAAB, F.B.; HEIDRICH, A. L. 

294

Caracterizando-se posteriormente como lugar de residência de diversos industriais vinculados ao setor 
coureiro-calçadista até aos dias atuais, ela é tanto um lugar de grande densificação residencial, por meio 
de seus inúmeros prédios voltados a um público de alta renda, como uma nova centralidade comercial.

Além de estar se configurando nessa importante centralidade comercial caracterizada por sua 
natureza distintiva, a área é sede de um dos hospitais mais importantes da região (Hospital Regina1) e 
também do campus universitário da Universidade Feevale2 (Federação de Estabelecimentos de Ensino 
Superior em Novo Hamburgo), responsáveis por intensificar ainda mais o fluxo diário de automóveis, 
ônibus e pedestres no lugar. As confluências de todas essas características resultam na configuração 
de uma área com variada tipologia comercial.

Outra característica marcante da área, já analisada em diferentes estudos como os de Oliveira 
(2009), Teixeira (2016) e Schaab (2015), a substancial densificação populacional da área, garantida em 
especial pela abundância de prédios voltados a um público de alta renda, é o atributo que personifica 
o imaginário comum sobre essa centralidade. Tendo iniciado em torno de três décadas atrás, esse 
processo de verticalização de parte da Avenida Doutor Mauricio Cardoso e suas ruas limítrofes ainda 
continua com a oferta de novos empreendimentos ainda em fase de construção ou venda.

Talvez de maneira mais acentuada e diversificada, a expansão comercial na área é ainda mais 
perceptível, através da inauguração de empreendimentos, como academias de ginástica, pubs, choperias 
e lojas de vestuário, móveis planejados, espaços gourmet e restaurantes. Essa aposta em vincular o 
caráter distintivo da avenida ao conceito emitido por seus estabelecimentos, é facilmente percebida pela 
disposição e características de suas fachadas, designer interno e denominação dos seus estabelecimentos3. 
Trata-se de um setor voltado para o consumo não essencial, que envolve lazer, cuidados pessoais, 
decoração de ambientes e culinária.

Esse caráter distintivo se evidencia ainda mais quando observadas as definições mais utilizadas 
pelos frequentadores ao se referirem sobre a Avenida. Expressões como “Avenida chique”, “lugar da 
elite”, “área nobre, “a Padre Chagas4 de Novo Hamburgo” salientam o caráter comunicado pelas formas 
e signos presentes nessa centralidade (COSGROVE, 2006). A paisagem adquire a função de atrair 
pessoas desejosas em consumir artigos estimados e afins aos estilos de vida5 refinado, capaz de associar 
a posição social que ocupam.

1 Inaugurado na década de 1930, o Hospital Regina, gerido pela Associação Congregação Santa Catarina, é hoje um Complexo hospitalar, 
clínico e comercial composto por agência bancária, restaurante, lojas e farmácia, que segue a tendência atual da reconfiguração estrutural desses 
estabelecimentos de explorarem as oportunidades comerciais que estão vinculadas a ideia de bem estar e vida saudável.

2 O campus da Universidade FEEVALE, situado na Avenida Doutor Maurício Cardoso, que durante o dia também é uma escola de ensino básico 
privada, hoje recebe milhares de alunos diariamente, fomentando um incremento de consumo tanto no interior da instituição, como aos seus 
arredores. Apesar de a Universidade FEEVALE concentrar quase todas as suas atividades acadêmicas no Campus II, localizado junto a RS-290, 
o fato de ser sede de um estabelecimento universitário reforça a condição de centralidade da área, pois inclusive obriga ao poder municipal 
ofertar maior quantidade de linhas e horários de ônibus para suas imediações.

3 Expressões como casa de carnes, mercado gourmet, loja de ambientes substituem tradicionais denominações como açougue, mercado e loja de 
móveis. Tendência similar à identificada por Volkmann (2002) que analisa o uso de estrangeirismos em estabelecimentos comerciais de Porto 
Alegre.

4 Refere-se ao logradouro da cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, que se notabiliza por sediar estabelecimentos de 
comércio, bares e restaurantes requintados no bairro Moinhos de Vento, de classe de renda alta.

5 De acordo com Bourdieu (1983), os estilos de vida são “um conjunto de preferências distintivas que exprimem na lógica específica de cada um 
dos subespaços simbólicos, mobílias, vestimentas, linguagem, hexis corporal, a mesma intenção expressiva, princípio da unidade de estilo que 
se entrega diretamente à instituição e que a análise destrói ao recortá-lo em universos separados. (Bourdieu, 1983, p.2)
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Figura 2 – Distribuição dos usos e tipologias comerciais e de serviços na Av. Maurício Cardoso.
 Fonte: Fernando Benvenutti Schaab, 2021.
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Ademais, ao citarem detalhes e pequenas particularidades de símbolos presentes nessa paisagem, 
como beleza das fachadas e no interior das lojas, os frequentadores do lugar estão reproduzindo 
imaginário de padrão estético com o qual acostumaram-se a ver expressos pela mídia de massa. Muitas 
vezes sentem-se familiarizados com essas paisagens, que apesar de novas são similares a outras de alguma 
maneira já observadas. O julgamento que se faz da paisagem, desse modo, não deve ser percebido como 
uma manifestação autêntica, mas como resultado de um repertório de subjetividades intrinsecamente 
vinculadas às condições sociais de cada sujeito, seu volume de capital global (econômico, cultural, 
social e espacial), de acordo com o pensamento de Bourdieu (1983).

Os marcadores visuais que se sobressaem entre todos os citados como aqueles que mais caracterizam 
os imaginários e discursos dominantes sobre essa centralidade são os imponentes prédios residenciais 
que transformaram a paisagem da avenida nas últimas décadas. Se anteriormente a Avenida Doutor 
Maurício Cardoso era conhecida como um lugar composto por inúmeras casas e um parco comércio, 
nos últimos anos morar na “Maurício” é por si só uma chancela de “sofisticação”.

A Mauricio Cardoso começou a ser um ponto de encontro, está tendo mais comércio em volta. 
Desenvolver um comércio mais acessível em uma localização privilegiada é o meu foco. [...] Maurício 
Cardoso é hoje a Padre Chagas de Novo Hamburgo. (Proprietário de um Pub localizado na Avenida)

Figura 3 – Trecho da Av. Dr. Maurício Cardoso, com seus edifícios residenciais de alto padrão e estabelecimentos comerciais especializados.
 Fonte: Fernando Benvenutti Schaab, 2014.
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Aptos a usufruir na sua totalidade ou não essa centralidade, quase a totalidade dos frequentadores 
ressaltam os mesmos atributos da Avenida Maurício Cardoso. Como dito anteriormente, o imaginário 
de um lugar com uma atmosfera cosmopolita (ORTIGOZA, 2010) e que simula formas globalmente 
estimadas pode provocar sentimentos de pertencimento, para aqueles que possuem volume de capital 
suficiente para desfrutar de suas amenidades e atrativos, ou frustração por parte daqueles que se 
distanciam cessa condição e o usufruem ocasionalmente.

A Mauricio Cardoso só para passeio. Não sou muito de grife. São coisas muito caras. Minha compra 
são muitos no shopping. [...] As lojas onde mais compro roupas são mesmo a Renner e a C&A. [...] 
Já eletrodomésticos prefiro a Taqi ou a Quero-Quero (Servidora pública, 56 anos, residente de um 
bairro de classe média)

Muitas vezes negligenciadas pelas diferentes leituras e descrições das paisagens urbanas, a hexis 
corporal 6 dos sujeitos pode comunicar tanto conformidade entre os seus usuários e formas, como 
também desacordo entre os mesmos. Em uma área tão rica de símbolos distintivos relacionados aos 
estilos de vida mais abastados, nem todos os sujeitos parecem, segundo alguns frequentadores, estarem 
harmonizados com o lugar.

A gente percebe uma certa homogeneidade. Estão ou caminhando ou indo para o trabalho, em relação 
ao “corte do cabelo”. Existe uma certa característica que define as pessoas daquele lugar e quando a 
gente vê uma pessoa um pouco diferente são as empregadas indo ou voltando pelo trabalho. Começo 
da manhã ou final da tarde. Pegando o ônibus. (Professora de ensino básico, 47 anos, residente em um 
bairro de alta classe).

Nesse sentido, a expressão “lugar de gente bonita”, carrega um conjunto de predicados de natureza 
classificatórios, (re) produzidos através do olhar estético dos que se sentem pertencidos ou identificados 
com o lugar (BOURDIEU, 2013). Gera-se com a atitude a exclusão ou o estranhamento dos que não 
atestam, inclusive em seus corpos, símbolos de reconhecimento de classe.

Sim, caminhada. Pelo status de caminhar na Mauricio. As pessoas vão para se ver. Muitos vão com 
qualquer roupa, mas tem muitos que a gente vê vestidos para serem vistos. Para mim, é porque é prático 
e na frente de casa. Mas na verdade eu não gosto porque é um pouco poluído e tem que parar nas ruas 
por causa dos carros. As pessoas dão um valor diferente que é ser visto. Tem pessoas que eu vejo que 
não moram ali, vão até lá, deixam o carro e vão caminhar. Talvez seja também por segurança. (Professora 
de ensino básico, 47 anos, residente de um bairro de alta classe)

Em relação à temporalidade, ritmos e usos cotidianos (FREHSE, 2016; LEFEBVRE, 2004) nota-se 
que o perfil dos usuários, assim como a intensidade de uso oscila tanto durante o dia como na semana. 
Compreendida como resultado da interação entre todos os elementos presentes em lugar, a paisagem 
– e a taskscape - da Avenida durante a manhã e começo da tarde manifesta uma atmosfera carregada 
pelo fluxo e sons de automóveis. As lojas, apesar de abertas não aparentam ser tão movimentadas como 
a de outras centralidades da cidade. Também se diferenciam destas por terem as portas fechadas. O 
atendimento aos clientes possui um toque bastante personalizado, individualizado, onde a lucratividade 
advém bastante pela apresentação de um produto diferenciado. Ganha-se não mais tanto pela quantidade 

6 De acordo com Bourdieu (2009, p. 114), a “hexis corporal é a mitologia política realizada, incorporada, tornada disposição permanente, maneira 
durável de se portar, de andar, e dessa maneira, de sentir e de pensar.”
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Figura 4 – Avenida Dr. Maurício Cardoso à noite.
Fonte: Fernando Benvenutti Schaab, 2018.

de produto em estoque, mas também pelo valor unitário nele contido. Uma mudança significativa em 
relação ao modelo tradicional dos dois circuitos da economia urbana explicitados por Milton Santos 
(1979). No final da tarde, diferentemente do restante do dia, as cafeterias e bares costumam receber 
um bom público. Esse mesmo fluxo de sujeitos é percebido pelas inúmeras pessoas que fazem dessa 
centralidade o seu espaço de caminhada, em especial ao entardecer.

É a parte rica da cidade. Eu não vou lá. Eu tenho uma amiga que mora lá e ela vai muito à FITBUL, 
mas eu nunca fui. Já fui ali para ver valores com o intuito de alugar algum espaço para eventos da minha 
empresa, mas achamos tudo muito caro. É difícil comprar alguma coisa ou de ir até lá. [...] Eu não tenho 
nenhum amigo que diz: Vamos lá na “Mauricio Cardoso”. Na minha opinião, é muito elitizada. [...] 
( Jornalista, 24 anos, residente de um bairro de classe alta)

À noite, sobretudo nos finais de semana, a Avenida está se tornando uma centralidade com inúmeros 
bares e restaurantes que conferem a ela uma aparência distinta (Figura 4). Integrados ao conjunto 
de edificações precedentes, esses estabelecimentos procuram criar uma atmosfera em conformidade 
com o imaginário e o discurso dominante sobre a área ao utilizar símbolos e signos decorrentes da 
mesma tipologia de comércio localizado em cidades globais, que ditam os padrões estéticos a serem 
mimetizados em todo o mundo.
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Em uma sociedade cada vez mais exigente quanto a autoconstrução de cada um indivíduo 
(LAVAL; DARDOT, 2017), misturam-se em um mesmo lugar, academias, salões e estéticas de beleza 
e inúmeros sujeitos praticando caminhada com bares, pizzaria, restaurantes, etc. Toda prática, em uma 
era de individualismo exacerbado (SOUTHERTON, 2009), tem intrínseca a si, uma finalidade objetiva 
- por exemplo, estar saudável ou saciar a fome - e outra imaginada - consumir em um determinado 
lugar confere ao sujeito o certificado de pertencimento de classe.

Nesse mesmo contexto, a caracterização dessa centralidade, em especial no trecho entre o 
entrecruzamento com a Rua Marcílio Dias até o cruzamento com a Rua Santos Pedroso, como uma 
área inclinada para um comércio associado a um consumo de experiências e de busca por identidade, 
em detrimento a outro mais relacionado ao desempenho de práticas rotineiras e funcionais - como 
agências bancárias, inúmeros supermercados e farmácias, loja de material de construção, etc. - é resultado 
sobretudo da sua configuração como um espaço de atmosfera distintiva. 

Em contrapartida a esses depoimentos que enaltecem a “sofisticação” da Avenida, existem 
aqueles que a criticam justamente por suas características “elitistas”. Com depoimentos que expressam 
distanciamento e mal estar em consumir na área, normalmente vinculados a ausência de capital 
econômico e rejeição a oferta de novas mercadorias e serviços e todos os predicados intrínsecos a eles. 

Tudo muito bonito, mas parece que eles vivem em uma bolha. A sensação que ali é uma bolha. Eles 
vivem em uma bolha e só eles convivem com eles mesmos. (Empresária, 55 anos, residente de um 
bairro de classe média)

Só caminhar mesmo, mais como um lazer, eu moro um bairro próximo e meu trajeto de caminhada é 
por ali, mais pra passeio, pela paisagem. (Professora, 41 anos, residente de um bairro de classe média)

Por fim, ressalta-se que intrinsecamente às falas sobre a estética da Avenida está a inerente 
oposição entre categorias como feio/bonito, limpo/sujo, antiquado/sofisticados percebidos pelos 
frequentadores e não frequentadores. A apreciação sobre a estética “elegante” dessa centralidade não 
é constituída apenas com referências e discursos externos, mas também pela comparação dessa com 
outras áreas de Novo Hamburgo. A “Maurício Cardoso” é o lugar produzido para os mais abastados da 
cidade e região encontrarem-se. O Centro da cidade, de caráter ambíguo, mas também mais democrático, 
torna-se uma paisagem cada vez mais incomum aos olhos. Um lugar repleto de tantas formas icônicas, 
aos poucos está perdendo a capacidade de comunicar a necessária “segurança ontológica” (GIDDENS, 
1991) aos seus frequentadores. Meios de consumo e prestação de serviços online retiram dos sujeitos 
a necessidade de deslocarem-se toda vez que necessitam realizar uma atividade. Os estilos de vida 
dominantes podem utilizar as centralidades populares de Novo Hamburgo apenas para fins funcionais 
e ocasionais, as tornando paisagens transitórias e sem grande relação para os membros desse grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como proposito demonstrar a conformação da paisagem de uma avenida na cidade 
de Novo Hamburgo associada a um estilo de vida refinado e com estabelecimentos de comércio, serviço 
e lazer associados ao consumo de seus artigos e do próprio espaço de classes de média e alta renda.
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Estudos da paisagem que demonstram essa associação já são bastante conhecidos e revelam o fato 
como uma tendência generalizada, como se pode ver pelos argumentos de Cosgrove (2006), Peters 
(2014) e Ortigoza (2010). A ideia básica é de que os objetos da paisagem se constituem em signos que, 
em conjunto associam-se, a estilos de vida, práticas comuns do cotidiano ali realizadas que proporcionam 
a emanação de ideias que se fortalecem mutuamente e tornam o lugar distinto em relação a outros. 

O estudo aqui comentado demonstra a manifestação dessa tendência na cidade de Novo Hamburgo 
e, em particular, na Avenida Maurício Cardoso, a qual compreendemos como uma centralidade, ou 
seja: um trecho de Avenida com qualidades de centro. Não se trata, porém, do centro tradicional para 
onde gravitam todos os fluxos de pessoas e trocas. Novo Hamburgo, uma cidade que beira os 250 mil 
habitantes, no extremo norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, caracteriza-se por um espaço 
urbano multifuncional no qual seu centro tradicional torna-se popular e distribuem-se para outras 
centralidades a diferenciação do consumo. 

Para tanto, associar signos a lugares em que o custo do terreno é maior e a diferenciação se 
estabeleça também pelo requinte das edificações e adereços urbanos complementares torna-se maneira 
de permitir que a paisagem se autodefina, se conforme ao estilo de convivência imaginada, desejada. 
Assim, de certa forma o viver se “veste” como a paisagem “veste” o espaço. A alcunha atribuída por 
Ingold (2021) para isso – a taskscape – revela que o conjunto se harmoniza com os ritmos e as tarefas 
cotidianas. Pelo que se viu entre os usuários da Avenida, o próprio pensamento se molda e gera a 
definição de quais corpos – e suas hexis – são do lugar. 

Como vimos, Novo Hamburgo é palco já antigo de forte segregação social. Lugares ganharam 
alcunha estigmatizada associadas à uma imaginada falta de pureza racial pelas elites. O que se vê em 
reprodução agora certamente não anula tal herança, mas renova-a transferindo para a paisagem e a 
taskscape a razão fundante da desigualdade e da diferença.
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Capítulo 18 REPRESENT(AÇÕES) DAS PAISAGENS PLATINAS 
ATRAVÉS DA CANÇÃO POPULAR: NARRANDO 
PAISAGENS, PRODUZINDO TERRITÓRIOS

Lucas Manassi Panitz

INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é refletir sobre as representações das 
paisagens platinas na canção popular como produção de identidade e 
território para o fazer musical. Será apresentado um caminho teórico e 
metodológico para o estudo da paisagem, tomando-a como categoria do 
espaço geográfico; advoga-se pelo entendimento da representação enquanto 
linguagem que também possui agência, e que, portanto, se apresenta como 
represent(ação); optamos ainda pelo uso da música como objeto geográfico 
e ponto de partida de nosso estudo. Em seguida são apresentados três 
blocos de representações: aquelas vinculadas ao clima temperado da região 
platina; aquelas vinculadas às planícies, rios e mares; e aquelas vinculadas 
às fronteiras. Por fim, se advoga que essas representações possuem agência 
espacial e se convertem em elementos de territorialização da prática musical 
e de uma certa (p)latinidade. 

CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA ESTUDAR 
A PAISAGEM

Nesta seção, serão abordados os percursos e as escolhas de pesquisa 
que constituíram o presente trabalho. Inicialmente vou situar o ponto de 
partida teórico: a consideração de que a paisagem é uma categoria analítica 
do espaço geográfico, e que o estudo das representações da paisagem se 
conecta com outras categorias, como região, território e fronteira. Do 
ponto de vista metodológico, optou-se pelo caminho das representações 
sociais do espaço, a partir do qual foi possível buscar as representações das 
paisagens na canção popular, mas também estabelecer a rede de sentidos 
e discursos dispersos no corpo da sociedade.

versão  digital
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A PAISAGEM É UMA CATEGORIA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO

Na geografia, bem como em outras ciências humanas e sociais, discute-se qual o estatuto teórico 
da paisagem - se noção, categoria ou conceito. Por isso, é importante deixar claro que trabalharei a 
paisagem enquanto categoria operacional ou analítica do espaço geográfico, tal como entende Santos 
(2009) e outros. Para esse autor, o espaço geográfico é caracterizado pelo conjunto de sistemas de 
ações e objetos, que também é uno e múltiplo (SUERTEGARAY, 2001). Isso porque, segundo Lussault 
(2007), a multidimensionalidade do espaço se expressa em distintos agenciamentos espaciais que se 
traduzem em uma variedade de categorias de análise. 

Heidrich (2013), por sua vez, contribui para essa discussão dos conceitos e categorias analíticas 
ao denominá-las de feições-espaço ou feições-conceito – expressão da ação e da representação. 
Importante é destacar que a escolha fundamental reside no foco dos agenciamentos escolhidos 
para serem evidenciados e da sua morfologia correspondente, sem que haja contraposição às outras 
feições-conceito, pois como afirma Suertegaray (op. cit), as categorias se relacionam: “cada uma dessas 
dimensões está contida em todas as demais. Paisagens contêm territórios que contêm lugares que 
contêm ambientes valendo, para cada um, todas as conexões possíveis” (SUERTEGARAY, 2001). 
Dentre outras categorias possíveis, temos região, rede, evento e fronteira.

Na presente perspectiva, concordamos com a mesma autora que a “paisagem é ‘transtemporal’ 
juntando objetos passados e presentes”, que ela “se dá como conjunto de objetos reais concretos” e 
que “privilegia a coexistência de objetos e ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta” 
(idem). Inserida no âmbito da cultura, notamos que a paisagem não é só materialidade, mas faz parte da 
esfera material-ideal, aos termos de Godelier (2014). A paisagem é, portanto, marca e matriz. É marca, 
porque expressa uma civilização – o produto material e imaterial desta –, mas também é matriz, porque 
participa dos esquemas da percepção humana (BERQUE, 1998). Sendo assim, os objetos são dotados 
não só de existência material, mas simbólica, enredados no tempo, nas percepções, nas memórias e nas 
representações humanas. Será sobretudo na consideração material-ideal da paisagem que o presente 
trabalho lança sua lupa. Ainda com Berque, estamos falando do inventário das representações, dos 
conceitos e dos valores. Ou seja: analisar materiais diversos sobre como determinada sociedade percebe, 
representa, idealiza, concebe e julga sua relação com a natureza e com o ecúmeno. 

As dimensões do material e do ideal se expressam no empírico de forma una e complexa, costuradas 
pela ação humana – não fazendo sentido, portanto, diferenciá-las. Essa escolha permitiu ler a paisagem 
em sua estreita relação com outras categorias espaciais, e com as respectivas dimensões sociais e culturais, 
como a identidade (região e fronteira) e os poderes e práticas sobre o espaço (território). Permitiu, 
também, entender o caráter processual da produção das representações no desenrolar do espaço-tempo. 
Da mesma forma, optei pela música como forma de acesso às representações da paisagem, sem perder 
de vista outras manifestações culturais, como veremos adiante.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ESPAÇO 

Nesta seção, proponho uma abordagem ampla de representações, passando por campos como 
a Psicologia Social, os Estudos Culturais, a Antropologia e a Geografia Cultural. Isso nos leva a 
visualizar as representações como um prática humana, realizada por indivíduos e coletivos temporal 
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e espacialmente localizados, mas que se espalha pelo corpo social produzindo intersubjetividades, 
afetando diversos campos da arte e da política. Por isso, argumento que as representações possuem 
um agir espacial, capaz de operar o espaço. São, portanto, represent(ações).

Geografia é representação. Sua etimologia nos lembra disso. A grafia da Terra, a descrição da 
Terra, é um ato de representá-la. A representação serve para comunicar e compartilhar informações 
de qualquer natureza. Segundo Jodelet (2001), ela se torna uma forma de conhecimento da realidade, 
que é criada por um indivíduo ou grupo para ser partilhada entre esse grupo ou grupos de indivíduos. 
Sendo assim, toda a representação é social, pois serve para dar sentido e orientação às ações humanas. A 
representação do espaço é, pois, uma representação social cujo objetivo principal é projetar, comunicar 
e produzir espaço.

A Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici e Denise Jodelet, permite 
avançar no sentido das representações do espaço, bem como dos sistemas de ações contidos na acepção 
de Santos (2009) e Di Méo e Buleón (2007). Segundo Jodelet (2001, p. 21),

por meio [de] várias significações, as representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que 
as forjam e dão uma definição específica ao objeto por elas representado. Estas definições partilhadas 
pelos membros de um mesmo grupo constroem uma visão consensual da realidade para esse grupo.

Jodelet completa ainda que as representações sociais são “uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 
comum a um conjunto social” (idem, p. 22). Esse saber – conforme a autora – tem objetivo prático, porque 
se refere à experiência a partir da qual, segundo os contextos e condições, ele é produzido – e também 
ao fato de a representação estar orientada à ação sobre o mundo e o outro. A autora acrescenta ainda 
que “reconhece-se que as representações sociais – enquanto sistemas de interpretação que regem nossa 
relação com o mundo e com os outros – orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais” 
e ainda “intervêm em processos variados, tais como a difusão e a assimilação dos conhecimentos [e] a 
definição das identidades pessoais e sociais” (ibidem).  As representações sociais são, portanto, mais um 
processo em construção que algo estanque; seu estudo se interessa mais na inovação que na tradição, 
mais na vida social em vias de se fazer do que uma vida social já feita, como afirma Moscovici (2001). 

Será evocada aqui a expressão representações do espaço, entendendo-a como “representações 
sociais do espaço”. Essa expressão contém duas dimensões importantes: a primeira – a representação 
é, antes de tudo, social; a segunda – a representação, seja linguagem stricto sensu, seja performance, 
já é ação, plena de agir e de agência. Portanto, entende-se aqui a representação como represent(ação), 
na relação dialógica do representar como suporte à ação e da ação como suporte daquilo que se 
representa. Falar é fazer e, ao se fazer algo, fala-se. Mais do que isso, comunica-se a partir da linguagem 
e sua diversidade de manifestações. Representar o espaço é, pois, criá-lo. Insiste-se nesse ponto, pois 
importa o processo de criação de imaginários e identidades que tenham no espaço um dos eixos 
estruturadores das representações sociais, pois eles nos informam a origem e as formas de negociação 
das representações, os contextos que as fazem surgir, as ações decorrentes de tais representações. Com 
isso, compreende-se os processos de difusão de concepções geográficas na sociedade. A representação, 
portanto, não está desconectada das ações. Como afirma Jodelet (2001, p. 28), as representações 
sociais são um saber prático que 
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se refere à experiência a partir da qual ele é produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, 
sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro, o que desemboca 
em suas funções e eficácias sociais.

Para Hall (1997, p. 15),

representação é usar a linguagem para dizer algo significativo sobre, ou para representar o mundo 
significativamente para outras pessoas. Representação é uma parte essencial do processo pelo qual o 
significado é produzido e intercambiado entre membros de uma cultura. Isso envolve o uso da linguagem, 
de sinais e imagens as quais são mobilizadas para representar coisas.

Em Hall, a linguagem é entendida de forma ampla, podendo ser notas musicais, gestos, moda, 
expressões faciais, expressões vocálicas, cores, fotografia, campanha publicitária, filmes, entre outros. 
Significa dizer, portanto, que a representação não está na linguagem falada stricto sensu, mas espalhada em 
inúmeros suportes e mesmo inscrita no corpo daquele que representa. Portanto, metodologicamente, 
a pesquisa levou em conta suportes escritos, imagéticos, falados ou performados, pois se considera que 
as representações e os sentidos estão construídos no corpo social e nas suas linguagens – dispersos, 
assim, na cultura. 

Considero, também, a ideia trabalhada por Lussault com base no linguista John Austin para 
quem “todo dizer é um fazer social”. A linguagem para esse autor é performativa

aqui indicada em uma acepção bem larga, para indicar que é preciso considerar toda enunciação como 
um agir social [...]. Uma tal capacidade de performance do ato de fala não tem, é claro, só o sentido do 
que é escrito, desenhado, proferido [em nosso caso, também, cantado], mas igualmente ao estatuto do 
enunciador, sua legitimidade de fazer e dizer. Eis uma afirmação simples e clara: a enunciação excede 
o quadro linguístico, todo ato linguístico já será sempre um ato social. (LUSSAULT, 2007, p. 26).

O conceito de representação é extremamente diverso nas ciências humanas e filosofia. Propõe-
se aqui uma perspectiva geográfica construtivista que leva pensá-la como represent(ação). Uma vez 
que se considera o espaço em sua natureza material-ideal, o ato de representar o espaço não pode ser 
dissociado da produção de espaço. 

A MÚSICA COMO OBJETO GEOGRÁFICO

Ya hacíamos música muchísimo 
antes de conocer la agricultura  

Jorge Drexler

A música é uma das primeiras e mais significativas mediações entre o ser humano e a natureza. 
O instrumento mais antigo do mundo que se tem notícia, uma flauta encontrada por arqueólogos na 
Alemanha1, foi datada com 35 mil anos de idade, ou seja, bem anterior à sedentarização humana no 
neolítico. A música traz consigo ligações profundas com o indivíduo, com o coletivo e com o mundo 

1 Münzel & Seeberger (2002); Conard & Malina (2008).
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natural, tendo suma importância para o desenvolvimento da comunicação. Ela esteve desde o início 
nos ritos de passagem humanos, nas mediações simbólicas da transcendência e do cotidiano. Por isso, 
sua importância na Geografia.

Turino, discutindo as ideias do antropólogo Gregory Bateson, afirma que as artes em geral 
possuem uma forma especial de comunicação e que têm uma função integrativa: integra e unifica 
membros de um grupo social, mas também integra os indivíduos ao seu próprio mundo. Pontua 
ainda que Bateson “sugere que artistas se comunicam através de formas e padrões que servem para 
integrar mapas de sensações, imaginação e experiência, e que é através desses padrões que estamos 
profundamente conectados a uma parte do mundo natural” (TURINO, 2008, p. 3). 

De outra forma, Wisnik afirma (2011, p. 13) que

[A] música fala ao mesmo tempo ao horizonte da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem se 
deixar reduzir às outras linguagens. Esse limiar está fora e dentro da história. A música ensaia e antecipa 
aquelas transformações que estão se dando, que vão se dar, ou que deveriam se dar, na sociedade.

Portanto, a música pode ajudar na compreensão do espaço geográfico em sua dinâmica, permitindo 
captar processos que ainda estão na esfera do invisível, do intangível e do efêmero, como indicam Nogué 
& Romero (2006). Juntamente a isso é fundamental ter presente a afirmação do geógrafo francês Yves 
Raibaud para quem “a música aparece como uma realidade cognitiva possível para apreender o espaço 
das sociedades, vista como um princípio de organização territorial” e que “a música faz parte da esfera 
ideal (GODELIER, 1992), essa na qual o homem tem a capacidade de construir a materialidade do 
mundo que o rodeia com ideias” (RAIBAUD, 2011, p. 90-91). 

Em pesquisas anteriores (PANITZ, 2012a,b), mostrei como a música se constituiu como um objeto 
geográfico desde o final do século XIX com Leo Frobenius, discípulo de Ratzel; o interesse avançou 
no início do século XX com Georges de Gironcourt e ao final do século já havia se consolidado através 
de importantes geógrafas/os como Lily Kong e Jacques Lévy; nas primeiras décadas do século XXI 
a Geografia da Música passa por uma institucionalização, com verbetes em dicionários de Geografia, 
organização de livros, periódicos e eventos sobre as relações entre a música e o espaço geográfico em 
suas mais distintas lentes teóricas. 

Nesse sentido, por meio de uma leitura geográfica sobre a música, buscamos entender uma 
complexidade de questões: como uma sociedade experimenta e representa o mundo através da 
música; como a música ela mesma pode ser um operador espacial, criando novas espacialidades; ou 
ainda, como a música pode ser um indicador ou revelador de espacialidades. No que tange o presente 
texto, buscamos entender nas canções as representações que reafirmam a importância das paisagens 
platinas e como estas representações contribuem para (re)compor territórios e dar suporte para a ação 
de artistas localizados entre a Argentina, o Brasil e o Uruguai.
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AS PAISAGENS PLATINAS NA CANÇÃO POPULAR

Os seres humanos não só distinguem padrões geométricos  
na natureza e criam espaços abstratos na mente,  

mas também encarnam seus sentimentos, imagens  
e pensamentos em uma materialidade tangível.

Yi-Fu Tuan

Nesta seção mostrarei algumas representações dividindo-as por temas e componentes das 
paisagens. Veremos como o clima é utilizado pelos artistas para desenvolver uma reflexão sobre estéticas, 
a primazia sobre as narrativas das planícies, rios e mares, e a importância das fronteiras platinas.

O CLIMA COMO ORIGEM DAS CRIAÇÕES MUSICAIS

Ao analisar a rede de músicos platinos que se formou ao longo dos últimos vinte anos, vemos 
a figura central do compositor brasileiro Vitor Ramil na difusão de ideias que se tornaram referência 
para diversos compositores. A mais importante delas é o ensaio A Estética do Frio (Ramil, 1993, 
2004). Neste ensaio, publicado com duas versões, o artista reflete sobre seu fazer musical enquanto 
compositor brasileiro vivendo no extremo-sul do país, calcando sua singularidade num elemento 
climático. Em seguida veremos o Templadismo e o Subtropicalismo também como propostas de 
vincular uma territorialização musical ao clima.

Em um mês de junho da década de 1990, Ramil estava radicado no Rio de Janeiro e acompanhava 
o noticiário nacional, que mostrava imagens de um carnaval fora de época em alguma cidade do 
Nordeste brasileiro. Ao mesmo tempo, mostrou-se as imagens do inverno gaúcho, com a geada, as 
temperaturas negativas e o cotidiano das pessoas naquele ambiente frio, que eram mostradas num 
tom de anormalidade, como se estivessem descoladas da realidade do Brasil ou chegassem mesmo de 
outro país. Vitor conclui, então, que se a representação do Brasil tropical era algo que contemplava boa 
parte da noção de brasilidade, de alguma maneira o frio simbolizava o Sul do Brasil e, especificamente, 
o gaúcho, e viu nesse frio uma metáfora definidora:

[...] ao presenciar as imagens do frio serem transmitidas como algo verdadeiramente estranho àquele 
contexto tropical (atenção: o telejornal era transmitido para todo o país) uma obviedade se impunha 
como certeza significativa: o frio é um grande diferencial entre nós e os “brasileiros” [...] Precisamos de 
uma estética do frio, pensei. Havia uma estética que parecia mesmo unificar os brasileiros, uma estética 
para a qual nós, do extremo sul, contribuíamos minimamente; havia uma ideia corrente de brasilidade 
que dizia muito pouco, nunca o fundamental de nós. Sentíamo-nos os mais diferentes em um país feito 
de diferenças. Mas como éramos? (RAMIL, 2004, p. 13-14).

Buscando uma representação do gaúcho, surgiram-lhe imagens frias: o gaúcho tomando seu 
mate, apreciando a imensidão do Pampa em um quadro invernal, o verde dos campos em contraste 
com o azul do céu, poucos elementos formando a paisagem. Ramil então estabelece palavras como 
rigor, precisão, concisão, pureza, leveza etc. – todas elas relacionadas a um quadro limpo, com poucos 
elementos constitutivos. No filme A Linha Fria do Horizonte (LINHA FRIA, 2014), Ramil afirma
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Pensando no frio como algo simbólico, representativo nosso, parti para pensar como seriam os valores do 
frio. Como seria uma estética desse lugar? E a primeira imagem que me veio foi uma imagem de planície, 
me veio isso aqui imediatamente [Ramil, no filme, olha para trás de uma paisagem de planície e aponta].

Traçando um paralelo da música com a paisagem gaúcha, Ramil enxerga na milonga um caminho 
para seguir sua concepção fria e ressalta características desse estilo musical: “A milonga em tom menor, 
reflexiva, densa, profunda e melancólica. Rigorosa em sua cadência, seu ponteio, seu fraseado; sutil 
em seu movimento melódico sinuoso, oriental” (1993, p. 268). A partir dessa concepção fria, Ramil 
traça caminhos para sua produção de canções:

O ritmo brasileiro, negro, dançante, tratado com certa dureza (o rigor do tango) e preciosismo planejados. 
O ritmo como um raciocínio minucioso. Mas intuitivo. [d.] timbres percussivos incomuns (mas não 
muita variedade timbrística). [d.] O ritmo trazendo leveza. Limpeza. Uma analogia? Montanhas e 
morros do Rio colocados aqui e ali, criteriosamente, na vastidão lisa do pampa (ibidem).

Na busca de uma Estética do Frio, Ramil encontra na milonga o ritmo que subjazia às imagens que 
evocava, pois, como afirma, “assim como o gaúcho e o Pampa, a milonga é comum ao Rio Grande do 
Sul, Uruguai e Argentina, inexistindo no resto do Brasil” (RAMIL, 2004, p. 21). Dessa forma, usando 
o frio, o tipo social gaúcho, o pampa e a milonga, o compositor conecta seu fazer musical não só com 
o Brasil, mas com outros países platinos. 

Nos versos de “Milonga de sete cidades” é que fica mais clara a proposta musical da Estética do 
Frio de relacionar o frio, o Pampa e a milonga; e para fazer suas canções, constrói uma série de filtros 
pelos quais passa a canção, para incorporar musicalmente a sua Estética do Frio (Ramil, 1997). 

Fiz a milonga em sete cidades / Rigor, Profundidade, Clareza / Em Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia /  
Milonga é feita solta no tempo / Jamais milonga solta no espaço / Sete cidades frias são sua morada / 
Em Clareza / O Pampa infinito e exato me fez andar / Em Rigor eu me entreguei / Aos caminhos mais 
sutis / Em Profundidade / A minha alma eu encontrei / E me vi em mim

Fiz a milonga em sete cidades / Rigor, Profundidade, Clareza / Em Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia /  
A voz de um milongueiro não morre / Não vai embora em nuvem que passa / Sete cidades frias são sua 
morada / Concisão tem pátios pequenos onde o universo eu vi / Em Pureza fui sonhar / Em Leveza o 
céu se abriu / Em Melancolia a minha alma me sorriu / E eu me vi feliz.

Nessa canção, o compositor apresenta sob a forma de cidades a maneira do seu fazer musical. 
As sete cidades aparecem como marcos de sua criação musical; o caminho percorrido pelas cidades 
se aproxima ao próprio fazer musical que passa por uma série de filtros por onde sua música toma a 
forma desejada. Ramil encontra um sentido na paisagem fria, constrói metáforas frias para dentro de 
sua música e usa a paisagem como afirmadora dessas metáforas. As sete cidades frias podem ser os 
sete povos das missões jesuíticas, ou ainda pedaços da sua Satolep – a Pelotas imaginada – ou ainda 
outras cidades imaginárias. Essas cidades do Pampa gaúcho vão sendo percorridas e o artista na mesma 
medida vai reconhecendo a morada da sua milonga.

É oportuno lembrarmos das observações acerca do frio feitas pelo filósofo japonês Tetsuro 
Watsuji. O autor chama de vivencia intencional o fenômeno de sentir frio, uma vez que, para a filosofia de 
orientação fenomenológica, a intencionalidade – orientação a algo – é condição estrutural do humano.

Quando sentimos frio não estamos experimentando somente uma sensação de frio, mas vivendo 
em contato direto com a frialidade do ar exterior. O frio como ‘realidade sentida’ na vivência que 
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chamamos intencional não é algo subjetivo, mas objetivo. [...] Quando sentimos frio já estamos instalados 
vivencialmente na frialidade ambiental. Nós, em comum, participamos da vida do frio. [...] Portanto, 
quem descobre seu próprio eu no seio do frio somos nós, no plural, que vivemos originariamente na 
interrelação existencial de umas pessoas com outras (WATSUJI, 2006, p. 24-27).

Dessa forma, entende-se que as representações do frio surgem na cultura como uma trama complexa 
entre o ser humano e a paisagem, tecida no tempo e variando no espaço. Por ser parte do cotidiano e 
da paisagem, as representações do frio surgem e criam sentido entre aqueles que dele partilham. E pelo 
fato de que o frio enquanto matriz de representações é pouco relevante no resto da América Latina é 
que ele se torna um ponto de partida no Prata. Não é frio o tempo inteiro, é bem verdade. Mas é frio 
o suficiente para ser um elemento diferenciador do território, gerador de representações que situam o 
Prata como uma região-paisagem de clima particular no contexto latino-americano. Então, se o frio é 
um elemento diferenciador, mas nem sempre é frio, a própria variação climática também pode inspirar 
outras representações.

Do outro lado da fronteira platina, os irmãos e músicos uruguaios Jorge e Daniel Drexler, criam 
o termo Templadismo – uma alusão ao Tropicalismo. De fato no bojo dessa concepção, assim como 
na Estética do Frio, está uma característica que acompanha o espaço vivido no que tange o clima e suas 
estações bem definidas, bem como suas respectivas imagens e sensações associadas – como a melancolia, 
por exemplo. Para Daniel Drexler a melancolia está claramente associada ao clima e à paisagem e 
afirma também que “El templadismo forma una especie de corriente musical del sur latinoamericano, que 
se caracteriza por el no exceso, donde reinan colores, sonidos y climas calmos” (HOY, 2006). Daniel Drexler 
também explica que a denominação Templadismo surgiu a partir de conversas com seu irmão Jorge, 
sobre a Estética do frio, o tropicalismo e o Manifesto Antropófago e ocorreu-lhe teorizar em tom de 
brincadeira sobre um tropicalismo dos pampas: “Si tuviera que definir el Templadismo en pocas palabras, 
te diría que es una especie de marco teórico para la creación (en mi caso de canciones) desde la cuenca del 
Río de la Plata” (idem). Já o compositor argentino Kevin Johansen, em entrevista para essa pesquisa, 
fala em “Subtropicalismo” e corrobora com a proposta do Templadismo e da Estética do Frio. Em 
entrevista concedida para esta pesquisa, o compositor afirma que reconhece uma cultura específica 
no âmbito platino e que 

se dice que del Sur del Rio Grande do Sul, somos más tangueros, más melancolicos. […] Tambien suelo decir 
que somos ‘Subtropicalistas’, primero por el clima, que marca a todas las culturas y segundo porque […] 
nuestros padres artisticos son los Tropicalistas. […] Eso es ser del Plata para mi.

Pelo lado do Subtropicalismo, vê-se “Milonga subtropical” igualmente como uma canção-
manifesto, na voz de Kevin Johansen ( JOHANSEN, 2004):

Milonga subtropical / Milonga del Rio Grande do Sul para acá. / Milonga subliminal, milonga 
“Subcampeao” / Por un tiro penal / Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo / Que no llega 
más / Calentamiento global que nunca nos llegó del todo a calentar... / Aquí me pongo a cantar al 
compás de la nada / Así se llama esta milonga subtropical […]
Milonga subtropical, milonga de humedad / Para ningún lugar / Milonga subestimada, medio baqueteada 
/ Por el qué dirán / Se oyen ecos de los recovecos de una batucada / Milonga subliminal, milonga 
“Subcampeao” / Por un tiro penal / Aquí me pongo a cantar al compás de la nada / Así se llama esta 
milonga subtropical […] Y si fue silbando bajo yendo para la otra orilla / Y si fue silbando bajo viniendo 
de la otra orilla



PANITZ, L.M. 

310

A milonga, aqui, é adjetivada como “subtropical” e territorializada do Rio Grande Sul em direção 
à Argentina – ou seja, do norte para o sul. Ela, a milonga e o clima subtropical, são tomados como 
uma metáfora identitária, unindo “naturalmente” e culturalmente os espaços entre Argentina, Brasil 
e Uruguai. É o espaço por onde a milonga se espalha; um espaço “sub” – subcampeão, subliminar, 
subestimado – que dá um ar de marginalidade representado pelo fin del mundo aonde as coisas nunca 
chegam – nem mesmo o aquecimento global. Note-se que essa milonga – assim como várias outras do 
artista – não é aquela templada nem aquela “fria, mas sim um milonga quase tropical, úmida, na qual 
se ouvem os ecos da batucada, sobretudo a brasileira. Portanto, a milonga tocada por Johansen – mais 
ritmada, percussiva e em andamento mais rápido, mais próxima à chamada uma milonga ciudadana – 
se diferencia daquela de Ramil e dos irmãos Drexler, que lembram uma versão mais campeira, lenta 
e intimista. Além disso, ao final da música, o artista fala do trânsito entre as duas margens do estuário 
do Prata - Argentina e Uruguai.

Tanto para a uruguaia Ana Prada quanto para Kevin a cultura platina se expressa pela diversidade, 
pela mistura, pelo caráter histórico da miscigenação de etnias e, por conseguinte, de ritmos. Kevin 
afirma que “el contacto con el Atlantico, la mezcla del indio con el europeo y, aqui al sur, la resonancia 
del africano, que dejó su huella, su sonido”. Ana Prada conta para esta pesquisa que uma característica 
importante da cultura do Prata se expressa pela diversidade: “En esa variedad conviven la melancolía y el 
ritmo, el desarraigo y el nacionalismo, la intolerancia y los intolerados, el frío y el calor, los grises y el colorido”. 
Importante notar, portanto, como os elementos climáticos - temperados, no caso - são evocados com 
outros elementos contrastantes para denotar uma diversidade. Há, igualmente, uma fusão entre a 
milonga e o clima; ambos parecem estar em uma mesma geografia imaginária. O clima, contudo, não 
é o único elemento articulador dessas representações geográficas. 

AS PLANÍCIES E AS ÁGUAS DO PRATA ENQUADRADAS NAS CANÇÕES

Se o clima aparece nos artistas como uma referência para a busca de uma estética musical, a 
paisagem se apresenta como um enquadramento no qual se desenrolam as narrativas das canções. Veremos 
que paisagem platina, sobretudo planície, rios e oceanos, exercem forte influência nas composições e 
que há uma espécie de tradução dos elementos da paisagem para dentro de uma concepção estética. 
Veremos que, frequentemente, a paisagem se apresenta como um personagem nas canções. Ela não é 
só representada, mas também age sobre os autores.

Na canção Indo ao Pampa, Ramil (1997) revela a paisagem desde uma ótica fenomenológica e 
com um forte conteúdo histórico:

Vou num carro são / Sigo essa frente fria / Pampa a dentro e através / Desde o que é Libres sigo livre /  
E me espalho sob o céu / Que estende tanta luz no campo verde a meus pés / O que vejo lá? / Mata 
nativa instiga o olho que só visa me levar /Sobe fumaça branca e a pupila se abre pra avisar / Se há 
fumaça, há farrapos por lá / Eu acho que é bem / Eu indo ao pampa / O pampa indo em mim [...] E 
lá vamos nós / Seguindo a frente fria / Pampa a dentro e através / Séculos XIX e XXI fundidos sob o 
céu / Que estende tanta luz no campo rubro a meus pés / Eu acho que é bem / Eu indo ao pampa / 
O pampa indo em mim.
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A canção narra a experiência de cruzar os campos do Rio Grande do Sul; Ramil nos oferece a 
paisagem e a história que nela reside, reconstitui a história a seu modo, descrevendo o palco de luta 
dos Farrapos. A canção realiza uma ponte entre passado, presente e futuro (o disco fora publicado em 
1997, portanto o século XXI ainda não havia chegado). Toda a canção está presa no Pampa; a paisagem 
é o cenário da história onde os séculos se fundem – mas também o espaço vivido do artista. Eu indo 
ao Pampa, o Pampa indo em mim: ele, o observador-compositor, vai pela paisagem, participa dela; 
a paisagem o marca e ele a leva consigo. O pampa, paisagem marca e matriz do artista, é percebido 
através da sensibilidade do artista e permanece dentro dele, construindo referenciais simbólicos da 
paisagem que se fundem em história e espaço vivido e que o irão influenciar nas esferas perceptivas 
de sua vida – a identificação de uma paisagem como marco para uma experimentação da existência 
e como o fonte da sua estética musical. A experiência de levar o pampa consigo é uma relação tão 
radical para o artista, que ele se funde na paisagem – desde o que é Libres sigo livre e me espalho sob o céu. 
Não é apenas uma mente que pensa fundir-se, mas todo um corpo que realmente o faz. Como afirma 
Merleau-Ponty (2004, p. 24) 

nossa relação com as coisas não é uma relação distante, cada uma fala ao nosso corpo e à nossa vida 
[...], vivem em nós como tantos emblemas das condutas que amamos ou detestamos. O homem está 
investido nas coisas, e as coisas estão investidas nele. 

Pode-se pensar, portanto, em um prolongamento da paisagem no homem e um prolongamento 
do homem na paisagem, ou como afirma Ponty “uma proximidade vertiginosa que nos impede de nos 
apreendermos como um espírito puro separado das coisas, ou de definir as coisas como puros objetos 
sem nenhum atributo humano” (idem). 

Daniel Drexler, é o artista que junto com Ramil mais tem se dedicado a teorizar os elementos 
estéticos e musicais que confiram identidade à música feita no espaço platino. Em seus concertos, ele 
conta das aulas do ensino fundamental nas quais o professor de Geografia ensinava que o Uruguai 
é uma peniplanície suavemente ondulada. A canção Rinconcito rememora sua formação geográfica, 
mas também estabelece uma relação telúrica com o Pampa. A palavra Rincón, em espanhol, denota 
lugar, espaço familiar e esquina. 

Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar / El reflejo de la 
luz en tu pradera, dibujando un horizonte que parece respirar / Voy volando sobre cuchillas y lomas del 
Cuareim2 al Uruguay / Vuelvo al río de la Plata como vuelve el agua al mar / Esquinita donde se juntan 
los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar / Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de 
la tierra, la canción del Paraná / Nochecita de comienzos de verano, siesta del jacarandá / Alborada en 
la pradera, el sol cayendo en el mar. […] En el eco de tus cuchillas y lomas se entreveran tres idiomas, se 
entremezclan al hablar / Con la misma fuerza con que te abandono siento que la gravedad me devuelve 
a tu regazo como vuelve el agua al mar (DREXLER, 2009).

O cantor evoca na paisagem suas memórias remotas e situa essa paisagem entre os rios Quaraí, 
Uruguai e Paraná, e o encontro das águas doces da bacia do Prata com o Oceano Atlântico. A água 
tan amarronada, ou seja, a enorme carga de sedimentos da terra que traz o rio Paraná ao chegar no 
Prata. Identifica também que é ali, na confluência dos rios, que se mesclaram os idiomas castelhano, 

2 Rio Quaraí (no Brasil) e Cuareim (no Uruguai).
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português e indígenas e que esses permanecem misturados na fala. Tal como o clima, vemos aqui os 
elementos da paisagem simbolizando diversidades, encontros, transculturações. O rinconcito é o espaço 
referencial do artista, onde ele está ligado implacavelmente a ponto de naturalizar sua relação com 
este: ele sempre é devolvido ao colo da planície como a mesma gravidade que leva as águas do rio da 
Prata para o mar; novamente aqui uma fusão entre humano e natureza para denotar a forte ligação 
com seu espaço de vida. 

Ana Prada, por sua vez, coloca o rio da Prata e seus afluentes como protagonistas das paisagens 
e matriz de sentimentos, como em Amargo de Caña (PRADA, 2007)

Sur de la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja. / Cuenta un salce-llorón que la oí a cantar 
junto al agua dorada. / Miel del litoral, río tibio, calor, un sabor que no alcanza. / Corre la canción por 
mis pagos de allá, agua dulce y salada. / Ah, lo que vino a pasar, nada más por mirar, una astilla quebrada. 
/ Este tren se salteó la Parada Esperanza. / Norte, trigo y calor. / Una brisa arrimó un amargo de caña 
/ No se oyó al cardenal, anunciando que ya levantaba la helada […].

Interessante, então, notar a leitura que toma a paisagem como protagonista em um pano de fundo 
social implícito, que se explica com a declaração da artista fora da canção. Prada está se referindo a 
uma grande crise na cidade de Paysandú que provocou uma migração em massa de jovens daquela 
cidade, em direção à Montevideo, Buenos Aires e Europa, em busca de melhores condições de vida. 
Esperanza, acima citada, era um vilarejo próximo à Paysandú, que após a crise sumiu, junto com sua 
estação de trem. Existe um significado implícito na representação da paisagem construída por Prada 
que também desconstrói certa naturalização dela enquanto matriz de melancolia, visto que ela é fruto 
de uma leitura social do espaço.

Canclini (2008, p. 25) observa que, em 2000, o número de uruguaios que deixaram o país igualou-
se ao número de nascidos no mesmo ano. Canclini lembra também uma canção do uruguaio Jaime 
Ross: “volver no tiene sentido, tampoco vivir alli é outro modo de dizer que estamos ficando sem lugar. 
[...] A precarização do trabalho dispersa os cidadãos, reduz o consumo, subtrai sentido à convivência 
de nação” (idem, p. 34). 

Nesse esteio, Jorge Drexler, que radicou-se em Madri na década de 1990. também realiza em 
suas canções uma leitura sobre a paisagem, misturando-a com elementos que perpassam sua obra: a 
migração e o pertencimento. Na canção Un país con el nombre de um río (DREXLER, 2001), é enfática 
nesse sentido:

Vengo de un prado vacío / un país con el nombre de un río / un edén olvidado / un campo al costado 
del mar / Pocos caminos abiertos / todos los ojos en el aeropuerto / Unos años dorados / un pueblo 
habituado a añorar / Como me cuesta quererte / Me cuesta perderte / Me cuesta olvidar / El olor de 
la tierra mojada / La brisa del mar / Brisa del mar, llévame hasta mi casa / Un sueño y un pasaporte / 
como las aves buscamos el norte / cuando el invierno se acerca y el frío comienza a apretar / Y este es 
un invierno largo / van varios lustros de tragos amargos / y nos hicimos mayores esperando las flores 
del Jacarandá / Como me cuesta marcharme / me cuesta quedarme / me cuesta olvidar / el olor de la 
tierra mojada / la brisa del mar /Brisa del mar, llévame hasta mi casa / Brisa del mar

O compositor se apresenta a partir da paisagem. Tal como explica Dardel, a paisagem é uma 
maneira de se apresentar aos outros: “uma inserção do homem no mundo, um sítio da luta pela vida, 
a manifestação da sua existência e das dos outros” (apud RELPH, 1979, p. 15). Partindo disso, ele fala 
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de um lugar vazio, da migração aos países do norte e da dificuldade de lidar com esse sentimento de 
deixar seu lugar de origem, que remete à afirmação anterior de Canclini. Adiciona também, de maneira 
melancólica, a vontade de ficar e de não esquecer seu lugar. Custa-lhe querer, perder, ficar e partir. 
Um conflito subjetivo desterritorializante, por certo, que nasce a partir dos fenômenos migratórios, 
das guerras, dos extremismos religiosos e dos contextos socioeconômicos desencaixados pela lógica 
globalizante dos mercados. O artista também remete a uma condição existencial de sentir seu lugar de 
origem por meio dos sentidos; pede para que a brisa do mar lhe devolva a casa. Lendo assim, percebe-
se uma dimensão fenomenológica e social concomitante que permite avançar numa compreensão que 
não remeta exclusivamente à poética do espaço, à dimensão subjetiva como fato singular e a-histórico. 
Percebe-se e representa-se o mundo de formas variadas, consoante à história de vida de cada indivíduo.

Reconhece-se, portanto, que há uma relevância muito grande das planícies do Prata e seus rios na 
obra desses compositores. A partir das paisagens, vemos se desenrolar uma série de temas, vinculados 
à melancolia, à migração, às memórias e aos imaginários geográficos. Outras paisagens recorrentes são 
aquelas de fronteira, nas quais o território ganha ainda maior destaque. 

IGUAL PERO UN POCO DISTINTO: O PRÓXIMO-DISTANTE DA FRONTEIRA

O espaço platino, tal como entendemos (PANITZ, 2017), se desenvolveu num âmbito de 
fronteiras móveis entre o domínio castelhano e lusitano, permanentemente disputado e negociado entre 
os séculos XV e XIX. Soma-se a isso a própria anexação da Província Cisplatina ao Brasil entre 1815 e 
1828, território até então pertencente ao Vice-reinado do Prata do Reino Espanhol. Nesse contexto de 
cerca de quatro séculos de fronteiras móveis às margens do Rio da Prata é que se configura um território 
de influências ora dominantemente lusitanas, ora dominantemente castelhanas. A mobilidade das 
fronteiras enquanto história territorial é indubitável: bastaria considerarmos as marcas físicas que se 
encontram cristalizadas nas paisagens das missões jesuíticas espanholas no Noroeste sul-rio-grandense 
ou da Colônia de Sacramento no Uruguai – cidade onde a arquitetura e a toponímia ainda lembram 
o domínio lusitano. Com o advento dos processos de independência das nações, vimos formarem-
se os Estados modernos, com sua historiografia, seus mitos fundadores e suas diferenças em termos 
socioespaciais. Mais recentemente, os processos de integração regional e econômica aceleraram as 
trocas culturais e tornaram as fronteiras nacionais mais permeáveis.

Todas essas características, contribuem para a produção de representações que valorizam essas 
fronteiras platinas e essa condição fronteiriça do espaço platino. Essa condição transfronteiriça vai se 
refletir nas canções e declarações dos músicos de diferentes formas. Ora como tensão identitária, ora 
como construção identitária coletiva e transfronteiriça.

Na canção Vecino, de Kevin Johansen (2012), com poema introdutório de Fernando Cabrera, 
vemos a relação específica entre Argentina e Uruguai.

Vengo de un barco marcado que navega desde siempre / Surge de un libro sin fondo / Su derrota, la eternidad. /  
Si bien a veces me toca la insignia de capitán / también a veces me asiento en lugares como este / en refugios 
como ustedes. / Mi espalda, espejo de un viento que se apura y se endentece / Por épocas me unifica otras, me 
hace desintegrar. / Si algo he aprendido en esta escuela fluvial / es que hay familia cercana / el amor que da 
una hermana / el abrazo del vecino argentino.
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Enfrente tengo un espejo que da un reflejo / Distorsionado que no soy yo / Y vernos sin entendernos /  
Reconocernos sin conocernos / Es nuestra misión / Parece... / Me gusta pero me assusta / Me miro 
un toque y es suficiente pa’ no matarme / Que cobarde / Mejor así no hay disputas / Sigo mi ruta siga 
la suya y a trabajar

Vecino reflejo de un espejo distorsionado / El pasto siempre más verde del otro lado / Yo soy aquel 
que no soy yo
Enfrente están nuestros puertos / Somos los tuertos de dos comarcas / Sin rey ni ley /Y en cuanto a 
la competência / La incompetencia nos representa bien no cree usted / Y solo por estar enfrente / No 
dignifica ni significa / Estar enfrentado / Que salado / La miopía de nuestro ser / No nos deja ver que 
desde el cielo estamos al lado

Fala-se de um presente, usando a metáfora do vizinho, para construir, novamente, uma relação 
de tensão. Vemos as palavras “hermanos”, “hermana”, “família cercana” e “vecino”. O outro é visto ora 
como irmão, parte de uma mesma família, ora como um vizinho – alguém que está na proximidade 
espacial e ao mesmo tempo é uma incógnita. Para Johansen, trata-se de estar de frente um para o outro, 
mas não enfrentando, em confronto ou de costas. Nos poemas-canções tratados se percebe uma forte 
carga de reconciliação, de busca de diálogo, de entendimento. O que é importante ressaltar é que essa 
representação se encontra igualmente na fala dos artistas, fora das canções. Nesse sentido, Daniel 
Drexler, falando das parcerias musicais, afirma que

Não nos regermos por fronteiras políticas parece outro denominador comum. A distribuição geográfica da 
milonga (para dar um exemplo que nos toca intimamente) transborda as fronteiras da Argentina, Uruguai 
e o Sul do Brasil. A cultura é um ser vivo e as flores do campo não gostam de cercas (DREXLER, 2006).

A arte gráfica do disco Frontera, de Jorge Drexler, contempla o mesmo discurso da canção 
homônima, e expressa a relação de troca cultural e também de tensão que as fronteiras causam na 
constituição das identidades territoriais.

Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera / y las fronteras se mueven como las banderas / Mi 
patria es un rinconcito, el canto de una cigarra / los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra/ 
Soy hijo de un forastero / y de una estrella del alba / que si hay amor, me dijeron / que si hay amor, me 
dijeron, toda distancia se salva [...] Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra / y de chico me 
enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra (DREXLER, 1999).

As fronteiras, para o compositor, se movem como as bandeiras, ora flamulam para um lado, ora 
para outro: são móveis e transitórias. Assim Jorge lê a história de seu espaço uruguaio, território de 
disputas dos interesses lusos e castelhanos. Na verdade, o compositor, ao falar da fronteira, não está 
falando somente da fronteira dos Estados, mas também da própria miscigenação problemática resultante: 
o indígena – estrella del alba, flor da terra, pureza representada na figura da mulher; e o europeu – o 
homem forasteiro, desterrado, colonizador. Tal ideia é ressaltada pela arte do próprio encarte do disco 
homônimo à música, no qual o artista aparece em sua condição de imigrante. Depois, o Uruguai, de 
onde partem ramificações para o perímetro do país, demonstrando fluxos e/ou trocas que a fronteira 
possibilita no âmbito da região; o círculo branco também parece denotar uma “área de influência” 
desses fluxos. Mas as ramificações conectam, ainda, esse lugar ao resto do globo.

Vimos, portanto, que as fronteiras, os seres fronteiriços e suas paisagens foram intensamente 
usadas para construir o caráter transfronteiriço do espaço platino. Seja nas tensões identitárias, seja 
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no elogio dessa condição, a tônica das representações é de apresentar o Prata como espaço diverso, 
múltiplo, onde os conflitos e travessias são possíveis. 

Figura 1 – Capa e contracapa do CD Frontera, de Jorge Drexler
Fonte: Drexler, 1999

CONCLUSÃO: A CANÇÃO PRODUZ TERRITÓRIOS AO REPRESENTAR A PAISAGEM

O poeta consagra sempre uma experiência histórica, que pode ser social, pessoal 
ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Mas, ao falar-nos de todos esses sucessos, 

sentimentos, experiências e pessoas, o poeta nos fala de outra coisa: do que está fazendo, 
do que está sendo diante de nós e em nós.  E mais ainda, leva-nos a repetir e recriar seu 

poema e nomear aquilo que nomeia; e ao fazê-lo revela-nos o que somos. 
Otávio Paz, Signos em rotação

Nos breves, porém significativos exemplos utilizados, busquei demonstrar como as paisagens 
platinas foram fundamentais para a construção do que tenho denominado de (p)latinidade, ou seja, 
uma platinidade que também é expressão da latino-americanidade. 

Mostramos inicialmente como são elaboradas as representações do espaço, no sentido de uma 
prática geografizante, que busca descrever o espaço, se situar nele, e estabelecer analogias entre a 
composição musical e a paisagem. Vimos que várias estéticas ou propostas musicais se situam nesse 
espaço e se complementam através da busca de pontos comuns de representação.  A música dos artistas 
está ancorada no espaço, que é sobretudo apresentada a partir das suas paisagens. As características 
mobilizadas para denotar esse espaço dizem respeito ao clima, às planícies, rios e mares, à formação 
histórica como espaço transfronteiriço. Se pode compreender que as paisagens aqui se apresentam como 
um recurso territorializante, o qual possui uma agência espacial. Assim, as paisagens representadas se 
fundem com outros elementos históricos e culturais que vão revelando o território do fazer musical. 
É o próprio espaço platino e a (p)latinidade que vão sendo construídos através de discos, concertos, 
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canções e declarações. Vitor Ramil, apontado pela maioria dos artistas como figura central para essa 
integração musical, já afirmara em pelo menos dois momentos suas ideias acerca da circulação cultural 
e musical no espaço platino:

Nós somos um centro. Não somos o Centro do Brasil, mas somos um centro, onde há uma confluência 
de linguagens, de Argentina, de Uruguai e de Brasil. [...] A nossa produção deveria nascer [...] desse 
nosso centro, que hoje em dia a gente chama de Mercosul. Porto Alegre, capital cultural do Mercosul. 
Faz sentido esse título pomposo (NÃO, 2002).

“Não estou à margem de uma história, estou no centro de outra”, respondi, antes de seguir para a 
Argentina, ao poeta/editor Ricardo Corona em entrevista à revista Medusa, a respeito da minha mudança 
do centro para o extremo sul do Brasil e meu consequente afastamento do calor do mercado. Decidi 
não perder meu tempo com tonterías. Eu já acreditava que o Rio Grande do Sul devia tirar proveito de 
sua posição geográfica e cultural privilegiada, desse centro estratégico que representa, dessa conexão 
de platinidade e tropicalidade impressa em nosso espírito como um mapa (RAMIL, 2004).

Portanto, é preciso situar os leitores, que às representações das paisagens aqui apresentadas, se 
somam outras iniciativas dos artistas: concertos coletivos, participações mútuas em discos, divulgação 
de ensaios, colaborações com intelectuais e formuladores de políticas culturais. O espaço platino dos 
músicos - o centro de uma outra história - torna-se possível através de micro-integrações que se dão 
de forma rizomática, expandindo uma rede de artistas que acabam por representar um processo de 
integração transfronteiriça. Esses processos não têm um estatuto de exceção. Eles dizem respeito às 
novas formas de territorialidades e da experiência do espaço na contemporaneidade, que transcendem 
os limites territoriais dos Estados-nação e são articuladas tanto em área quanto em rede. Entendemos 
que se trata de uma transterritorialidade (Haesbaert e Mondardo, 2011) musical. Ela articula relações 
escalares regionais, fronteiriças e nacionais buscando uma referência identitária de estabilidade na fluidez 
e na multiplicidade. Contudo, em sua trajetória, ela (re)compõe igualmente identidades regionais e 
étnicas que os projetos identitários nacionais negaram por muito tempo, justamente porque cruzavam 
os limites territoriais dos Estados-nação.
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Capítulo 19 AS PAISAGENS URBANAS COMO APORTES 
PARA ANALISAR A DIFUSÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) E A PANDEMIA 
DA COVID-19 EM SALA DE AULA

Aline de Lima Rodrigues
André dos Santos Baldraia Souza 
Lucimar de Fátima dos Santos Vieira

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 já está marcado na história e na memória de uma 
geração que, pela primeira vez, teve que executar ações e adotar atitudes 
que, quando muito, apenas havia lido nos livros e filmes de histórias, nas 
passagens que retratam tragédias sanitárias, como aquela que acometeu o 
mundo à época da gripe espanhola. Nos albores do século XXI o que teve 
início foi a pandemia de Covid-19 - doença sistêmica, causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV 2), um agente que acomete, inicialmente, o sistema 
respiratório e pode causar uma doença letal - e de uma hora para a outra, 
em diversos lugares do mundo, eis que as vias e os espaços públicos foram 
esvaziados, as máscaras faciais tornaram-se itens essenciais e termos como 
quarentena e isolamento social1 passaram a compor o vocabulário popular. 
Tudo isso mudou as paisagens urbanas em 2020.

O fato de algumas cidades chinesas, como Wuhan, terem sido fechadas e 
de severas restrições de circulação serem decretadas em várias outras cidades, 
de quase todos os países do mundo, demonstraram a gravidade da situação 
e deram visibilidade a um truísmo: os seres humanos são parte da natureza.

Durante anos a humanidade vivenciou um contínuo progresso 
tecnológico e assistiu à expansão das atividades econômicas, o que criou 
uma falsa sensação de onipotência em relação à natureza. Como possíveis 
evidências desse domínio estavam de um lado, o crescimento contínuo 
das atividades agropecuárias, especialmente após a revolução verde, que 
perceberam grande avanço em termos de investimento, incremento e 
incorporação de novas tecnologias aplicadas às atividades, o que redundou 
em uma ampliação das áreas ocupadas, aumento da produção e da 
produtividade e redução do número de postos de trabalho no campo e, em 

1 A rigor, o isolamento eficaz é o espacial e não, exatamente, social.

versão  digital
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consequência, aumentou o êxodo rural; de outro lado, os municípios passaram também por profundas 
transformações, pequenas localidades viram suas áreas urbanas crescerem, cidades médias também 
alargaram seus confins urbanos, em alguns casos, conurbando-se com os municípios vizinhos, e por 
vezes, criando cidades-regiões, tamanha a extensão que ganha o processo.

Lencioni (2017) adverte que “(...) a dispersão territorial das atividades econômicas relativas 
ao processo de reestruturação socioespacial que vão imprimindo opacidade aos limites territoriais 
das cidades”.

No caso brasileiro, em meados dos anos de 1960, houve uma equiparação entre os índices 
de população rural e urbana, e a partir de então a última tornou-se majoritária, conformando uma 
contínua conversão da natureza em espaços produtivos, tanto para as atividades agropecuárias quanto, 
e principalmente, para as atividades urbanas.

No auge da primeira onda da pandemia, as cidades, símbolos do adensamento populacional, 
passaram a ter paisagem desprovidas do grande fluxo e da vivacidade que as caracterizam, é como 
tivesse ocorrido a experiência com a bomba H, como apontado por SANTOS (2014, p. 106):

Durante a Guerra Fria, os laboratórios do pentágono chegaram a cogitar a da produção de um engenho, 
a bomba de nêutrons, capaz de aniquilar a vida humana de uma dada área, mas preservando todas as 
construções. O presidente Kennedy, afinal renunciou levar à cabo esse projeto. Senão, o que na véspera 
seria ainda o espaço, após a temida explosão seria apenas paisagem. Não temos melhor imagem para 
mostrar a diferença entre esses dois conceitos (SANTOS,2014, p. 106).

No início do célebre Torto Arado, Itamar Vieira Jr. narra a seguinte situação: “Nunca havíamos 
andado na Ford Rural da Fazenda ou em qualquer outro automóvel. E como era diferente o mundo 
de Água Negra! Como era diferente a cidade com suas casas grudadas umas às outras, dividindo 
paredes”. (VIEIRA Jr., 2018, p. 20) Grifos nossos.

É certo que nem todas as cidades correspondem a essa singela descrição. E Lencioni (2008, p.114) 
afirma que “a ideia de cidade é clara para todos”, entretanto o conceito de cidade não é. Ao descrever 
de aglomeração de Vieira Jr. , precisamente, alude à ideia de cidade, adicionalmente há que assinalar 
que, historicamente, a cidade sedia a administração pública e o mercado.

Se, tanto na ficção quanto no imaginário popular, a ideia de cidade é constituída por um aglomerado 
de casas, pessoas; pelas artérias viárias e seu fluxo intenso. É certo também que, na realidade, as cidades 
são locais de concentração e difusão: concentração de atividades, de instituições, de residências; difusão 
de ideias, de caminhos que permite as interações entre as pessoas. Esse é também o quadro ambiental 
ideal para a dispersão do novo coronavírus e ante a ameaça de causar perdas populacionais assaz 
expressivas, as administrações públicas viram a necessidade de expedir decretos e outros instrumentos 
normativos com o objetivo de conter a circulação das pessoas e, com isso, do vírus e da doença.

Assim, as cidades continuaram com suas paredes grudadas e seus assoalhos acoplados aos tetos 
do andar debaixo, mas o andar pelas vias deveria cessar.
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AS PAISAGENS URBANAS E A PANDEMIA DE COVID-19

Nos meses subsequentes ao reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
de que a difusão da Covid-19 atingia o estágio de pandemia, um conjunto de situações tidas como 
inusitadas compôs os noticiários em diversos lugares do planeta, trata-se do aparecimento de animais 
em locais onde sua presença era incomum nas condições normais pré-pandemia.

Braun (2020) descreve que em Veneza, na Itália, houve uma redução do fluxo de turistas, 
com a diminuição expressiva no trânsito de automóveis, aviões e de barcos e sem a circulação das 
tradicionais gôndolas, as águas ficaram cristalinas e a presença de golfinhos, figura 1, e peixes pode 
ser observada em seus canais. 

Além de Veneza, em busca de comida ou apenas vislumbrando condições menos perigosas, 
outros animais silvestres foram flagrados em áreas urbanas ao redor do mundo2. Em Londres, as raposas 
habituadas a procurarem alimentos à noite, passaram a circular à luz do dia. Em Santiago, no Chile, 
sem a movimentação rotineira, pumas andinos foram flagrados nas ruas da cidade e no Sri Lanka os 
cervos circulam livremente pelas vias vazias. 

Esses são exemplos pitorescos, situações inusuais em tempos normais, mas as marcas mais 
profundas da pandemia são menos lúdicas. Os seres humanos são os principais vetores de transmissão 
do novo coronavírus e o intenso fluxo viário compete de modo decisivo para a sua disseminação e 
da doença que acarreta. Essa aceleração decorre dos fluxos viários, mas concorrem também os fluxos 
aéreos. Por meios destes, o novo coronavírus viajou rapidamente para diversos lugares do mundo e 
quando os governos e as organizações se deram conta a pandemia já estava instalada. Como explicam 
Soares e Ugalde (2020): 

Globalmente, a pandemia expandiu-se pelas redes que envolvem as cadeias globais de produção e do 
turismo internacional, as quais permitiram a disseminação do vírus, pois vivemos em um mundo cada 
vez mais urbano e unificado nos modos de vida, especialmente de consumo, processo no qual a China, 
como “fábrica do mundo”, é uma engrenagem central da nova geografia econômica. 

[...]A rede urbana e seus fluxos, que integram desde as “cidades globais” até os rincões do planeta, têm 
sido o vetor da disseminação do coronavírus, pois, como escreveu Milton Santos, agora “todos os lugares 
são mundiais”. (SOARES; UGALDE, 2020, versão on-line)

No estado do Rio Grande do Sul, Soares e Ugalde (2020) apontaram que a difusão da 
Covid-19 seguiu uma trajetória centrífuga e foi iniciada nos centros urbanos maiores e em suas 
regiões metropolitanas, a de Porto Alegre e da Serra Gaúcha, cuja cidade central é Caxias do Sul; 
e, posteriormente, difundiu-se pelas aglomerações urbanas do Litoral Norte e do Sul; e em outras 
cidades médias (como Passo Fundo, Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, entre outras). Os 
movimentos entre as cidades maiores, que são polos de empregos, e as cidades menores completou o 
quadro de difusão do vírus pelo interior do Estado.

2 Ver https://globoplay.globo.com/v/8526992/ bichos tomam as ruas durante a pandemia do coronavírus e https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-52158352 bichos ganham as ruas durante quarentena humana.

https://globoplay.globo.com/v/8526992/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52158352
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52158352


As paisagens urbanas como aportes para analisar a difusão do novo coronavírus (SARS-CoV 2) e a pandemia da COVID-19 em sala de aula

321

Podemos imaginar uma rede espacial contínua (global, regional ou estadual), na qual as cidades 
são os pontos de conexões e as vias de transporte são as linhas, por onde fluem mercadorias, pessoas 
e, com elas, os vírus e outros microrganismos que são os causadores de doenças.

A pandemia revela, mais uma vez, que somos seres sociais (individuais e coletivos) e que é nesse 
contexto que precisamos viver e sobreviver praticando o distanciamento social; evitando o encontro 
com a família, amigos e colegas de trabalho; agindo individualmente para mantermos o coletivo; (re)
aprender a viver, conviver, trabalhar, estudar, dividir tarefas – tudo - dentro de casa; e entendendo que 
a cooperação é uma das formas de garantir nossa sobrevivência enquanto seres gregários. 

Outro desafio imposto, pela pandemia, foi a necessidade de realizar uma (re) classificação 
das atividades econômicas, algo impensável numa sociedade globalizada, marcada pela circulação e 
pelo consumo. Equilibrando-se entre os lobbies econômicos diversos e os critérios epidemiológicos, 
as administrações locais, ao redor do planeta, tiveram que estabelecer quais atividades são ou não 
essenciais, considerando o risco potencial para a disseminação do vírus e o desenvolvimento de formas 
diversas da Covid-19. 

O êxito na implementação e na aceitação social dessa empreitada se reflete nos níveis de sucesso 
aferidos por cada país, ao longo do tempo. No Brasil, não houve, em momento algum, uma diretriz 
nacional de classificação, e assim cada ente administrativo teve que estabelecer restrições que serviriam 
também de limite às esferas administrativas inferiores. A título de exemplo, se o decreto de uma unidade 

Figura 1 – Golfinhos nos canais de Veneza durante o lockdown.
Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/lockdown-em-veneza-leva-ate-golfinhos-para-canais-da-cidade-italiana-24938816.html.
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federativa, como o governo do Estado do Rio Grande do Sul, autorizasse a abertura e o funcionamento 
de restaurantes, com no máximo 50% da capacidade máxima de ocupação, um município do próprio 
Estado pode estabelecer, com base em seus parâmetros locais que a capacidade máxima seria de 35%, 
um valor abaixo, mas não poderia limitar em 75%, pois ultrapassa o limite de 50% que fora determinado 
pela esfera estadual que, juridicamente, é superior e à qual o município se subordina.

Neste contexto, as paisagens urbanas foram completamente alteradas, devido às restrições à 
circulação de carros, de ônibus e de pessoas. Observemos a figura 2, que retrata a Avenida Borges de 
Medeiros, em uma manhã de sábado, no mês de março de 2021. A via estava “vazia”, como se tivesse 
sido acometida pela bomba H, mencionada por Milton Santos, cuja referência fizemos anteriormente. 
Essa imagem em nada se parece com a Porto Alegre, capital dos gaúchos, presente nos versos Kleiton 
e Kledir e outros compositores populares.

Figura 2 – Avenida Borges de Medeiros, Porto Alegre, RS. 
Fotografia: Lucimar Vieira, 20 de março 2021. 
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Algumas pandemias passadas legaram às sociedades importantes ensinamentos, a pandemia 
de cólera, que acometeu Londres3, na segunda metade do século XXI salientou a importância do 
saneamento básico como meio para salvaguardar a saúde da população. Ao mesmo tempo, verificava-
se que o amontoado de casas e vielas estreitas, compunham um ambiente eficaz para a dispersão de 
outras doenças transmitidas pelo ar, é o que foi chamado de miasma. A teoria miasmática dominava 
o pensamento dos médicos naquela época e, por isso, foi difícil à comunidade médica aceitar que o 
vetor de transmissão do cólera não era o ar e sim a água. Mas, como diz JOHNSON (2008, p. 64).

Para boa parte dos médicos praticantes do período, a ideia de germes microscópicos disseminadores de 
doenças era tão plausível quanto a existência de fadas. E, como a campanha promovida pelo cirurgião-
chefe G.B Childs nas cartas enviadas ao Times sugeria, o láudano era com frequência prescrito para 
praticamente qualquer indisposição. O lema do médico vitoriano era: tome algumas doses de ópio e 
me chame pela manhã ( JOHNSON, 2008, p. 64)

A pandemia atual se não transforma permanentemente as atividades humanas e das paisagens urbanas 
tem o mérito de oferecer algumas pistas para seu desenvolvimento futuro. Afinal, estamos vivenciando 
um conjunto de novas práticas espaciais, cujas consequências e suas nuances estão ainda em curso. 

O estágio atual do meio técnico-científico-informacional, com seus objetos e redes técnicas, 
permite, em meio à pandemia, vivenciar e realizar outros modos de, por exemplo, executar as atividades 
laborais. As práticas de home office e home office híbrido mostram as transformações que Souza (2003) 
analisava com o nome de teletrabalho podem se tornar mais prementes de agora em diante. À época 
da análise, já havia condições técnicas de se realizar, ao menos, parte do trabalho em casa, mas havia 
um conjunto de restrições que os impediam, tais restrições eram de diversas ordens, e variam desde a 
reivindicação para que as empresas pagassem pelos equipamentos e serviços de internet à uma possível 
amputação psicológica do trabalhador em relação à empresa, uma vez que ele teria um contato muito 
menor com o ambiente de trabalho. Tais questões não foram totalmente superadas, mas atualmente 
os equipamentos eletrônicos e as ferramentas são outras. Há um novo contexto, as atuais redes de 
comunicação prescindem, em grande medida, das longas fiações. Um ponto pode concentrar o sinal 
que é distribuído por tecnologias como o wi-fi. Existem também aplicativos que fornecem ambientes 
virtuais diversos e canais dedicados exclusivos a custo relativamente baixos que suportam um expressivo 
número de participantes em períodos longos de tempo. Atividades que antes demandava o uso de desktops, 
instalados em pontos fixos, agora são realizadas em aparelhos portáteis como notebooks e smartphones 
que permitem uma mobilidade maior e, apesar dos custos, muitas empresas vislumbram que eventuais 
despesas com esses implementos são inferiores ao custo da manutenção e ocupação de imóveis.

Se há uma mudança sensível e negativa no mercado imobiliário voltado aos escritórios, a busca 
por espaços abertos e com acesso ao ar livre, fizeram com que o mercado imobiliário de casas ficasse 
bastante aquecido em contraponto à tendência à verticalização que se verificava em muitas cidades 
grandes e médias no Brasil. Duas reportagens, uma de Ana Flávia Castro (2020) e outra de Amauri 
Segalla (2020) constataram que a negociação de casas nas cidades estava se aquecendo e que os 
produtos buscados devem ser amplos e arejados e, na medida do possível, disponham de áreas de lazer 
e de convivência mas, principalmente, devem ter varandas, estas por não serem áreas comuns não estão 
sujeitas às restrições de distanciamento social impostas pelos decretos em vigência em alguns momentos 

3 Ver JOHNSON (2008)
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da pandemia. Na mesma toada, o mercado de casas de praia e de campo também foi ampliado, como 
mostram as reportagens de Amanda Tucci (2020) e de Bruna Nardelli (2020). A busca por elementos 
da natureza, as paisagens praiana e campestre, denota a existência de uma pequena parcela da sociedade 
que pode estabelecer-se bem, habitar espaços que oferecem condições confortáveis para a realização 
de suas atividades laborais e, por isso, dispõe de um privilégio: um grau menor de exposição ao vírus.

Os estabelecimentos comerciais também tiveram que se adaptar a esta condição urbana 
contemporânea. Apesar de muitos restaurantes e lojas terem falido e assim fechando unidades nas 
ruas; alguns estão se transferindo para o interior de condomínios e muitas que não aboliram totalmente 
a operação física a associam a plataformas de e-commerce próprio ou em formato marketplace, situação 
em que o produto é ofertado por um terceiro, mormente uma marca mais conhecida. Nesses casos, 
aplicativos como IFood, Rappi e outros são importantes parceiros de distribuição em setores como o 
de alimentação e outros setores no qual existem outros protagonistas, como o Magalu.

Mas para que as operações comerciais tenham êxito em tempos de restrição de circulação, é 
necessário a movimentação de uma pletora de trabalhadores - mal remunerados e subempregados 
em empresas que asseguram pouco ou nenhum direito trabalhista - que prestam serviços, montados 
em motos e/ou bicicletas, e circulam pelas vias realizando entregas de alimentos, em outros casos, há 
trabalhadores que utilizando os próprios veículos e arcando com os custos de manutenção realizam 
entregas de outras mercadorias não-perecíveis. Esse contingente é muito mais vulnerável porque 
encontram-se mais expostos ao vírus, não apenas no trabalho, mas também nas condições de habitação. 

A pandemia acentuou e escancarou as desigualdades socioespaciais, e as evidências espaciais são 
abundantes e especialmente visíveis nas metrópoles e nas grandes cidades brasileiras. É certo afirmar 
que os efeitos da pandemia atingiram negativamente a maior parte da sociedade e que eles foram ainda 
mais contundentes nas camadas mais empobrecidas e menos instruídas, nas quais a renda era obtida 
por meio de trabalhos braçais, impossíveis de serem realizados a partir das suas casas. 

Nas áreas mais periféricas e/nas favelas, há evidências claras da ausência de planejamento urbano, 
ou seja, pela densidade habitacional e populacional que ficam ainda mais evidentes nas larguras das 
vielas que servem de caminho e de separação das moradias, e onde, muitas vezes, o saneamento básico 
é precário e é comum a presença de esgoto ao ar livre. Nessas condições de habitação é praticamente 
impossível fazer um isolamento social efetivo e diligente.

Há ainda a população em condição de rua que aumentou expressivamente, é “quando a rua vira 
casa”, para usar a expressão título do clássico de Santos e Vogel (1985). A paisagem urbana passa a 
contar com mais espaços improvisados e barracas de camping que servem de moradia e um contingente 
populacional, muitas vezes composto por famílias inteiras que, sem condições, passa a habitar nos 
espaços públicos, provisoriamente, menos utilizado devido às restrições de circulação.

Boaventura de Sousa Santos (2020), em seu livro “A cruel pedagogia do vírus” aponta que o 
capitalismo, o patriarcado e o colonialismo continuam nos desafiando no mundo contemporâneo. 
Destaca que as pandemias são mais discriminatórias para uns grupos sociais do que para outros e destaca 
quais são os grupos mais vulneráveis: as mulheres, os trabalhadores precários informais (autônomos 
ou os trabalhadores da rua), os sem teto, os moradores das periferias pobres das cidades, as favelas, os 
refugiados, os imigrantes, populações deslocadas internamente, os deficientes e os idosos. Afirma que 
grande parte das sociedades humanas não podem seguir as recomendações da Organização Mundial 
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da Saúde (OMS), porque vivem em condições precárias, em espaços exíguos, por trabalharem em 
condições de risco, por estarem presos e por não possuírem sabão e água potável para todas as suas 
necessidades básicas. O autor também faz alguns questionamentos: Desaparecerá o Estado de exceção 
que foi criado para responder à pandemia tão rapidamente ao final dela? Como ficarão os empregos? 
Quando se recuperarão os atrasos na educação e nas carreiras? Para o autor, será preciso uma nova 
articulação entre os processos civilizatórios e os políticos para começar a pensar numa sociedade em 
que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta a qual habita. E vislumbra um novo 
cenário pós-pandemia: “um novo começar”, “um novo normal” com uma sociedade que repensa e se 
reinventa com alternativas para viver, produzir, consumir e de conviver. 

Pesquisas também mostram, como consequência da pandemia, que houve uma queda na 
poluição atmosférica e de acidentes e mortes no trânsito. Dados da Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb, 2021) mostram em todas as suas estações medidoras que a qualidade do ar foi 
classificada como boa durante o mês de janeiro na Região Metropolitana de São Paulo, considerando 
os seguintes componentes: monóxido de carbono (provenientes da queima de combustíveis dos 
quais os veículos são responsáveis por cerca de 97% das emissões de CO para a atmosfera) e óxidos de 
nitrogênio (lançados na atmosfera durante processos de combustão, envolvendo veículos automotores 
ou processos industriais). 

Raquel Rolnik (2020) explica que:

Parte importante da queda na poluição está diretamente relacionada à queda de dióxido de nitrogênio 
(NO2) e outros poluentes que estão presentes nas emissões feitas pelos automóveis, caminhões e 
ônibus. No nosso caso específico, em São Paulo, já ocorreu uma redução importante desses níveis, 
principalmente, em função das restrições de circulação. Segundo a professora Maria de Fátima Andrade, 
do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, na capital paulista essa 
redução pode ter alcançado os 50%, desde o início da paralisação (Ralnik, abril de 2020).

[...] Conforme os dados da CETESB, na estação Cerqueira César a redução da concentração de partículas 
inaláveis chegaram a 55,2%, entre os dias 11 e 25 de março. Além de contribuir para a redução das 
emissões totais de gases na atmosfera e, portanto, incidir no ritmo e intensidade das mudanças climáticas, 
a diminuição da poluição tem um grande impacto na saúde (Rolnik, abril de 2020).

O portal do Infosiga-SP (http://www.infosiga.sp.gov.br/) mostra que o Estado de São Paulo 
possui o menor número de vítimas no trânsito desde 2015, 8% na queda das fatalidades em vias urbanas, 
15% na redução das fatalidades entre pedestres e 38% das fatalidades entre jovens (18 a 34 anos).

Pessanha e Vasconcelos (2020) explicam que “enquanto muitos se esforçam para obter e entender 
informações, descrever as infindáveis dimensões do problema, desenhar cenários e apontar caminhos, 
a paisagem muda a cada instante. Haverá muita matéria-prima para os historiadores do futuro”. 

O arrazoado de situações que aqui elencamos tem o condão de demonstrar como a cidade e a 
paisagem urbanas, gradativamente, foram sendo transformadas para servir aos desígnios do capitalismo, 
aos anseios da sociedade e aos postulados científicos que teima(va)m em apontar que a difusão do 
vírus é corolário da circulação das pessoas e, que sem vacinação em massa, não há condições para a 
vida urbana tal qual a conhecíamos. 

http://www.infosiga.sp.gov.br/
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Assim, é imperativo afirmarmos a necessidade de remodelação de nossas cidades, estabelecendo 
e cumprindo planos diretores que assegurem a todo o conjunto da população condições dignas de 
habitação, de saúde e de educação; e a efetivação de políticas públicas voltadas a oferta de serviços 
de transportes saneamento básico de qualidade, bem como um urbanismo que confira primazia aos 
espaços públicos. Estes, a exemplo de parques e praças, revestem-se de maior importância, dada a 
condição de circulação do ar, são os locais mais adequados à realização de atividades e exercícios físicos. 

Em tempos de pandemia temos a oportunidade de reavaliar nossas atitudes e criar estratégias 
para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, da estrutura e da organização das cidades, dos 
serviços de saúde, da desigualdade social e da conservação da natureza. Nos leva ainda a refletir sobre 
a substantivo essencial, afinal trabalhadores como os entregadores, foram essenciais à vida durante a 
pandemia, mas não compõem os chamados serviços essenciais.

Diante do exposto, nos colocamos a seguinte questão: na condição de professores, como podemos 
contribuir, subsidiar o debate e estimular a reflexão dos leitores (estudantes e professores), para que 
eles analisem os fatos e os fenômenos e possam exercer papel de cidadãos do mundo?

A CIDADE E A PAISAGEM EM TEMPOS DE COVID-19 EM SALA DE AULA

Vieira (2017, p. 101) explica que ao definir a paisagem, “do ponto de vista do senso comum, 
refere-se ao espaço que é abrangido num lance de vista, como se olhássemos através de uma janela”. A 
paisagem, entretanto, esconde e, posteriormente, revela outras características que passam despercebidas 
pelo simples olhar ou pela imaginação. 

Assim, se faz necessário ensinar aos estudantes que a paisagem não possui apenas um significado, 
ela é polissêmica, ou seja, é uma construção social, como um conjunto de elementos da natureza e/
ou construídos socialmente e observados e/ou percebidos a partir de um ponto de referência numa 
determinada escala, expressa a partir de uma organização, de uma estrutura, de uma funcionalidade e 
de uma dinâmica que se transforma com o tempo. Provoca diferentes sensações e reações (positivas, 
negativas ou mesmo indiferença), pois utilizamos todos os nossos sentidos para pintar, descrever, 
lembrar, pesquisar, planejar ou para fazer uma leitura da paisagem. Dependendo da escala de observação, 
apresenta-se como um mosaico de unidades que interagem na formação de um conjunto heterogêneo 
(VIEIRA, 2017).

Desta forma, em sala de aula o professor precisa conduzir os estudantes na construção do conceito 
de paisagem, da mesma forma com as demais categorias de análise Geográfica: espaço, lugar, região 
e território.

Nesta direção, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que substitui os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, e não se constitui apenas como diretrizes a serem seguidos pelos gestores e 
professores na elaboração dos seus planejamentos didático-pedagógicos e sim, um rol de conteúdos, 
habilidades e competências que devem, obrigatoriamente, ser seguidos.

A Base Nacional para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental foi aprovada em 2017, e em 2018 
aprovou-se para o Ensino Médio, e ambas vêm sendo implantadas nas escolas desde então, e gerando 
impactos importantes na organização das escolas e na formação inicial e continuada dos professores
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Desta forma, em relação ao componente curricular da Geografia, BNCC (2018, p. 360) destaca:

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: desenvolver o pensamento 
espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente 
transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar 
a apropriação de conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com destaque para os acontecimentos 
que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o exercício da cidadania. 

Para isso, ao longo de todo o ensino fundamental e médio, procura-se tecer as relações entre 
espaço e tempo na construção das noções do indivíduo com o seu entorno, região e país, na perspectiva 
constante dentro da Ciência Geográfica, da relação sociedade e natureza.

Desde os anos iniciais, o estudante é incentivado a ver e pensar a partir do seu espaço enquanto 
sujeito, sua casa, seu bairro, sua cidade e ir ampliando seu espaço de compreensão para escalas maiores. 

Por isso, o conceito de paisagem é trabalhado desde os primeiros anos do ensino fundamental, 
quando já se pretende que o estudante perceba o espaço geográfico a partir das suas singularidades, 
para posteriormente fazer generalizações, dentro do raciocínio geográfico.

A BNCC aborda como proposta metodológica para a construção do conhecimento geográfico na 
escola, o raciocínio geográfico, ou seja, na forma com que o estudante deve construir a aprendizagem/
pensamento dos conteúdos de geografia, a partir de um movimento que parte da análise da realidade 
local até as correlações com os espaços mais distantes. 

Neste sentido, a BNCC (2018, p. 359) define o raciocínio geográfico como “uma maneira de 
exercitar o pensamento espacial, aplicado a determinados princípios para compreender aspectos 
fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 
ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações das sociedades 
humanas”. Grifos nossos

Os princípios mencionados para delinear a forma de pensar e fazer geografia são definidos pelo BNCC 
(2018), como: Analogia, Conexão, Diferenciação, Distribuição, Extensão, Localização e Ordem (Figura 3).

Em síntese, para se construir um pensar geográfico em sala de aula é preciso estudar os elementos 
geográficos dentro das suas singularidades e estabelecer conexões com realidades distantes, mas 
sempre enfocando os aspectos locais e regionais que inferem a diferenciação do arranjo espacial dos 
fenômenos geográficos. 

E como fazer isso descontextualizado da vida cotidiana, marcada por uma pandemia, que como 
já mencionado, alterou a rotina, a espacialidade e a dinâmica das cidades. Como abordar a paisagem em 
tempos de pandemia? Como pensar a cidade e as paisagens em relação a pandemia? Que conexões se 
estabelecem? A pandemia num período de um ano transformou completamente a rotina das cidades, 
acostumadas ao movimento frenético da vida urbana, numa velocidade que não podemos pensar 
sobre ela, e sim, vivê-la no nosso dia a dia, alternando períodos de abertura das relações comerciais 
e sociais e em outros, grandes restrições à circulação de pessoas nos espaços públicos. E, assim, vê-la 
criar e transformar as paisagens com uma força impensável. (Figura 4)

Para isso, elaborou-se algumas questões norteadoras que podem auxiliar o professor em sala de 
aula: Qual a cidade que queremos pós-pandemia? Houve alterações nas paisagens durante a pandemia? Quais? 
Qual paisagem queremos? Quais paisagens que sentiu falta de observar, sentir ou ouvir durante a pandemia? 
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Figura 3 – Fluxograma Raciocínio Geográfico. 
Org: RODRIGUES, Aline

Figura 4 – Fluxograma relacional
Org: RODRIGUES, Aline



As paisagens urbanas como aportes para analisar a difusão do novo coronavírus (SARS-CoV 2) e a pandemia da COVID-19 em sala de aula

329

A partir destes questionamentos, que antes precisam ser feitos aos professores, para que consigam 
perceber o quanto as espacialidades da nossa vida cotidiana materializam-se nas paisagens, seja em 
gestos, formas, olhares, cheiros e cores. Nesta direção, o professor parte da compreensão do estudante, 
do que ele vê e sente com a pandemia, para tecer o conceito de paisagem.

Outro recurso didático-pedagógico que pode ser um importante aliado do professor, são as 
imagens da pandemia, imagens locais, regionais, nacionais e até mesmo mundiais, em determinados 
períodos dos anos entre 2020 e 2021, que quando comparadas com os anos anteriores, demonstram 
dinâmicas completamente diferentes, e que a partir do aspecto visual, podem suscitar muitas discussões. 
E essas discussões podem partir ou serem conduzidas em direção à realidade local, quando o professor 
pode questionar aos seus estudantes, em que eles e suas famílias foram impactados com a pandemia.

Ainda dentro desta proposta, imagens das cidades e das paisagens, durante o enfrentamento de 
outras epidemias, ao longo da história, podem servir de instrumento para se refletir sobre o quanto 
o desenvolvimento e comportamento da sociedade, da ciência, da melhoria das condições urbanas e 
sanitárias, foram e são fundamentais para a sobrevivência no/do Planeta e refletem paisagens peculiares 
a um tempo e um espaço específico. 

A partir dessa resposta, muitas outros apontamentos podem ser construídos em sala de aula, como 
aspectos da vida urbana, da economia, da política, de saúde pública, sobre o SUS, sobre vacinação, 
entre outros, Desta forma, muitas paisagens se desenham na compreensão dos estudantes, pois os 
impactos da pandemia, desnudou ainda mais, um mundo desigual, injusto, com miséria econômica e 
social, e que fazem do espaço da vida, um mosaico de paisagens distintas.

As habilidades e competências descritas na BNCC (ensino fundamental e médio) também 
destacam a importância do estudante desenvolver o pensamento espacial, a partir do uso das linguagens 
cartográficas e iconográficas. Neste caso, a análise e observação dos gráficos sobre o número de casos 
da Covid-19, índice de mortalidade, vacinação, servem de recurso didático para o professor debater 
as razões para a diferenciação espacial dos dados, tanto em nível local quanto mundial. 

Não obstante, a escala de análise e a adequação da atividade deve estar voltada ao ano escolar dos seus 
estudantes, pois enquanto no Ensino Fundamental os processos para compreensão dos fatos geográficos 
se concentra no “Eu, no Outro e no Nós, nas diferenças em relação ao Outro e nas diversas formas de 
organização da família e da sociedade em diferentes espaços e épocas históricas”. (BNCC, 2018, p. 561)

No Ensino Médio pode-se extrapolar o nível de compreensão dos arranjos espaciais, em uma 
perspectiva mais complexa, devido ao desenvolvimento cognitivo e grau de apreensão de conceitos 
e conteúdos pelos estudantes durante as etapas anteriores de escolarização, “O desenvolvimento das 
capacidades de observação, memória e abstração permite percepções mais acuradas da realidade e 
raciocínios mais complexos – com base em um número maior de variáveis –, além de um domínio 
maior sobre diferentes linguagens, o que favorece os processos de simbolização e de abstração”. 
(BNCC, 2018, p. 561). 

Quantas paisagens surgem dessa análise da linguagem numérica e simbólica? Como as diferentes 
sociedades responderam à pandemia e como isso se manifestou nas paisagens? Brasil e Índia, por exemplo, 
apresentam dados da Covid-19 parecidos? Como esses países têm enfrentado a pandemia? 
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Brasil e Índia, se diferem em muitos aspectos, como econômicos, políticos, e sobretudo sociais. O 
modo de vida, a força da religião no comportamento da sociedade indiana, faz desse país muito distinto 
do Brasil. Então, como será que a pandemia tem impactado nesses países, quanto essas diferenças 
apontadas influenciam no enfrentamento da Covid 19 e delineando inúmeras paisagens. Podem ser 
usados outros exemplos em comparação ao Brasil, inclusive usando como exemplos as diferenças 
regionais brasileiras, em relação a pandemia.

Também, dentro desta perspectiva, pode-se abordar o comportamento das metrópoles brasileiras 
no enfrentamento à pandemia, o impacto na configuração social e urbana das grandes e médias cidades, 
que pode ser estudado por fotos, dados e gráficos dos números da Covid-19, e perfil das camadas da 
sociedade mais atingidas. Assim, o debate sobre o outro lado da pandemia, que são as mazelas sociais, 
que foram e estão sendo demasiadamente agravadas no Brasil, poderá conduzir a uma reflexão mais 
profunda da relação cidade-pandemia-paisagem.

Desta forma, as situações geográficas tendo como centralidade a pandemia e sua manifestação 
nas paisagens, podem ser muitas, na medida que somos influenciados pelo Covid-19 em todas as 
dimensões da nossa vida. O importante ao se trabalhar com o conceito de paisagem na educação básica, 
é partir da interpretação do estudante sobre o que vê e sente, e então fazer as relações, generalizações 
e correlações espaço-temporais. 
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