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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho irá apresentar uma problematização nas práticas de 
desenvolvimento urbano na cidade de São Luiz Gonzaga - SLG, localizada 
no estado do Rio Grande do Sul - RS. A partir dessas problemáticas, haverá 
a proposição de táticas de desenho urbano explicitando tendências e 
oportunidades para o estimulo do desenvolvimento sustentável urbano do 
município, utilizando uma região específica da cidade como estudo de caso.

Inicialmente será apresentada uma contextualização do tema, encaixando-o 
dentro do escopo dos assuntos que orbitam os processos de planejamento 
e produção das cidades de pequeno e médio porte no Brasil, culminando 
com a descrição do mesmo. Após, o capítulo de Desenvolvimento do Projeto 
apresentará os objetivos e métodos utilizados para o estudo. A caracterização 
do estudo irá detalhar a área em termos  de aspectos físicos, econômicos, 
ambientais, culturais, históricos e políticos. Nesse capítulo se apresentarão os 
condicionantes legais que incidem sobre a área, articulados com uma análise 
sobre atores envolvidos e uma análise acerca da viabilidade de execução das 
possibilidade levantadas. Após a caracterização, um programa de projeto será 
lançado como hipótese inicial.

2. CONTEXTO DE PROJETO

Entre todas as questões vinculadas à temática urbana, talvez a que conecta 
o maior número de conhecimentos, habilidades e campos de pesquisa seja 
a relação entre o tecido urbano e o ambiente físico (Junior e Filho, 2016). A 
nova Agenda Urbana, elaborada pela Conferência Habitat III, realizada pela 
Organização das Nações Unidas - ONU, em Outubro de 2016, na cidade de 
Quito - Equador, reafirmou a oportunidade de alavancar o papel-chave das 
cidades e dos assentamentos humanos como motoras do desenvolvimento 
sustentável. As cidades brasileiras, entretanto, na prática do planejamento, 
produção e gestão de suas cidades, enfrentam dificuldades.

A assim como São Luiz Gonzaga, todos os outros municípios do país são 
os responsáveis pelo estabelecimento da política urbana em seus territórios 
(Junior, Silva e Sant’Anna, 2011). Nisso se incluem desafios como se adaptar às 
mudanças climáticas, promover justiça social e ambiental, preservar história e 
patrimônio e desenvolver-se para atingir níveis de qualidade de vida melhores. 
Listas como essas podem ser encontradas nas Metas do Milênio, na Agenda 
Habitat, no Estatuto da Cidade e em tantos outros documentos que pautam as 
condições mais favoráveis a serem colocadas para o desenvolvimento pleno da 
sociedade como um todo.

Desde o estabelecimento do Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001  - e da 
criação dos Planos Diretores por todas as cidades brasileiras com obrigação 
de fazê-lo, uma análise, realizada no âmbito de trabalho do Observatório 
das Metrópoles, vinculado ao Ministério das Cidades, identificou uma maior 
inclusão de temáticas, por exemplo, de preservação do patrimônio e temática 
ambiental no planejamento das cidades. Entretanto, como destaca o próprio 
relatório, existe uma forte inadequação dos instrumentos criados com relação 
ao território, sobretudo pela falta de demarcação dos instrumentos em mapas, 
causando falta de aplicabilidade dos mesmos. Essa é, então, uma dificuldade 
de aplicabilidade, que pode vir da falta de interesse dos gestores ou falta de 
capacidade técnica dos planejadores responsáveis (Junior, Silva e Sant’Anna, 
2011, in JUNIOR e MONTANDON, 2011).

Se considerarmos, por exemplo, uma análise geral no âmbito ambiental, a 
conclusão geral acerca dos planos executados pós-estatuto da cidade no país 
aponta para o fato de  que o tratamento das questões urbanas enfrenta uma 
prevalência do urbanismo, da política ambiental e da tradição preservacionistas, 
resultando em uma visão de antagonismo entre cidade e natureza, cuja 
consequência é a incapacidade de se perceber e enfrentar os conflitos urbano-
ambientais na sua complexidade (Junior et al, 2011, in Junior e Montandon, 
2011). Trata-se de um conflito entre novas e velhas práticas no estabelecimento 
de políticas urbanas, onde as velhas práticas ainda prevaleceram em muitos 
dos casos.

O município de SLG aprovou seu Plano Diretor - PD, e legislação complementar 
(Lei de Uso e ocupação do solo) em 2002, um ano após a promulgação do 
Estatuto da Cidade. Esse fato evidencia o esforço da cidade para adaptar-se 
imediatamente às diretrizes nacionais de planejamento urbano, implementadas 
à época. Entretanto, essa ação rápida ocorreu ao preço de um Plano Diretor 
que, genericamente falando, retrata todos os aspectos requeridos pelo Estatuto 
da Cidade, mas delegando à leis posteriores a operacionalização desses 
instrumentos previstos. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, promulgada um 
mês após a aprovação do PD, utilizou como mapas de zoneamento imagens 
produzidas em 1995, por administrações anteriores. O processo pelo qual o 
planejamento de SLG vem ocorrendo aparenta ser um caso típico em relação à 
análise geral apresentada pela publicação de Junior e Montandon (2011).

Assim, a cidade de SLG se inclui em um contexto de práticas de planejamento e 
gestão em contínua reformulação no país, nos últimos anos. Antagonicamente, 
a cidade pouco mudou desde 2002, enfrentando atualmente um processo de 
estagnação econômica pelo qual toda a região noroeste do RS tem passado 
(BRASIL, 2015). Seus instrumentos de planejamento foram construídos sob a 
égide de um conceito de Plano Diretor que já não existe mais. A criação do
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urbana, nas universidades e centros de pesquisas e nos serviços de saúde; certa 
homogeneidade no grau de investimentos públicos e dependência de recursos 
externos; e, finalmente, baixos indicadores de renda e índices significativos de 
pobreza (BOFF, 2012).

Concomitantemente aos problemas apresentados, o Plano Estratégico do 
COREDE Missões (Boff, 2012) apresenta dados que colocam SLG em uma 
posição de reavaliar seu papel dentro da região. Ao compor uma perspectiva 
de fortalecimento do turismo, por exemplo, o estudo utiliza uma perspectiva 
calcada no ecoturismo, ou turismo rural, e na valorização do já existente projeto 
Rota Missões. SLG, pois, não conta com remanescentes jesuíticos em sua área 
urbana, não podendo atrair visitantes para sua economia interna. SLG, pela sua 
estrutura hoteleira remanescente de tempos mais ricos, cumpre a função de 
“casa de passagem” para os turistas que visitam as cidades ao redor.

Delineia-se, pois, que uma região urbana estabelecida para um estudo teórico 
de hipótese projetual deve conter todos os aspectos políticos até então 
levantados, dispostos na forma de um sistema, buscando induzir a processos 
de apropriação cidadã sobre os instrumentos de produção da cidade. Não nos 
basta mais produzir cidades, projetos ou ferramentas de gestão sofisticadas 
se a prefeitura e os habitantes não puderem apropriar-se das mesmas. Como 
defende Santos (2011), Devemos evitar uma cisão entre uma visão técnica e 
uma visão comunitária/popular da cidade.

Expostos os pressupostos levantados pelo contexto de planejamento 
presente nas cidades brasileiras, resta então, colocar um olhar mais específico 
sobre a municipalidade de São Luiz Gonzaga relacionando-a com temas 
contemporâneos da Arquitetura e da cultura urbana presentes.

3. SÃO LUIZ GONZAGA

Retomando a Nova Agenda Urbana, o tema da segurança alimentar é exposto 
no documento pelo compromisso da ONU em dar suporte à Agricultura Urbana, 
bem como à produção e consumo local e sustentável, através da articulação 
de redes de mercados locais. No âmbito da cidade de SLG, surgiu, no Plano 
Estratégico Municipal, a vontade de fomentar esse tipo de iniciativa (SLG, 2016).

O missioneiro, criação de identidade territorial primeiramente relacionada com 
a região geográfica correspondente aos trinta povos jesuítico-guaranis, alcança, 
na década de 1960, uma reconfiguração, dada pela iniciativa de artistas locais 
no fazer de suas obras musicais, com destaque para iniciativa de Noel Guarany 
(BARBOSA, 2014). Segundo relata o próprio cantor Pedro Ortaça, um dos

Ministério das Cidades, em 2003, e o trabalho de capacitação de municípios 
para elaboração dos Planos Diretores trouxe mudanças no caráter dos próprios 
PDs, trazendo maior importância para a participação popular na formulação 
dos mesmos e na gestão democrática das cidades (SCHASBERG e LOPES, 
2011, in Junior e Montandon, 2011). A cidade de SLG não contou com esse 
perfil na constituição de seu PD, e deve, agora, enfrentá-lo na ocasião de sua 
primeira revisão, ainda não realizada, porém, já prevista pelo Plano Estratégico 
Municipal, elaborado em 2016 pela Prefeitura (SLG, 2016).

Falta inovação e mudança na política urbana, e o pragmatismo, o imediatismo 
e as práticas tecnocráticas na gestão ainda prevalecem. Em termos da política 
mais recente, praticada pelos governos atuais, observa-se uma depreciação 
do poder público no trato das questões de controle do território. Transpor as 
barreiras apresentadas é o desafio a ser enfrentado pelas cidades. 

Nesse ponto, Junior e Filho (2016), apresentam como alternativa a necessidade 
da busca por cidades mais resilientes. A ação integrada entre políticas de 
habitação, ambiental, de saneamento e de mobilidade é apontada como 
prerrogativa necessária para o sucesso dos objetivos propostos pelo Estatuto 
da Cidade e, internacionalmente, pela Nova Agenda Urbana da ONU. E os 
autores citados colocam a resiliência como vetor de “integração entre as 
políticas que tratam do planejamento do ponto de vista social, econômico, 
cultural e ambiental no meio urbano.” Produzir cidades a partir de uma visão 
global torna-se, portanto, prerrogativa de sucesso (Junior e Filho, 2016).

A Região Missioneira, estabelecida pelo Conselho Regional de Desenvolvimento 
Missões - COREDE Missões, encontra-se com a economia estagnada (BRASIL, 
2015). O município de SLG, que hoje encontra-se classificado como subcentro 
dentro desta região, foi, a 50 anos atrás, um dos grandes centros econômicos 
e administrativos (SLG, 2016).

A área geográfica onde está situado o município de SLG e outros do entorno foi 
considerada, pelo diagnóstico Rumos 2015, como em dificuldade, já que conta 
com crescimento econômico, potencialidades socioeconômicas e ambientais 
e nível de desenvolvimento social muito abaixo das médias estaduais. O 
mesmo diagnóstico acrescenta, além da grande dependência econômica da 
agropecuária, algumas características próprias tais como: a grande distância 
dos grandes mercados, porto de Rio Grande e restante do país; a barreira 
física do rio Uruguai que faz a fronteira internacional com a Argentina com 
fraca articulação com os mercados do MERCOSUL; a presença da cadeia de 
máquinas e equipamentos agrícolas gaúcha, que se traduz em fortes interações 
nas polarizações de empregos, nas viagens de transportes, na rede e hierarquia 



historicamente entre 1980 e 2000, acarretou o surgimento de um eixo de 
construções industriais, ao longo da linha férrea, o qual encontra-se atualmente 
abandonado ou subutilizado.

O legado da indústria é fundamental para explicar a dinâmica da produção 
material e para entender as relações sociais que esta produção gera. Sobre 
esse ponto de vista, as instalações industriais são-luizenses, mesmo não 
pertencentes à um momento histórico já reconhecido como formador de 
uma patrimônio industrial edificado brasileiro (do início do Século XX, pré-
modernista), contém os aspectos que contam a história do lugar onde estão 
inseridos. Braghirolli (2009) apresenta uma introdução ao tema, descrevendo 
o estudo do patrimônio industrial como o método interdisciplinar para o estudo 
de toda a evidência material ou imaterial de documentos, artefatos, estratigrafia 
e estruturas, assentamentos humanos e terrenos naturais e urbanos, criados 
por processos industriais ou para eles. O próprio autor alerta para criticas 
quanto a aplicabilidade do conceito para obras recentes. Mesmo assim, esse 
texto encontra-se em vigor.

O conjunto industrial de SLG data de meados do Século XX, sendo relativamente 
novo em relação à muitos bens patrimoniais existentes hoje. Mas devemos nos 
perguntar, frente ao conceito de patrimônio cultural como conjunto de bens 
culturais que conformam a identidade de um grupo social e que é usufruído 
por este: O conjunto industrial de São Luiz Gonzaga não é, pela sua natureza 
agroindustrial, justamente o bem edificado mais representativo dos processos 
de formação identitária a pouco descritos?

Os troncos missioneiros resumiam em algumas de suas músicas as histórias 
saudosistas de seus rincões onde moravam, justamente porque os processos 
dos anos de 1960, de mecanização da lavoura, empurraram os agricultores 
para as cidades. Assim, as vilas inseridas na área de projeto são formações 
ocorridas nos anos de 1970, decorrentes de populações vindas do campo, e 
estas ainda preservaram, na cidade, algumas de suas práticas, criando cenários 
rurais dentro do meio urbano. 

Atualmente a cidade de SLG mantém sua função na rede urbana brasileira 
pela presença de seu setor agroindustrial, e os habitantes de SLG sabem que a 
abundância ou escassez na economia da cidade depende do desempenho das 
lavouras. Entretanto, a mesma lavoura que sustenta a economia urbana, hoje 
baseada em serviços, afasta os habitantes do campo, mediante práticas cada 
vez mais mecanizadas e pela contaminação de ecossistemas em áreas rurais, 
com o uso de agrotóxicos.

principais artistas da época e ainda residente em SLG, as letras escritas à época 
continham versos de protesto contra atitudes políticas, econômicas e culturais, 
utilizando metáforas e apologias ao período jesuítico (ORTAÇA, 2017). Barbosa 
(2014) indica possibilidades de processos  culturais ocorridos durante os 
anos seguintes, que culminaram com o estabelecimento cultural do gaúcho 
missioneiro. A cidade de SLG foi, em 2012, instituída como capital estadual 
da música missioneira e utiliza essa identidade como indutora de crescimento 
turístico. 

Troncos Missioneiros é o nome de um disco, lançado em 1988 que reúne 
músicas de quatro artistas nascidos na região: Jayme Caetano Braun, Noel 
Guarany, Pedro Ortaça e Cenair Maicá. Destes, apenas Cenair Maicá não nasceu 
no município. Pedro Ortaça ainda vive, em sua residência contígua à sede da 
Associação de moradores da Vila Mário, dentro da área proposta para presente 
o estudo. Trata-se, aí, de uma criação cultural quase contemporânea, mas que 
permite à região, sobretudo à SLG, identificar-se como parte do conjunto 
cultural presente no sistema dos Trinta Povos Missioneiros, embasado em uma 
herança do passado.

Stello (2013) aborda essa questão de identidade em seu trabalho, estudando a 
paisagem cultural da região missioneira, mediante uma perspectiva inovadora, 
ao citar que a região não deve ser, necessariamente, reconhecida apenas pelas 
Reduções que dela fazem parte, pois ela deveria conter vários outros valores 
que lhe dão identidade. Um estudo histórico sobre a região revela a existência 
de sobreposição de diversas camadas culturais sobre as quais originou-se a 
identidade local.

Esse processo de estratificação das cidades é parte do debate contemporâneo 
internacional acerca do patrimônio, sobretudo o edificado. Harvey caracteriza 
esse processo referindo-se às cidades como palimpsestos, e ponta a necessidade 
de considerar esse processo na proposição de novas camadas. Para Harvey, a 
colocação de uma nova camada no palimpsesto urbano deve ser feita de forma 
a canalizar aspirações e necessidades futuras, sem violentar em demasia tudo 
o que já foi feito antes (Andrade Junior, 2008).

Do palimpsesto urbano de SLG nada restou de sua redução jesuítica, senão 
alguns vestígios de uso das pedras em construções do início do Século XX. 
A cidade, porém, pelo seu processo de evolução urbana, acumula diversas 
outras camadas não presentes na maioria dos municípios da região. A 
combinação de uma cidade com função de centro regional com a presença de 
infraestrutura ferroviária deu à SLG caráter de cidade industrializada, durante 
meados do Século XX. E um processo de decadência industrial, identificado
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TÁTICAS DE PROJETO URBANO

O resgate da identidade de agricultura familiar, da restauração de uma 
narrativa da história jesuítica em São Luiz Gonzaga, e dos processos históricos 
ocorridos na formação da cidade durante o Século XX são os elementos base 
para formulação de um circuito turístico, que deverá alavancar a economia da 
cidade, que busca oportunidades nessa área econômica.

O sistema em estudo compreende também áreas residenciais urbanas, 
para inclusão da valorização das práticas rurais dentro do espaço urbano, 
potencializadoras desse processo de valorização da história agrícola, e que 
poderão fomentar processos de agricultura urbana mais estruturados.

GESTÃO

Buscar facilitar a 
participação cidadã

Processo de 
planejamento contínuo

Integrar agendas 
urbanas distintas

Agricultura 
orgânica e urbana
Renaturalização 
corpos hídricos

Estímulo à 
economia local
Valorização da 
cultural local

Espraiamento das 
cidades

Confl itos ambientaisDependência do 
Agronegócio

HABILITAÇÃO 
TÉCNICA

FINANÇAS

e enfrentam 
Difi culdades na 
condunção da 
política urbana

Resiliência 
Urbana

(Junior e Filho, 2016)

89% dos municípios 
tem menos de 50 mil 

habitantes

PROPOSTA DE BUSCA

Necessidade de alavancar a 
sustentabilidade

4. INFOGRÁFICO DE CONTEXTUALIZAÇÃO GLOBAL/LOCAL:

TÁTICAS DE PROJETO URBANO

SLG 
+ 

dinâmica



TEMA

O presente trabalho consiste em um projeto de intervenção espacial, 
organizado no tempo de maneira processual, objetivando a exploração dos 
valores culturais do povo de São Luiz Gonzaga e de sua história, como vetor de 
mudanças positivas sobre a dinâmica urbana atual. 

Essa intervenção será organizada em duas escalas distintas: (1) as táticas de 
desenho urbano, formando padrões possíveis de apropriação pela população, 
para melhoramento de demandas urbanas pontuais; e (2) um macroprojeto 
urbano, vetor de dinamicidade econômica, incitando a criação de uma série 
de iniciativas projetuais, em rede, que busquem a valorização das diversas 
camadas que compõe a história da cidade de SLG. Ambas as escalas serão 
complementares uma a outra.

5.1 TÁTICAS DE DESENHO URBANO

Ligadas aos problemas cotidianos enfrentados pela população são-luizense, e 
pela precariedade dos instrumentos de planejamento, as táticas de desenho 
urbano serão descritas como padrões projetuais aplicáveis em microescala e 
mesoescala, porém situados em nível macrourbano. Como padrões, podem ser 
aplicados de forma sistêmica dentro dos limites urbanos. Serão, entretanto, 
para fi ns de projeto, aplicados dentro da área delimitada pelo macroprojeto.

Dentre as principais táticas a serem abordadas, temos: (1) sistemas de 
saneamento descentralizados visando a renaturalização de corpos hídricos; (2) 
Rede de lotes formando hortas urbanas; (3) Implantação/sugestão de espaço 
turístico/rural dentro da área urbana; (4) Implantação de praças e equipamentos 
esportivos conjugados com áreas de proteção ambiental; (5) Demarcação de 
APPs urbanas e projeto de corredores arbóreos interligando fontes de tráfego 
humano e biológico; além de outras propostas as quais serão estudadas.

5.2 MACROPROJETO: CIRCUITO PATRIMONIAL INDUSTRIAL

A segunda escala de intervenção abrange a região leste da cidade de São Luiz 
Gonzaga, formada pela presença da linha férrea e seu entorno. Tendo o Sítio da 
Estação Ferroviária, conjugado com o complexo agroindustrial da Coopatrigo, 
como centro atrator, a proposta de intervenção consiste em um sistema de 
intervenções pontuais articuladas, cuja base física são as estruturas industriais 
urbanas remanescentes de meados do Século XX, criando cenários para uma 
possível diversifi cação de usos e de funções dessas estruturas.

5. EXPLORANDO O PALIMPSESTO MISSIONEIRO: VALORIZANDO 
CAMADAS DO PASSADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO.

O Silo da Coopatrigo (na foto acima) pode ser apontado como principal 
atrator visual para os viajantes que estiverem cruzando pela BR 285, devido 
à sua altura. Tendo a cidade de SLG estabelecido como prioritárias uma 
série de necessidades ligadas ao turismo e à valorização da cultura, tendo

0 100 m 500 m 1.000 m 2 Km



O projeto será desenhado inicialmente em caráter de macroescala urbana, 
recebendo posteriormente detalhamentos em alguns de seus objetos de estudo. 
Presume-se que a Estação Férrea e a intervenção no Silo da Coopatrigo serão 
detalhados, devido ao seu papel dentro do projeto. 

As  estruturas envolvidas no projeto receberão propostas de restauro ou 
revitalização que contemplem a formação de uma linha do tempo, contando 
a história da cidade, ao longo de um trajeto, cujo eixo estruturador estará na 
linha férrea. A necessidade de amparar a história de SLG para além do passado 
jesuítico buscará trazer à tona todo o palimpsesto que forma a narrativa 
histórica da cidade. Essas camadas podem ser observadas no diagrama abaixo.

como perspectiva inicial de público a atração do fl uxo da rodovia, um marco 
visual de caráter regional de faz necessário. Podendo ser visto à pelo menos, 
1 Km de distância, sendo até 2 Km, a estrutura assumirá caráter de principal 
atrator do sistema.

Ambiente Natural

História jesuítica

Imigrantes agricultores

Revoluções e guerrras

Agroindústrias

Cultura artística

RESGATAR 
+

INTEGRAR

Passado

Presente



6.1 METODOLOGIA

Nessa seção são apresentados os métodos que serviram de base para o 
trabalho. Através do estabelecimento do objeto de estudo como sendo um 
sistema humano de escala municipal, e defrontando-o com os objetivos 
expostos, surgem as ferramentas por meio das quais o problema se transcreve 
em solução. Não é possível obter soluções defi nitivas para os problemas 
apresentados, senão a previsão de cenários possíveis. Krafta (Panizzi, 2016) 
corrobora esse ponto de vista, ao defender a impossibilidade de se projetar em 
grandes escalas.

Diante da diversidade de ferramentas e métodos existentes, o presente autor 
escolheu explorar, a partir de um artefato fi xo, a maior diversidade possível de 
aproximações metodológicas, dentro de uma condição de mínima coesão. A 
metodologia geral, logo, pode ser entendida como uma sequência de passos 
realizados no intercurso da construção das sínteses geradas sobre as diversas 
análises realizadas. Essa metodologia serviu de base para a descoberta de um 
recorte no espaço (região leste da área urbana de SLG) que representasse o 
todo do sistema urbano em análise (cidade de SLG).

Ao mesmo tempo, esses passos indicaram o estabelecimento de um programa 
de projeto. A sequência dessas análises é apresentada a seguir, e foi classifi cada 
conforme as diferentes escalas que abrangem o território.

Escala Regional

Análise bibliográfi ca acerca da situação política e econômica da cidade no 
contexto do COREDE Missões. Foi investigada a tentativa da administração de 
SLG de criar um novo COREDE, chamado Missões-fronteira, o que tornaria a 
cidade uma sede de região de planejamento, desvinculando sua dependência 
de Santo Ângelo, a qual teria uma economia mais conectada com a região de 
Ijuí e Santa Rosa (SLG, 2016).

Fluxos regionais de turismo e tendências econômicas regionais também foram 
pesquisados, através de canais ofi ciais das instituições envolvidas. Quando 
possível, entrevistas foram realizadas com alguns atores-chave, tal como o 
engenheiro chefe da equipe de Planejamento Urbano da Prefeitura de SLG.  

MÉTODO
6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

COREDE Missões

Proposta de separação e criação 
do COREDE Missões - Fronteira

Estrutura urbana municipal

Rincão São Pedro

cidade de SLG

Santa Inês

Afonso Rodrigues

Capela São Paulo

São Lourenço



Escala municipal

O trabalho contou com uma primeira etapa marcada por uma saída de campo de 
quatro semanas, na cidade de São Luiz Gonzaga, com o objetivo de conhecer quais 
cenários compõem o sistema em estudo, buscar possíveis histórias da cidade, pesquisar 
bibliografias locais, além de interagir com alguns atores.

Os relatos referentes aos trinta dias de jornada, entre dos dias 25 de Janeiro e 24 
de fevereiro de 2016, estão em formato de diário, disponíveis online no blog http://
jornadaslg.tumblr.com. Durante esses dias a principal atividade desenvolvida fora 
a caminhada em deriva. Esse recurso psicogeográfico foi utilizado no intuito de, no 
pouco tempo disponível, cobrir a maior parte possível da cidade, com caminhadas ou 
pedaladas, na busca de pontos de interesse, paisagens e sensações urbanas. Foram 
realizadas onze saídas de campo, buscando percorrer todas as 22 vilas ou bairros da 
cidade. Uma segunda jornada foi realizada em Fevereiro de 2017, para levantamento 
fotográfico e ampliação da análise das derivas, confirmando a área de projeto.

O tema da evolução urbana foi trazido como fundamento metodológico de estudo 
bibliográfico para o presente trabalho pela necessidade de conhecer os processos pelos 
quais a cidade passou, até alcançar a forma que compõe atualmente, considerando 
aspectos históricos implicados.  No caso de cidades missioneiras esse fato se faz 
mais importante ainda, haja vista a época em que foram criadas. Não é possível, 
novamente citando Harvey, criar um futuro, nem conhecer as aspirações do presente 
sem o entendimento dos porquês que constituíram a existências das estruturas que se 
pretende modificar.

A análise das políticas urbanas (leis) e de outras oportunidades reconhecidas pela 
identificação de iniciativas locais de desenvolvimento foram utilizadas para a busca 
pelos programas de projeto e demandas latentes na comunidade são-luizense. Aqui, 
também as entrevistas com atores locais foram utilizadas para investigação das ações e 
interesses do poder público e privado sobre o território.

Por fim, uma quarta etapa de pesquisa se estabeleceu, de caráter analítico morfológico, 
utilizando-se da análise de dados e indicadores socioeconômicos municipais e da análise 
dos aspectos físicos do território através do estudo e produção de mapas.

Como limitação da metodologia, cabe colocar que o município de SLG conta com 5 
distritos localizados em sua área rural, que não puderam ser conhecidos pelo autor, 
e que idealmente deveriam ser incluídos em um Plano de turismo urbano-rural, além 
da existência do Sítio Arqueológico São Lourenço Mártir, que necessita de projeto 
especial, integrando-o ao Sítio de São Miguel das Missões. Geograficamente, faz mais 
sentido criar conexão paisagística entre os sítios arqueológicos existentes do que tentar 
conectar São Lourenço com a cidade de São Luiz Gonzaga.



São Luiz Gonzaga é um município situado no noroeste gaúcho. Conta atualmente com uma 
área de 1.295,6 Km² e, segundo o Censo Demográfi co de 2010, com uma população de 
34.556 habitantes. A principal característica atribuída como valor da cidade é a sua história, 
sendo pertencente ao conjunto de aglomerações urbanas que confi gurou, no Século XVI, a 
República Jesuítica Guarani. Após o período jesuítico (Século XVII) a cidade passou por um 
período de abandono, durante todo o século XIX. Uma das forças que trouxe novamente 
importância ao ainda povoado fora a sua tradição militarista. A cidade, no início do Século 
XX gozou de privilégios e de impulso no desenvolvimento, pela presença de um de seus 
habitantes no Senado Federal, Senador Pinheiro Machado. Porém, com a morte do mesmo 
(em 1915) a cidade volta à um período de estagnação, menor, e tornará a crescer a partir da 
década de 1930. Chegou a ter, em 1966, 54.000 habitantes totais no município.

Na região, observando a chamada Rota Missioneira, existem dois sítios arqueológicos 
adjacentes geografi camente ao sítio arqueológico de São Miguel das Missões. No município 
de São Luiz Gonzaga, São Miguel Mártir, e, entre São Miguel das Missões e Santo Ângelo, o 
Sítio Arqueológico de São João Batista. Os três estão na margem sul da Rodovia BR-285, e 
formam já hoje uma rota turística, apesar de fracamente explorada em termos paisagísticos.

O gráfi co à direita, acima, mostra a evolução populacional urbana de SLG, desde a sua 
criação. A cidade passa atualmente por uma queda populacional recente, motivada pela 
busca de mercados e educação superior de qualidade, por parte dos jovens residentes na 
região. Mesmo assim, se comparado aos seus municípios subordinados, SLG conta com uma 
população muito superior, e uma densidade demográfi ca entre as mais altas (26,6 hab/ha).
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Alguns outros dados merecem destaque, buscando explicitar o processo 
pelo qual a cidade passou, desde a década de 1980, caracterizando sua atual 
situação de necessidade de ressignifi cação para maior permanência de mão 
de obra e diversifi cação da matriz de atividades. Hoje a cidade espera pelo 
dinheiro das safras. Quando o dinheiro vem, as pessoas gastam esse dinheiro 
consumindo localmente, gerando serviços dentro do sistema urbano, porém, 
com fraca inovação na produção de produtos e na produção cultural.

Em 1980, o setor da indústria era responsável por 14% do número de 
estabelecimentos no município. Hoje, o mesmo setor responde por 9%, 
sendo concentrados em empresas de transformação do setor agropecuário. 
Os serviços tornaram principal fonte de renda da cidade, com crescente 
participação na economia. Há uma diminuição no índice de Gini, porém a 
cidade ainda mantém o valor médio do RS.

É possível observar a tendência de rápido envelhecimento da população 
observando a variação nas pirâmides etárias ao lado, que mostram os anos de 
2000 e 2015. Também é possível observar que mais da metade da população 
não tem instrução ou não completou o ensino fundamental. A migração de 
jovens é causa possível para o fato.

O automóvel é veículo mais utilizado pela população. O ônibus tem fraca 
participação enquanto modal de circulação urbana. A bicicleta está presente 
na cidade, porém não encontra participação dentro do contexto das 
infraestruturas de transporte e sofre preconceito sobre sua participação dentro 
da circulação, sobretudo, no entorno da Praça da Matriz, local de tráfego mais 
intenso. A BR 285 é visada para tráfego ciclístico, porém não utilizada pela 
falta de segurança e infraestrutura.

Por fi m, a urbanização da cidade ampliou suas estruturas. Até 1996, havia, 
por exemplo, um grande défi cit na coleta de resíduos domésticos, já resolvida 
atualmente, ainda que sejam todos enviados para Aterro na cidade de Giruá, 
distante 90 Km. Observando a atual situação do esgotamento sanitário da 
cidade, constam apenas 25% da população com fossa séptica. A maior parte 
do esgotamento é pluvial, ou seja, lançado diretamente nos corpos hídricos 
urbanos.

O LUGAR
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8. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO TERRITÓRIO
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SÃO LUIZ GONZAGA 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
PATRIMÔNIO 

FOTO

Casa de Jayme 
Caetano Braum 

Centro Urbano  

X – 699396 
Y - 6856175 

Construção de 1933, 
com características 
do Neocolonial. Está 
e em mal estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil - 
Residencial 

Antiga Joalheria 
“Casa Castro” 

Centro Urbano  

X – 699841 
Y - 6856081 

Construção de 1940-
45, com 
características do 
Eclético. Está e em 
mal estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil - 
Residencial 

Prédio do Correio  Centro Urbano  

X – 700058 
Y - 6856116 

Construção de 1952, 
com características 
do Proto-moderno. 
Está em bom estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil  

Regimento Dragões 
do Rio Grande 

Centro Urbano  

X – 700339 
Y - 6857401 

Construção de 1922-
24, com 
características do 
Eclético. Está e em 
bom estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberto à 
visitação. 

Arquitetura Militar  

SÃO LUIZ GONZAGA 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
PATRIMÔNIO 

FOTO

Antiga Casa Rural Centro Urbano  

X – 699832 
Y - 6855843 

Construção de 1936, 
com características 
do Art Déco. Está 
em regular estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberta à 
visitação. 

Arquitetura Civil  

Antigo Edifício do 
Aprendizado 
Agrícola 

Centro Urbano  

X – 699804 
Y - 6856210 

Construção de 1911, 
com características 
do Eclético. Está em 
regular estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberto à 
visitação. 

Arquitetura Escolar  

Antiga Escola da 
Zona Norte – 
Sobrado da Duque 

Centro Urbano  

X – 699943 
Y - 6856773 

Construção de 1917, 
com características 
do Eclético. Está em 
mal estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil  

Antigo Grupo 
Escolar Senador 
Pinheiro Machado 

Centro Urbano  

X – 699645 
Y - 6856125 

Construção de 1945, 
com características 
do Proto-moderno. 
Está em bom estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberto à 
visitação. 

Arquitetura Escolar  

SÃO LUIZ GONZAGA 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
PATRIMÔNIO 

FOTO

Residência Senador 
Pinheiro Machado 

Centro Urbano  

X – 699762 
Y - 6856096 

Construção com 
características do 
Eclético. Está em 
regular estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberta à 
visitação. 

Arquitetura Civil - 
Comercial 

Antiga Sede do 
Partido Republicano 

Centro Urbano  

X – 699846 
Y - 6855853 

Construção com 
características do 
Eclético. Está 
parcialmente 
descaracterizada e 
em regular estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. É aberta à 
visitação. 

Arquitetura Civil - 
Residencial 

Igreja Matriz de São 
Luiz Gonzaga 

Centro Urbano 

X – 699710 
Y - 6855857  

Construção iniciada 
em 1931 e concluída 
1957, com 
características do 
Neo-gótico. Possui 
13 imagens 
provenientes das 
reduções, 
declaradas 
Patrimônio Nacional. 

É aberta à visitação. Arquitetura Religiosa  

SÃO LUIZ GONZAGA 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE 
TURÍSTICA 

TIPO DE 
PATRIMÔNIO 

FOTO

Sítio Arqueológico 
São Lourenço Mártir 

Zona Rural: Distrito 
de São Lourenço  

X – 724252 
Y - 6849497 

Remanescentes da 
Redução Jesuítico-
Guarani de São 
Lourenço Mártir, 
fundada em 1690. 
Está em regular 
estado de 
conservação. 

É aberto à visitação. Arquitetura 
Missioneira 

Antiga Fabrica de 
Óleos Della Giustina 

Centro Urbano  

X – 701245 
Y - 6855750 

Construção de 1945, 
com características 
do Art Déco. Está 
abandonado e em 
mal estado de 
conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil - 
Industrial 

Antigo Banco da 
Província 

Centro Urbano  

X – 699890 
Y - 6856052 

Construção de 1940, 
com características 
do Neoclássico. Está 
em regular estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil - 
Comercial 

Antigo Hotel Brasil Centro Urbano  

X – 699956 
Y - 6856326 

Construção de 1922, 
com características 
do Eclético. Está 
parcialmente 
descaracterizado e 
em regular estado 
de conservação. 

Pode integrar 
roteiros de paisagem 
urbana. 

Arquitetura Civil - 
Residencial 

Quartel 4º RCB

Instituto Hisórico 
Geográfi co

Igreja Matriz

Praça da Matriz

Museu 
Arqueológico

Estátua Jaime 
Caetano Braun

Equipamentos urbanos institucionais

Rede hidrográfi ca Rodovias Ferrovias

Edifi cações listadas pelo IPHAN Edifi cações listadas pelo IPHAN já demolidas

Gruta Nossa 
Senhora Lourdes

Museu municipal
Sen. Pinheiro 

Para o viajante que quiser visitar a cidade este serão os pontos apresentados a ele. Existe 
maior número de edifi cações antigas, do início do Século XX ao redor do Centro, Outros 
pontos da cidade são os quartéis à norte e os parques as agroindustriais e parques a Leste.
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Geografi camente, o município 
localiza-se entre as bacias 

hidrográfi cas do rio Ijuí e rio 
Piratinim, as quais desaguam no rio 

Uruguai, sendo 80% do município 
sobre a bacia do Piratinim.

De acordo com a Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental 
- FEPAM/RS, O município conta 

com dois tipos de paisagens 
naturais, sendo 86% da área do 

município recobertas pela Unidade 
de Paisagem Natural PM9. Essa 

paisagem é conhecida como 
“Campos das Missões”, formada 
por relevo  ondulado suave, com 

matas nas depressões do terreno, 
junto aos cursos d’água. Paisagem 

de maior homogeneidade no 
estado, marcada por visuais 

amplas típicas do campo.

UPN PM2 (Floresta estacionária decidual) Bacia Hidrográfi ca do Rio Ijuí

UPN PM9 (Estepes gramíneo lenhosas) Bacia Hidrográfi ca do Rio Piratinim

Núcleos urbanos e distritos de SLG
Sítio arqueológico 
São Lourenço Mártir

A cidade de São Luiz Gonzaga desenvolveu-se sobre o 
divisor de águas dos rios Pirajú (ao Norte) e Ximbocú 

(ao Sul), ambos afl uentes do rio Piratinim.

O LUGAR

o



8. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO TERRITÓRIO
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Na imagem abaixo se demonstra a caracterização topográfi ca e do sistema 
público de transporte. Com a instalação da rodovia BR 285, na década de 
1970, houve uma ruptura no crescimento da cidade na direção sul.

Ao lado um croqui apresentando de forma sintética o perfi l de terreno recorrente ao longo 
de toda a cidade. Sempre teremos a BR mais alta, com uma depressão em seu entorno, uma 
parte mais alta que corresponde ao divisor de águas Ximbocú-Piraju, e onde se encontra o 
eixo da Avenida Sen. Pinheiro Machado. Após, uma declive até algum afl uente do Piraju, e 
então sobe-se para uma parte mais alta. De forma sintética, toda a cidade recebe esse perfi l.

Existem desníveis que podem chegar a 20 metros entre a rodovia e seu 
entorno. Sob ponto de vista da sintaxe espacial, com a BR 285 a cidade 
passou de uma estrutura concêntrica para uma estrutura mais linear, onde 
movimentos pendulares de são-luizenses pela via, buscando evitar o tráfego 
na região central.

Linha COHAB-Floresta

Linhas ônibus:

Rede cicloviária proposta 
pelo Plano Mobilidade:

Linha Floresta

Linha COHAB

Ciclovias

Sem escala
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A hierarquização viária foi realizada com base em observação de campo, 
comparada com os resultados do Plano de Mobilidade Municipal. Existe 
grande circulação diária de caminhões dentro da área urbana por conta 
das empresas Coopatrigo e Frigorífi co Cotrijuí S.A.

A região ao longo da linha férrea, ao 
atravessar a área urbana, encontra uma 
concentração de estruturas agroindustriais, 
sendo a maior parte silos. As estruturas 
apontadas pelas imagens 2, 5, 8, 9 e 13 estão 
desativadas ou subutilizadas.

Não abordado pelo Plano de mobilidade Urbana, o fl uxo de 
caminhões entrando com carga viva para o frigorífi co é da 
ordem de 12 caminhões por dia, somados aos caminhões que 
transportam a produção. Mais grave é a situação da Coopatrigo 
cujos caminhões com carroceria “bi-trem” utilizam ruas locais 
como alça de retorno para acesso ao complexo de silos.

0 100 m 500 m 1.000 m 2 Km
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Frigorífi co Coopatrigo

Coopatrigo
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servindo ao frigorífi co e 
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Hierarquização viária:

Edifi cações destacadas:

Edifi cações industriais

Edifi cações institucionais

Vias arteriais

Vias coletoras

Vias locais

Estradas vicinais cob. saibro



Com população proveniente da Redução de Conceição, atual cidade de Concepcion 
de La Sierra, na Argentina, a descrita como Redução de San Luís, foi instalada em 1687, 
sob comando do padre jesuíta Miguel Fernandes. Cada um dos Sete Povos fundados 
na margem esquerda do Rio Uruguai desenvolveram suas próprias potencialidades. 
São João Batista, por exemplo, contava com uma grande fundição de ferro, São 
Lourenço contava com o maior matadouro de gado. San Luis detinha funções militares 
e artísticas (Nascimento, 1983). 

A mancha em vermelho representa os limites dos domínios jesuíticos, tendo sido 
demarcada, sobretudo, com base na hidrografia. Os pontos amarelos representam a 
localização precisa das 30 reduções, sendo a redução de São Luís (SLG) destacada em 
vermelho. O limite municipal atual de SLG está representado em linha preta contínua. As 
estâncias estão representadas em manchas escuras, ao sul do mapa, sendo a estância 
que servia à redução de São Luís destacada, abrangendo área no entorno da bacia 
hidrográfica do Jacuí. Cidades atuais foram localizadas para ilustrar a percepção de 
distâncias. A área sob domínio jesuítico representou aproximadamente 450 mil Km².

“Eram pois, São Luís ou São Borja as reduções mais aproveitáveis. Nas outras, rareava 
a população indígena, única que nelas existia, mas que abandonava- as, para evitar os 

maus tratos dos administradores leigos.” (Silveira, 1979).

A imagem à direita, abaixo, reproduz a estrutura da redução sobreposta a uma imagem 
de satélite atual, e indica, para Leste e Oeste, as estradas utilizadas pelos jesuítas para 
conexão entre os povos. O conjunto do Colégio e Igreja contava com quase 300 metros 
de largura e 100 m de profundidade, e a praça central contava com 213,4 m de largura 
e 162,8 m de comprimento (Nascimento, 2008). Essa estrutura de desenvolvimento 
sobre o divisor de águas manteve-se até os dias de hoje.

A sociedade missioneira é caracterizada, por alguns historiadores, como uma 
experiência socialista. Os dois principais produtos por ela feitos (o gado e a erva-mate) 
serviam majoritariamente para consumo dentro dos trinta povos. O contexto político 
da necessidade de conquistar territórios e fronteiras por parte da coroa espanhola, 
mesmo sem contar com colonos nativos espanhóis, fez com que a Espanha aceitasse 
acordos com jesuítas, tornando os índios das reduções cidadãos da coroa. Existiu 
o isolamento necessário para que esse sistema pudesse ser comparado, inclusive, 
segundo Lugon (1977), com a Utopia, de Thomas Morus.

Atualmente as cidades que trabalham o turismo missioneiro baseiam-se majoritariamente 
em um modelo de valorização do patrimônio baseado na valorização de artefatos 
arqueológicos. Valoriza-se mais o fato de descobrir uma pedra que pertenceu ao 

9. EVOLUÇÃO URBANA E LIMITES DA CIDADE
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período jesuítico do que a narrativa, valores e cultura cultivadas pelos povos Guarani 
participantes dessa empresa. A exploração da apresentação de uma narrativa 
missioneira baseada nos seus valores comunistas, de divisão do trabalho e bens, da 
forma de fazer arte e guerra e do signifi cado de cada espaço da redução podem ser 
transpostos para um cenário espacial atual, no meio urbano, permitindo a criação de 
um novo cenário, que valoriza a história e permite exploração turística.

A imagem ao lado mostra uma possível demarcação da malha urbana de SLG, em 1923, 
época em que o Engenheiro Alexandre Rosa, mais tarde reitor da UFRGS, executou 
o desenho de uma Planta da cidade com uma proposta de expansão. O modelo de 
cidade proposto por Alexandre segue o traçado das cidades portuguesas, tal como 
Porto Alegre e prevê um quarteirão de maiores dimensões para preservação do sítio 
jesuíta. Nessa época a cidade contava com o Colégio jesuíta ainda intacto (destacado 
em laranja).

O avanço do nacionalismo proposto pelo regime do Estado Novo condenou a edifi cação 
à demolição. Abandonou-se a proposta de traçado irregular (não há comprovação de 
que algum dia a cidade tenha crescido irregularmente) e ruas paralelas, cujas geratrizes 
eram as linhas da redução, foram traçadas em todas as direções. Assim a cidade foi 
crescendo ao longo do Século XX. Não há registro de que o traçado da cidade tenha 
sido planejado, outrossim feito pela prefeitura de maneira espontânea, à medida que a 
cidade demandava.

Em 1970 a população urbana era de 18.583 hab; a rural, 22.478 hab. Já havia iniciado, 
conforme relato do próprio cantor Pedro Ortaça, na época jovem, um processo de 
expulsão da população rural. Em 1980 o Censo contabiliza 30.722 hab. na cidade 
contra 16.818 no campo. Importante lembrar ainda que os distritos do município não 
são considerados urbanos, porém tiveram incremento populacional. A mecanização da 
lavoura levou os agricultores à cidade, e grande parte recebeu terrenos em áreas novas 
demarcadas entre o limite de 1970 e o limite atual, marcados na imagem ao lado.

A linha de 1970 pode ser considerada até hoje, o limite de uma área estritamente 
urbana, se considerarmos a existência de práticas rurais em todo esse último anel 
de crescimento, caracterizando mais uma peculiaridade com a qual é necessário 
lidar. Ao mesmo tempo em que reclamam do calor e frio, os habitantes de São Luiz 
orgulham-se de receber visitas sentando-se em frente de suas casas sempre com 
vistas para algum vazio urbano, ocupado por alguma lavoura de milho, pasto, um 
campo com algum cavalo, horta com produtos hortícolas, ou até mesmo campo com 
alguns bois. Como tirar partido dessa qualidade espacial ao mesmo tempo em que 
se explora a qualidade do adensamento e ocupação do espaço?
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“O espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente defi nida por um 
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres.” (Certeau, 1994)

Não bastaria para nenhum tipo de projeto a simples criação do espaço a partir 
do vazio inanimado. No espaço público urbano, a afi rmação de Certeau é ainda 
mais importante. Para realizar a leitura do espaço de SLG, duas jornadas foram 
realizadas. Durante a primeira delas, 11 caminhadas de deriva foram registradas, 
passando por todas as vilas e bairros da cidade. O mapa acima ilustra, em 
linha avermelhada, as ruas cobertas por essas caminhadas. O ponto vermelho 
à Leste marca o local de hospedagem, ponto de partida de todas as jornadas.

Foi possível perceber uma cidade topográfi ca, descobrindo conexões visuais 
não somente no eixo Leste-Oeste, tipicamente reconhecido como importante 
pela população, mas também no eixo Sul-Norte. O Sítio onde encontra-se a 
Coopatrigo e a estação ferroviária, em especial, conversa visualmente com o 
frigorífi co e com o vazio urbano adjacente, logo a Sul.

Essa relação topográfi ca Rodovia-vale-topo-vale-topo divide a cidade em três 
regiões: A região central tem como topo no divisor de águas a Praça da Matriz, 
e como topo ao Norte o Quartel. À Oeste uma segunda faixa em cujo topo do 
divisor de águas está a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o segundo topo 
fi ca  marcado pela vila Duque de Caxias. A terceira faixa da cidade, à Leste, 
contém a Coopatrigo no topo do divisor de águas e no topo à norte contém o 
frigorífi co. As regiões estão indicadas em amarelo ao lado.

Não é possível abordar a cidade toda em um projeto detalhado. Entretanto, 
tratar de um desses eixos cria as diretrizes para que se possa trabalhar sobre 
os  outros dois. Os três contém centros próprios, os quais necessitam táticas de 
desenho para descentralizar a dependência à região do centro, sobretudo nas 
áreas de lazer e esporte.

As derivas também serviram para análises qualitativas de aspectos como da 
mobilidade urbana, observando fl uxos importantes ocorrendo, tais como os 
movimentos pendulares peatonais da manhã e do início da tarde, e o tráfego 
de caminhões dentro da cidade para acessar as agroindústrias.

A imagem abaixo ilustra uma panorâmica 360° tirada no topo do prédio de 
maior altitude na cidade, que fi ca à uma quadra da Praça da Matriz. A Avenida 
Sen. Pinheiro Machado pode ser observada abaixo.

10. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PAISAGENS CULTURAIS

Região Gruta Região Centro

Região Coopatrigo
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“Acordei às sete, antes do Júlio inclusive. Tomei um bom café, coloquei uma roupa confortável, preparei a câmera e tomei uns mates com a madrinha. Saí de casa 
às 8h15 e cheguei pouco antes das 8h30 na sede, e resolvi gastar uns cinco minutos observando a estação (1) e o nascer do sol. Quando entrei, na sede, esperei 
pelo Orci uns dez minutos. Ele veio e muito solícito, me levou para os silos (2, 3). Depois fui direto ao cemitério, era por volta de 9h30, passado. Para chegar lá 
passei pela casa do Pedro Ortaça, mas não aprocheguei. Experienciar cemitérios (5) são uma forma de conhecer a história da cidade. O único túmulo mais bem 
pintado, limpo e bonito era o de Jacinto, o mendigo da cidade. Depois, comecei a andar sobre os trilhos (6). Não havia impedimentos para andar por ali, e as casas 
vizinhas não pareciam ameaçar nenhum andante (4, 7). O mato fechou mais por um momento, mas logo cheguei na estação ferroviária (8). É um lugar belíssimo, 
e reconhecido pela população. Consegui subir até as sacadas do andar superior (9), ver todos os pisos, a maioria em ladrilhos hidráulicos. Saindo dali segui os 
trilhos, em direção ao parque (10, 11, 12). Antes disso peguei ainda uma goiaba no pé. A paisagem no entorno da estação parece virar as costas para a mesma. 
Cheguei de volta em casa, cansado do calor. O dia estava tão quente, que a tarde resolvi descansar”. 

*Todas as jornadas completas podem ser acessadas no link:    http://jornadaslg.tumblr.com
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11. PAISAGENS RURURBANAS OU ÁREAS PERIURBANAS
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As fotos  do mosaico ao lado mostram 
ocorrências de práticas tipicamente 

rurais dentro da área urbana.   

Ao contrário do que afirmam as 
problemáticas expostas por autores 

que falam em áreas urbanas localizadas 
em regiões tipicamente rurais como 

um problema urbano a ser resolvido, 
tendo a Zona Sul de Porto Alegre 

como um exemplo, nesse caso temos 
a malha urbana consolidada como 

plano de fundo e as ocorrências rurais  
ocorrendo dentro da mesma, ou ao 

longo de suas fronteiras.  

A tensão teórica que se forma na 
escolha de projeto e na prática do 

planejamento requer saber, para 
cada lugar, se cabe o adensamento 

urbano - com todas suas vantagens na 
economia de infraestrutura e inclusão 
de habitantes no direito à cidade - ou 

a manutenção das paisagens rurais 
e áreas verdes, as quais conformam 
uma identidade própria desse lugar, 

aproveitando-as para a prática e 
incentivo da agricultura urbana, como 

também é previsto como uma meta do 
Plano Estratégico municipal.
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Um marco na paisagem são os silos verticais da Coopatrigo, duas torres 
de 10 mil toneladas de capacidade cada. Com 53,5 metros de altura, 

eles podem ser avistados de praticamente qualquer ponto da região da 
Coopatrigo, e são um dos poucos pontos de atração visual para o viajante 

que cruza pela BR 285.



Uma análise geral do mapa sugere um modo de planejamento que supõe a 
setorização da cidade em áreas isoladas, segundo a tradição racionalista praticada 
pelo poder público brasileiro, desde a década de 1960. Existe a demarcação de 
comércio nos eixos da área mista I (rosa). Todavia, a cidade atualmente praticada, 
conforme observação de campo e quase por obviedade das dinâmicas da própria 
cidade, possui estabelecimentos comerciais espalhados por diversos pontos 
da cidade. Outro indício que explicita a hipótese apresentada é a proposta de 
sugestão de área de lazer localizada ao sul da BR 285. Morfologicamente e em 
termos perceptivos, essa região encontra-se fora da cidade. A região industrial, 
da mesma forma, encontra-se separada, fora da cidade, à Leste, apesar de suas 
justifi cativas acerca de escalas de infraestrutura que infl uenciam em escalas 
menores. O estádio localizado na saída para a RS 168, no extremo Oeste, e o 
Parque de Exposições, localizado a extremo Leste, próximo à área industrial, 
também demarcam essa setorização da cidade, onde o plano reserva à área 
intraurbana áreas residenciais ou residenciais comerciais

Podemos observar a falta de áreas verdes instaladas dentro da malha urbana. 
A Praça Matriz não pode ser considerada equipamento de lazer esportivo, haja 
vista seu caráter cívico e sua infraestrutura. A Praça Cícero Cavalheiro (3 quadras 
a oeste da Praça da Matriz) cumpre essa função, sendo o espaço de lazer mais 
frequentado da cidade. No mapa, ela está indicada no quarteirão errado. Ela situa-
se, sim, na linha de quadras mais estreitas, evidenciando a fragilidade da informação.
Se considerarmos o raio de abrangência apresentado por Guimarães (2004). 
De 800 metros, essa praça abrangerá quase toda a porção Oeste da cidade. 
A porção Leste da cidade permanece sem um equipamento de lazer acessível, 
segundo o autor citado. Uma consideração ainda deve ser feita sobre os raios 
de abrangência, haja vista que os mesmos são aplicados sobre mapas e estudos 
planifi cados. A topografi a, entretanto, participa dessa equação, se analisarmos 
a aplicabilidade real desses. Também há outro fator de análise relacionado aos 
raios de abrangência, que diz respeito à malha urbana. 800 metros de um raio 
circular não signifi cam que um habitante residente na periferia dessa área irá 
percorrer 800 metros até o equipamento, mas sim, a distância oferecida pela 
malha urbana, pelas condições de infraestrutura das vias, pelas condições sociais 
oferecidas por determinadas comunidades, pela topografi a, pela presença de 
atratores e até mesmo pela presença de eixos de vegetação. O exemplo se dá 
nos caminhos tradicionalmente usados para percorrer a pé o trajeto entre a Vila 
Floresta e a Praça Cícero Cavalheiro. O que seriam 800 metros tornam-se 1,4 Km.

12. POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

O Plano de Mobilidade Urbana ainda está 
sendo elaborado e fi nalizado, porém consta no 
Plano Estratégico que o instrumento irá prever 
a existência de ferramentas como defi nição de 
“áreas e horários de acesso e circulação restrita 
ou controlada”, para veículos de grandes cargas. 
O atual documento não aborda esse assunto. 
Também falha em não apontar, sobretudo 
grafi camente, os polos geradores de viagens 
Dentro da área de estudo. Esses fatores serão 
abordados no presente estudo.
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Na primeira jornada realizada, a saída de 
campo passando pela Vila Mário detectou a 
passagem de carretas de carga de produção 
agrícola utilizando uma via apontada pelo 
plano como via local.

A principal crítica ao Planejamento de SLG 
esta no fato de a cidade não contar com 
recursos cartográfi cos. Os mapas acima não 
correspondem às ruas atuais, mas são ainda 
os zoneamentos ofi ciais em uso.

Por fi m, o mapa acima utiliza de sintaxe urbana para avaliar a ocupação atual e os processos 
em desenvolvimento. Tomando a cidade como inicialmente concêntrica, três raios foram 
traçados, e combinados com o limite urbano atual estabelecido pelo estudo de percepção 
ambiental. Do cruzamento desses limites formam-se áreas vermelhas, que correspondem 
à regiões à até 1,5Km do centro ainda não urbanizadas, e regiões amarelas ainda não 
urbanizadas à até 2Km do centro (a área escura ao norte pertence ao quartel do 4º RCB.

As setas vermelhas indicam para onde a cidade atualmente está crescendo. Como já descrito, 
existem muitas oportunidades de densifi cação do território, e os vazios demarcados, 
servindo à especulação imobiliária. As manchas vermelhas, ainda, correspondem a regiões 
em leitos de bacias hidrográfi cas, tendo portanto que ocupá-las, por exemplo, com parques 
urbanos.
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“São Luiz Gonzaga é um polo microrregional que abrange mais 
doze municípios de seu entorno. A construção e execução do 

PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL - PEM, além de contribuir com 
o processo de atualização constante do município contribui para o 
melhor atendimento das demandas do mesmo e procura atender 

aos objetivos dos Conselhos de Desenvolvimento, com vistas à 
sustentabilidade e, à melhoria da qualidade de vida. Acrescenta-se, 
ainda, o acesso aos projetos e programas dos Governos Federal e 

Estadual, ao estímulo à permanência do homem em sua região e ao 
zelo em relação aos recursos naturais” (SLG, 2016).

Para a elaboração do PEM foram utilizadas técnicas e procedimentos, 
como levantamento de dados, debates e refl exões coletivas bem como 
realização de ofi cinas em grupos, formação de equipes e comitês de 
trabalho, seminários, fóruns, entre outros, na realização das ações/
fases e subfases de elaboração do PEM.

Demonstração das etapas do PEM de SLG. Fonte: SLG (2016)

Acima temos um infográfi co com alguns dos objetivos, e em segundo plano 
algumas metas específi cas para implementação desses objetivos.

Existem muitos objetivos, metas e projetos ligados diretamente à 
intervenções no território e qualifi cação urbana, e de implantação  
de instrumentos de planejamento. Entretanto, ainda falta ação com 
intersetorialidade e clareza em projetos indutores de crescimento. Não 
se indicaram lugares com potencial para uso educacional e cultural, 
onde estariam as áreas verdes, como adequar-se ao Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos - PNRS, entre tantas outras lacunas que confi guram 
oportunidades projetuais.

Certamente o PEM cumpre papel de esclarecimento das demandas de 
administradores, comerciantes e acadêmicos da cidade, servindo como 
base para o desenvolvimento de um programa de Projeto urbano. 

13. PERSPECTIVAS FUTURAS DO PLANEJAMENTO
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“Nas missões falava-se o guarani e lia-se o guarani. A partir da expulsão dos 
jesuítas é imposta aos índios a língua castelhana, obrigatória e única. Ninguém 

se resigna a fica mudo e sem memória. Ninguém obedece.” 
(Eduardo Galeano na obra Memória do Fogo).

A região trabalha atualmente com iniciativas de arranjos produtivos locais 
voltados para o desenvolvimento do turismo de caráter jesuítico. Desde 1967, 
existe a Associação dos Municípios das Missões - AMM, que engloba hoje 
26 cidades. Em 2012, Eduardo Galeano, então coordenador da Mostra de 
Arte Missioneira, estabeleceu no Paraguai a criação da bandeira da Nação 
Missioneira, com o objetivo de integrar culturalmente os 30 municípios sede 
das antigas reduções.

Em SLG o Instituto Histórico Geográfico - IHGSLG, compõe o principal acervo 
sobre o período jesuítico, sendo referência regional, e amplia sua participação  
na Mostra de Arte Missioneira e em ações de pesquisa, a cada ano. Falta-lhe, 
ainda, mais infraestrutura, financiamento e divulgação.

Também em 2012 a cidade angariou juntou à Assembleia Legislativa estadual 
o título de Capital Estadual da Música Missioneira, denominação que utiliza 
atualmente em todos os seus anúncios de divulgação turística, explicitando sua 
vontade em identificar-se como ligada à cultura musical.

A família Ortaça, diante da necessidade de atrair para a cidade o fluxo de 
viajantes que transita pela BR285 rumo ao litoral, para veraneio, está construindo 
uma pousada temática, à beira da rodovia. Com Pedro Ortaça, único tronco 
missioneiro ainda vivo, eles buscam driblar as dificuldades da falta de incentivo 
turístico local e, sobretudo, a falta de um marco físico atrator de visitantes 
(imagem abaixo).

14. TENDÊNCIAS ECONÔMICAS E CULTURAIS
Outro fator importante é a confirmação, em 2017, da construção da ponte 
internacional San Xavier/AR - Porto Xavier/BR, travessia feita hoje de balsa. 
O principal fluxo de turistas na região é proveniente de San Tomé/AR, 
pela ponte internacional em São Borja, com fluxo anual que gira em torno 
de 60.000 veículos leves por ano. Com a nova ponte em Porto Xavier, o 
fluxo vindo no norte da Argentina e do Paraguai se ampliará, reforçando 
a oportunidade de aproveitar o potencial turístico da cidade. Abaixo, uma 
imagem da balsa atual e outra com proposta para a ponte.

A abertura dessa ponte também cumpre um segundo papel, de caráter 
macroeconômico. Em 2012 a prefeitura de SLG formalizou junto ao governo 
estadual o pedido de criação de um Porto Seco na cidade, tendo em vista a 
já capacidade instalada de armazenagem de grãos, uma das maiores do RS, 
para receber produtos da Argentina, Paraguai e Bolívia. Para tanto, também 
constava nesse pedido o estudo sobre a viabilidade de reabertura da linha 
férrea, criando conexão direta com o porto de Rio Grande.
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15. ESQUEMA GERAL DE PROGRAMA
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Além da valorização das paisagens e sistemas ecológicos, os bens históricos  
edifi cados também são impulsionadores de desenvolvimento. E a oportunidade 
aqui é de dar um passo à frente no processo de destruição do patrimônio que 
ocorre na região, pela valorização do potencial construtivo requerido pelos donos 
desses imóveis. Olhar para o ainda não visado patrimônio industrial é, ao mesmo 
tempo, adiantar-se ao processo de desmonte de estruturas históricas e inovar na 
apresentação de uma nova atração em termos culturais e turísticos, com o intuito de 
iniciar um processo de educação patrimonial na cidade.

Parques urbanos compondo com arquitetura pós-industrial são recentes. A Carta 
de Nizhny Tagil sobre Patrimônio Industrial, descrita na Rússia em 2003, pela 
International Committee for the conservation of the industrial heritage, é também 
recente. Mas a potência no aproveitamento destas estruturas se dá pela capacidade 
de multifuncionalidade das mesmas, devido às suas enormes proporções. Aqui 
mesmo no RS, em Porto Alegre, o grande ícone da cidade hoje é a Usina do 
Gasômetro, centro cultural que ocupa a estrutura de uma antiga Termelétrica à 
carvão, na orla do rio Guaíba. Pode-se evocar ainda exemplos como Matadero de 
Madrid, e o SESC Pompéia, em São Paulo. Todos esses espaços tem em comum uma 
ocupação espontânea poderosa, pelas oportunidades dimensionais que oferecem. 
São arquiteturas que nasceram sumariamente para cumprir função, acima de se 
cumprir algum papel estético, e por isso, geralmente não assumem a estética de 
uma ou outra classe social específi ca.

Porém, diferente dos projetos acima citados, em SLG existe ainda a presença da 
agroindústria em funcionamento, ocupando alguns silos urbanos. E, muito antes 
de pensar em afastar, o esforço do projeto deverá ser para valorizar a utilização 
dessas infraestruturas, trazendo animação sob a diversidade dos usos, e tentando 
dar ao visitante a oportunidade de uma aproximação com o mundo da estocagem e 
transporte de cereais. Atualmente o mundo busca, a cada dia se afastar do modelo 
de agronegócio que utiliza agrotóxicos e transgênicos, e as estruturas envolvidas 
nesse processo participam dessa cadeia produtiva. Os silos, todavia, tem uma 
história e valores mais amplos. Os silos modernos do Século XX começaram a surgir 
nos Estados Unidos, e logo ganharam notoriedade no mundo. Existiram antes da 
mecanização da lavoura, e servem para proteger grãos de umidade, armazenando-
os antes de serem ensacados. Hoje a maioria deles, no RS, serve para receber 
soja. Ao mesmo tempo, cooperativas criadas pelo MST, na medida em que estão 
se estruturando, também partem para a construção dessas estruturas, que servem 
também à produção orgânica.

Não se trata, portanto, de ignorar e desvalorizar a cultura da produção agrícola, 
como se tudo que ela representasse fosse apenas o círculo produtivo de soja e 
carne como commodities de exportação. O cidadão urbano precisa se reaproximar 
da agricultura, para poder participar, valorizando suas escolhas e suas formas de 
consumo, essas sim, mais sustentáveis. E em SLG, a cidade mais urbanizada da região, 
a agricultura ainda é a estrutura cultural que mantém a economia funcionando. 
Diferente de outras cooperativas, lá se consome arroz, farinhas, feijão, óleo de soja, 
embutidos entre outros produtos, produzidos pela Coopatrigo e empresas locais.

A principal tipologia possível para o sistema em apresentação ao lado 
se aproxima da ideia de Parque Linear, devido à própria estrutura dada 
pela linha férrea. Essa estrutura, entretanto, será confrontada com as 
intervenções de menor escala dadas pelas táticas urbanas. No mapa, 
na página ao lado, alguns pontos de interesse para o projeto foram 
sinalizados com códigos, e suas respectivas áreas aproximadas estão 
expostas abaixo.

A cidade está se expandindo para Leste, à beira da rodovia. As terras à 
Noroeste, entretanto, a partir da execução de determinados projetos aqui 
propostos, poderá se tornar mais atrativa para crescimento e urbanização, 
sendo estas mais próximas do centro urbano e com infraestrutura melhor 
instalada.

No jogo da construção dessa cidade, é imperativo fazer os agentes 
privados, os agentes públicos e a população entenderem a importância e 
a oportunidade residente na valorização de estruturas ecológicas dentro 
do ambiente urbano. Atualmente a tendência para a região P1, no mapa, é 
de loteamento seguindo a mesma lógica já aplicada para o corpo d’água 
à jusante: canalizar e isolar. Lindeiro à esse parque, o primeiro condomínio 
fechado de casas está sendo construído na cidade, seguindo a lógica 
destruidora de urbanidade já praticada em cidades maiores. Apresentar 
propostas e modelos, e fazê-lo de forma apreensível pela população é 
uma necessidade de princípio para esse trabalho.

PROGRAMA

S1 2 ha Recepção e embarque p trem turístico
Silo com visitação
Museu história missioneira
SESC e museu do Século XX
Mirante
Silo com visitação
Centro Artístico cultural / uso privado
Escola / Universidade
Estação trem
Sítio da Estátua de JCB / Sec. Turismo
Parque Pirajú / loteamento parcial
Eixo cultural / Parque multiuso 
Esportivo / horto / loteamento parcial

5.240 m²
1.723 m²

800 m²
2.500 m²
1.100 m²
4.150 m²
600 m²
4.480 m²
13,06 ha
14,87 ha
13,76 ha

5.300 m²

S2
S3
S4
S5
S6
C1
C2
C3
C4
P1
P2
P3

código | área disponível | possibilidade usos
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OFERTA AÇÕES E PROJETOS Curto prazo
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Paisagem campestre
Nascentes e corpos d’água
Campo várzea Vila Agrícola
Bosques valor arbóreo

Estudantes de escolas de SLG (54 estabelecimentos)

Fábrica produção de pavimentação cerâmica, 
projeto em parceria com Universidades.

Instalação fossas sépticas coletivas para 
limpeza do arroio (1)

Sistema de composteiras orgânicas Estabelecimento de pelo menos 15 
propriedades urbanas (hortas)
Centro de educação ambiental
Linha férrea de turismo SLG - Santo 
ângelo e SLG - Bossoroca

Abertura de horta modelo na Vila Mário
Fazenda Hotel na Vila Agrícola
Sistema de coleta seletiva

Parque Municipal Pirajú

Qualifi cação esportiva para o Parque do 
Centenário
Expansão de circuitos para a Vila Paz e 
Vila Duque de Caxias

Caminho pela beira-rio, peatonal e 
ciclístico
Instalação de corredores arbóreos verdes 
para sombramento peatonal

Mirante das Missões (Silos Coopatrigo)

Praça da linha férrea bairro Auxiliadora Instituto Federal de Artes
Complexo cultural Silo Horizontal
Centro comercial Moinho São-Luizense

Centro visita aos silos de grãos

Anfi teatro a céu aberto
Casa do Artista Missioneiro
Melhoramentos de estrutura no IHG

Parque urbano linear da linha férrea
Centro referência Arquitetura regional
Museu Militar Revolucionário
Paragem de São Lourenço Mártir

Memorial das missões e museu do 
imigrante e agricultor
Estação ferroviária e mercado COBAL
Centro de informações turísticas

Cooperativa de produtores orgânicos urbanos e 
rurais.

Cooperativa de catadores e galpão de reciclagem.

Melhoramentos no Plano de mobilidade (municipal).

Plantio de árvores no horto municipal, atendendo a 
demanda do projeto.

Instalação de empresa pública para a execução do 
Plano Geral de circuitos resilientes.

Mobilizar a realização do Festival Chamameceros, 
a partir da execução do anfi teatro aberto ou do 
teatro SIlo horizontal

Receber eventos âmbito nacional sobre agricultura 
urbana e cooperativismo.

Criação do Centro de referência em Arquitetura 
regional.

Fluxo de veículos leves ARG-BR rumo ao litoral (verão)

Visitantes do sítio arqueológico São Miguel das Missões

Atração público interessados em Arte

Argentinos, paraguaios identifi cados com as Missões

Ecologistas e produtores orgânicos urbanos

Especialistas na área da sustentabilidade (eventos)

Ciclistas aventureiros viajantes

Público identifi cado com causas revolucionárias e comunistas

34.550 habitantes (IBGE, 2010)

100.658 habitantes entorno imediato

Turistas visitantes da Rota Missões

infantil e fundamental - 5.985 matrículas
médio e superior - 2.950 matrículas

COREDE Missões-Fronteira (12 municípios)

Utilização somente para hospedagem

20% jovens 72% adultos 8% idosos
88% urbano 12% rural

Cantores e instrumentistas locais
Pedro Ortaça e a fi gura dos Troncos Missioneiros
Família Guedes e o Galpão do Guga
Arquitetura modernista são-luizense
Arquitetura agroindustrial
Arquitetura ferroviária
Arquitetura portuguesa início Séc. XX
Redução de São Lourenço Mártir
Museu municipal Sen. Pinheiro Machado
Museu Arqueológico
Instituto Histórico e Geográfi co de SLG
Gastronomia local
Histórico da Coluna Prestes
Danças regionais (integração com Argentina)
Artistas plasticos e escritores locais
Estátua de Jayme Caetano Braum
Evento da Mostra de Arte Missioneira
Expo São Luiz (Bienal)
Rodeio Crioulo
Estatuária jesuítica na Igreja da Matriz

Parque Centenário
Entorno Estação Ferroviária
Vazio urb. à beira do Piraju
Escola Agrícola

Pl
an

o 
G

er
al

Tá
ti

ca
s 

de
 p

la
ne

ja
m

en
to

, p
ro

je
to

 e
 g

es
tã

o

Nascentes e corpos d’água
Campo várzea Vila Agrícola
Bosques valor arbóreo

Parque Centenário
Entorno Estação Ferroviária
Vazio urb. à beira do Piraju
Entorno Estação Ferroviária
Vazio urb. à beira do Piraju
Entorno Estação Ferroviária

Museu Arqueológico
Instituto Histórico e Geográfi co de SLG

20% jovens 72% adultos 8% idosos
88% urbano 12% rural

Argentinos, paraguaios identifi cados com as Missões

Ecologistas e produtores orgânicos urbanos

Circuito 
educacional



PROGRAMA
O aumento da cultura de saúde também demanda um espaço adequado 
para prática de caminhadas e pedaladas. A população são-luizense já lota a 
Praça Cícero diariamente, causando congestionamento de pessoas ao redor 
de uma pista de asfalto de 300 metros de circunferência. E todo o território 
demarcado para essa intervenção encontra-se hoje inacessível para qualquer 
pessoa. Trata-se apenas de mato fechado, algumas vezes com alguma trilha 
por onde cruza um caminhante. Utilizando tecnologias e materiais locais, o 
caminho desenhado para o circuíto deverá cumprir essa função de conectar 
e criar trajetos diferenciados em uma cidade que não apresenta tantas 
novidades ao longo de sua rotina.

Se o ato de caminhar, exercitar-se observar a paisagem, irão compor a base 
do caminho oferecido pelo parque linear, os pontos de parada oferecidos ao 
longo do mesmo conectam-se com a arte. Além da possibilidade de atuação 
de escultores locais, um ponto dedicado à ultima camada do palimpsesto 
cultural histórico da cidade - a música missioneira - necessita de um espaço. 
E, como aconselhou Don Ortaça, teria que ser um “lugar público, aberto à 
todas as classes sociais, dedicado à música missioneira de protesto e aos 
troncos missioneiros”.

Vivemos tempos em que a reafirmação da democracia e da participação 
cidadã na política é imperativa de um futuro possível e necessário. O contrário 
seria a utopia neoliberal de consumo individualizado, e de defesa do direito à 
propriedade privada acima de qualquer outro direito. Esta, para Don Ortaça, 
nunca serviu para melhorar a sociedade, e inclusive (a à propriedade da terra) 
foi motor da expulsão de boa parte das famílias do campo para a cidade, 
inclusive a família de Don Ortaça.

Logo, a constituição de um espaço democrático e acessível, e que seja 
cenário para o resgate dos valores comunitários defendidos pelos Troncos 
Missioneiros, por Luis Carlos Prestes, e por outros tantos personagens da 
cultura são-luizense, faz parte do processo de concepção do Centro de Artes 
envolvido no projeto. A própria ideia de agricultura urbana criando círculos 
de cooperativismo, conversa com esses conceitos, que são, no fim, o pano 
de fundo cultural que deve ser valorizado, retornando ao início da história 
européia-americana desta terra. Os guaranis, primeiros moradores legítimos, 
ao receberem os padres jesuítas e constituírem os Trinta Povos Missioneiros, 
viveram sob o regime socialista, onde não existia propriedade privada de bens 
duráveis e produtivos, como casa, terras, lavouras, gado. Todos produziam 
para todos, se trabalhava menos, e a abundância era imensa.

Sepé Tiarayu, considerado um dos heróis nacionais brasileiros, defendeu as 
Reduções pela manutenção do regime por elas sustentado. Essa era também, 
a defesa de um modo de vida estabelecido pela Nação Jesuíta, que, apesar 
das controversas críticas acerca da alienação que os índios teriam sofrido, 
deu aos guaranis a oportunidade de sobrevivência dentro de seu próprio 
modo de ser.

A criação de cenários para que se contem as narrativas dessa história, para 
além das paredes da redução de São Miguel também é algo necessário para

a conscientização brasileira e latino-americana no fortalecimento de uma identidade 
própria.

A região busca, de fato, sair de sua situação de estagnação econômica. Busca alinhar-
se com os mercados de grãos argentinos e paraguaios pela criação de um porto 
seco. Restam, apenas as paisagens e cenários que preencham as demandas latentes. 
É real ainda a possibilidade da cidade ampliar seu papel como polo educacional, 
evitando evasão de jovens e dinamizando a própria vida urbana. E o entorno da 
área de projeto já é preterido pelas instituições para que se instalem, haja vistas a 
existência da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai - URI, e o campus da 
Universidade Estadual do RS - UERGS.

Resta a colocação ainda acerca das limitações sobre o estudo. tal como processo 
de projeto urbano, o mesmo teria de ser submetido à participação popular dos 
são-luizenses. A limitação de tempo não permite que isso ocorra. Apesar de terem 
ocorrido duas jornadas de um mês cada para reconhecimento do terreno, das 
oportunidades da cidade e das paisagens, ainda assim a viabilidade esbarra em 
questões políticas, sobretudo, de posse da terra. A quem pertence a linha férrea? 
A América Latina Logística - ALL, comprou do estado as estruturas referentes às 
linhas, e desativou muitas delas no estado. Em SLG, esse processo, ocorrido no início 
deste século XXI, causou o fechamento de uma fábrica de embutidos e agravou a 
desestruturação econômica já existente.

A viabilidade do projeto, portanto, reside em diversas escalas. Grandes iniciativas, 
como o Porto Seco, dependem do governo do estado. A ocupação de armazéns e 
galpões, se aplicados os instrumentos previstos pelo Plano Diretor e Estatuto da 
Cidade, podem ser apropriados pelo governo municipal. As iniciativas de táticas 
urbanas dependem de uma articulação entre as normativas do governo municipal 
e interesse da população em participar desses processos. Cabe aí a necessidade da 
ampliação da autonomia do povo são-luizense, que deve ser dada pela educação 
para a participação no planejamento urbano/rural.

O autor do presente trabalho criou, aproveitando sua experiência profissional, um 
jogo pelo qual crianças e jovens receberiam a oportunidade de entrar em contato 
com o assunto do planejamento urbano, participando de uma criação coletiva sobre 
a cidade que eles gostariam de ter, e envolvendo familiares também. O jogo, pela 
impossibilidade de permanência na cidade para aplicá-lo, não foi executado, apesar 
de ter sido recebido com entusiasmo por jovens voluntários do Clube Rotaract local 
e por professoras de uma escola estadual, a qual tem abrangência municipal. Não 
haverá, neste trabalho, a contribuição direta e expressa da população em massa. O 
trabalho sustenta-se na premissa de que o processo de criação do Plano Estratégico 
Municipal ocorreu de forma ampla com relação aos atores sociais da cidade. Junta-
se a isso o fato de o autor ter crescido na cidade até os 10 anos de idade, e ter vários 
familiares no local.

Pretende-se que a cartada dada pelo jogador arquiteto urbanista funcione como 
uma “carta mágica”, dando maiores poderes de visão pra outros jogadores dentro 
do jogo urbano. Nesse caso, os poderes que o urbanista deseja ensejar são a 
maior consciência para a participação na construção da cidade, maior consciência 
ecológica e maior consciência histórico-social. 
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A evolução sem limites

É que arrebenta a represa

Levando tudo que existe

Na força da correnteza

Onde o "tio Sam" dá palpite

Não resta pão sobre a mesa

Pois nenhum povo resiste

À morte da natureza.

(Desde os Tempos de Sepé)

Pedro Ortaça
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RESIDENCIAL MULTI FAMILIAR TIPO A
BASE USO MISTO

RESIDENCIAL MULTI FAMILIAR TIPO B

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR TIPO A EQUIPAMENTO EDUCACIONAIS

EQUIPAMENTO PÚBLICOS ESPECIAIS
(SAÚDE + EDUCAÇÃO + CULTURA)

HABITAÇÃO SOCIAL
(CONSOLIDAÇÃO DE COMUNIDADES)

HABITAÇÃO SOCIAL
(CONSTRUÇÃO DE REASSENTAMENTOS)

ÁREA VERDE DE USO PÚBLICO

1 MÓDULO ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES

CORPOS D’ÁGUA

ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE
(APP)

COMERCIAL/ RESIDENCIAL, USO MISTO
(BASE COMERCIAL)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE ARQUITETURA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

ARQ 02003 . URBANISMO II . 2013/2

Orientadores:
arq. Clarice Maraschin . arq. Julio Celso B. Vargas
 

VINICIUS OURIQUE NAUMCZYK
LUCAS DORNELES MAGNUS

4

DENSIDADE GLOBAL DE PROJETO
(Hab. / hectare)

225,31
POPULAÇÃO TOTAL: 12.687

REGIME URBANÍSTICO

REGIME URBANÍSTICO ESPECIAL: Os blocos de uso misto obedecerão regime de projeção, conforme 
implantação apresentada. Os valores de áreas máximas para os lotes estão dispostos acima. Os valores estipulados 
deverão ser cumpridos, visando uniformidade de alturas.
DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS NÃO PROJETADAS: As áreas não edificáveis não poderão conter elementos com 
altura superior à 3 metros, nem conter todos seus planos verticais opacos. A ocupação das áreas não edificáveis com 
coberturas é limitada à 60%. Devera ser disposto mínimo de 25% da área não edificável como permeável, conforme 
PDDUA.
DOS USOS E ATIVIDADES: Poderão ser instalados até 20% da área total construída do prédio com destinação 
à atividades comerciais, a serem localizadas exclusivamente no térreo.

REGIME URBANÍSTICO ESPECIAL: As torres residenciais deverão contar com os seguintes recúos, que 
corresponderão à área não edificável: 10 metros na frente e laterais e 5 metros da divisa fundos.
DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS: As áreas não edificáveis não poderão conter elementos com altura superior à 3 metros, 
nem conter todos seus planos verticais opacos. A ocupação das áreas não edificáveis com coberturas é limitada à 
60%. Devera ser disposto mínimo de 25% da área não edificável como permeável, conforme PDDUA.
DOS USOS E ATIVIDADES: O uso, conforme planilha acima, é estritamente residencial.

REGIME URBANÍSTICO ESPECIAL: As torres residenciais deverão contar com os seguintes recúos, que 
corresponderão à área não edificável: 10 metros na frente e laterais e 5 metros da divisa fundos. A base das edificações 
deverá conter cobertura, em marquise ou boulevard coberto, junto à via pública, com largura de 5 metros, de acesso 
público, sendo vedado seu fechamento.
DOS USOS E ATIVIDADES: O uso, conforme planilha acima, divide-se entre base comercial e torre residencial ou 
residencial mista. Caso se proponha esta, deverá passar por estudo de viabilidade junto ao orgão competente.

REGIME URBANÍSTICO ESPECIAL: Os terrenos consolidados deverão ser regularizados. Os terrenos constantes no 
empreendimento de reassentamento das famílias são de cedência ao moradores, sob tutela do estado. Poderá ser 
instalada mais de uma economia em uma mesmo terreno, conforme estudo de viabilidade.

PLANTA BAIXA: LOTEAMENTO
ESC 1/2000

Loteamento Passo das Pedras U2

O projeto de intervenção 
urbana propõe a 
ressignificação da região do 
entorno da Rodoviária de 
Porto Alegre, tida hoje como 
área periférica, no sentido 
de estar desvalorizada, 
conformando vazio urbano.

A proposta do grupo é 
inclui ações múltiplas, que 
objetivam a reabertura da 
área para a acessibilidade, 
sobretudo peatonal, à orla e 
à rodoviária.

PLANTA GERAL DO TERRENO 
ESC.1/2000

ANFITEATRO

TELEFÉRICO 
E MIRANTE 1

1

2

2
3

3

4

4

5

5
6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

PISTA DE SKATE

ÁREA ESPORTIVA

CAFÉ NO LAGO

BIBLIOTECA PÚBLICA
INSTITUTO DE ARTES

ACESSO AO TELEFÉRICO

RUA PEATONAL

RESTAURANTES

CENTRO COMUNITÁRIO

NOVOS LOTES

ESTAÇÃO ÔNIBUS E 
MULTIMODAL

HABITAÇÃO INTERESSE 
SOCIAL

ESCOLA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

U4
Discentes 
Leandro Salvador
Lucas D Magnus
Vitor Fruhauf
Waleska Avozani

Docentes 
Gilberto Flores Cabral
Heleniza Ávila Campos
Inês Martina Lersch

ENTREGA FINAL 
Urbanismo 4 - 2016/1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1/6

Equipe Docente:
LIVIA TERESINHA 

SALOMAO PICCININI

Região do atual Terminal 
Triângulo. Parque urbano, 

infraestrutura de esporte e lazer.

Trabalho feito em parceria com 
Cleo Roux, intercambista na 
UFRGS  pela cole Nationale 

Suprieure d’Architecture 
de Grenoble.

Equipe Docente:
Clarice Maraschin
Julio Celso Vargas

Região da FAPA, norte de 
Porto Alegre

Trabalho feito em parceria com 
Vinícius Naumczyk. Simulação 
de crescimento da cidade em 
zonas de APP e habitações 

populares.

Equipe Docente:
Leandro Andrade

João Rovati

Região do atual Terminal 
Triângulo

Trabalho feito em parceria com 
Waleska Avozani. Sistemas de 

infraestruturas multifunção, 
de tratamento de efl uentes 

e lazer. Estratégias de 
planejamento geral 

urbano.

Equipe docente:
Heleniza Campos

Inês Martina Lersch
Gilberto Flores Cabral

Região da Rodoviária de Porto 
Alegre. Grupo: Waleska Avozani, 

Vitor Fruhauf e Leandro Salvador.

Zoneamento residencial/
comercial, parque urbano, 
orla e estação de ônibus/

hidroviária.

18. PORTFÓLIO DE PROJETOS ACADÊMICOS

URBANO 1
Parque urbano
Arquitetura da paisagem

URBANO 2
Loteamento urbano

URBANO 3
Planejamento urbano

Acad. Lucas 
Dorneles Magnus

URBANO 4
Macroprojetos
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P6

BESQUoL 
Workshop 

2015

Built Environment Sustainability 
and Quality of Life. Coordenadora 
prof. Dr. Paola Sassi, em parceria 
com a Oxford Brookes University 

e PUC-RS.

Intervenção entorno 
Rodoviária Porto 
Alegre. Grupo 10

Práticas de 
Projeto Urbano

Workshop internacional de 
projeto de soluções urbanas 
para a Bacia hidrográfica Mãe 

D’água.

FAU-UFRGS, IPH-UFRGS, 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris La 

Villette e Universidad 
de Córdoba. 



Prédio comercial, residenciais, 
espaços públicos e centro 

cultural. Cais Mauá, Porto 
Alegre, RS.

Zoneamento 
89.973 m² 

Anteprojeto  
15.476 m²

P2
Av. Protásio Alves, 

1032, 
Porto Alegre, RS | 851 

m²

Docentes:
Rogério Oliveira
Eugenia A. Kuhn

P1
Rua Ge. Rondon, 

252, Tristeza, 
Porto Alegre, RS | 361 

m²

Docente:
Luis Henrique H. Luccas

P3
Prédio comercial, 

residenciais, espaços 
públicos e centro cultural. 

Cais Mauá, Porto Alegre, RS.

Zoneamento 89.973 m² 
Anteprojeto 15.476 m²

Docentes:
Douglas Aguiar e 
Mauro Deferrari

P4
Projeto 1 | Anexo em 
residência histórica. 

Coworking. 
Ramiro Barcelos, 1345, | 300 

m²

Projeto 2 | Reforma em 
apartamento de luxo. 

Edifício Jaguaribe, 
Porto Alegre | 180 m²

Docente: Ana 
Pelegrini

P1
Residência unifamiliar de 
classe alta

P3
Praça Edgar Schneider

P4
Tratamento de interiores

P2
Galeria de Arte
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P6
Trabalho conjunto 

com Guilherme 
Dalcin.

Praça Júlio mesquita
Porto Alegre | 12.791 m²

Docentes:
Silvio Abreu, Claudio 

Calovi Pereira, 
Glenio Bohrer.

Gerenciamento 
e drenagem 

urbana

Reservatório de detenção 
sobre estacionamento.

Campus Vale UFRGS, Porto 
Alegre | 2.235 m²

Docente: Fernando 
Dornelles

P7
Intervenção 
em recúo de 

ajardinamento de 
condomínio residencial.

Rua São Manoel 2081, Porto 
Alegre | 132 m²

Docente: Eduardo 
Lisboa Galvão

P5
Mêtro, ônibus, táxi, 
estacionamentos, 

teatro, centro de compras 
e centro cultural. 

Trabalho conjunto com 
Guilherme Dalcin.

80 mil m²

Docentes: 
Luis Carlos Macchi, 

Sérgio Marques 

P5
Terminal intermodal 
Triângulo

P6
Bibioteca pública do RS

P7
Coworking e café 
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