
DELIMITAÇÃO DO TEMA

Requalicação da Cooperativa Vitivinícola 
Forqueta, propondo um Complexo Cultural 
Enoturístico, tendo como base Masterplan 
Estratégico para o centro histórico do bairro 
Forqueta, na cidade de Caxias do Sul - RS.

OBJETIVOS

. Partido geral para a requalicação da Cooperativa 
Vitivinícola Forqueta;
. Propor Masterplan Estratégico para os edifícios 
de valor patrimonial e oara a área central do bairro;
. Propor um Complexo Cultural Enoturístico para o 
bairro, utilizando-se da estrutura existente da Co-
operativa;
.  Conso l idar  o  edi f íc io  tombado  como 
equipamento cultural, auxiliando na manutenção 
do legado imaterial do bairro e região;
. Propor novo espaço de vinicação (cooperativa), 
bem como modernizar seus processos com 
equipamentos e tecnologias adequadas.

O BAIRRO FORQUETA

. O Bairro Forqueta apresenta importante acervo arquitetônico 
e cultural;
. Historicamente o bairro apresenta signicativo valor com 
relação ao processo evolutivo da região da Serra Gaúcha, uma 
vez que foi uma das primeiras porções de terra a serem 
ocupadas pelos imigrantes italianos;
. A Região de Forqueta, assim denominada, conta com o Roteiro 
Turístico Vale Trentino;
. Realização de festas e eventos de cunho local e regional, com 
destaque para a Festa do Vinho Novo;
. A Cooperativa Forqueta, primeira deste segmento na 
América Latina, serve como palco para festas, eventos, museu e 
ocinas culturais, além de manter, a quase 90 anos, a sua 
produção;
. A presença de grupos culturais reforça a intenção de 
propagação da cultura e mantém vivas tradições locais. 
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EQUIPAMENTO SOCIOCULTURAL

MASTERPLAN

A proposta do masterplan signica a possibilidade de discussão sobre as constantes 
transformações das cidades, em contraponto à demanda de valorização do patrimônio cultural.
Através da manutenção da cultura local, do patrimônio material, da possibilidade de novos usos e 
da valorização do lugar (enquanto importante elemento da história local e regional), é possível ter 
como reexos incrementos sociais, culturais, econômicos e reforçar o senso de comunidade.

DEFINIÇÃO ÁREA MASTERPLAN 

A área denida através da análise de Lynch tem 
como característica ser uma grande costura 
entre os mais variados tecidos do lugar, além de 
caracterizar-se como centro histórico do bairro.
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DA ÁREA CENTRAL:
. Subutilização de edifícios histó-
ricos da área central;
. Falta de legibilidade de orien-
tabilidade;
. Infraestrutura básica ao turista 
defasada;
. Deciência de espaços abertos.

DA COOPERATIVA:
. Subutilização de edifícios de va-
lor arquitetônico;
. Espaços ociosos ou mal utiliza-
dos;
. Edicações históricas degra-
dados e alguns em ruínas;
. Falta de modernização dos 
processos de vinicação;
.  Falta de percurso enoturístico de 
qualidade.

COMPLEXO CULTURAL ENOTURÍSTICO FORQUETA

Foto: Cooperativa e o trem (1932)

A Cooperativa Vitivinícola Forqueta, pri-
meira deste segmento da América Latina, foi 
fundada em 1929 como uma forma de 
combater a crise econômica que assolava os 
pequenos produtores de uva e vinho da Região 
de Forqueta. Serviu como modelo para a 
formação de outras importantes vinícolas da 
Serra Gaúcha.

DO POVO...
PARA O POVO

Através do Plano Macro de Intervenções, estabeleceu-se relações 

entre os espaços e usos, criando setores distintos, com características 

próprias, atendendo as mais variadas necessidades dos usuários.
A sobreposição das diferentes camadas potencializa a dinâmica 

urbana, conferindo complexidade ao espaço e estimulando 

sensações ao usuário.
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