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Devido à proximidade com outros roteiros turísticos, o mu-
nicípio recebe anualmente turistas que são recebidos pelos 
pontos turísticos localizados antes da mancha urbana de 
Pinto Bandeira (ao sul), parte do roteiro Caminhos de Pe-
dra e acabam não conhecendo outras partes da cidade (DE 
TONI, 2018). Este problema é agravado pelas condições de 
deslocamento e conexões.
A proposta pretende exaltar as paisagens do lugar, quali-
ficando o percurso com potencial paisagístico e valorizando 
as características da cidade. Assim, apresentando poten-
ciais para realçar as qualidades paisagísticas, oferecendo 
condições adequadas e novos atrativos ao longo da rota, o 
jovem município poderia se integrar nas rotas turísticas da 
Região Metropolitana da Serra Gaúcha que está inserido, 
estabelecendo outra possibilidade de fonte econômica.

Pinto Bandeira é uma cidade com pouca população, no qual, 
boa parte gera economia através da agricultura familiar. 
Nela, as paisagens proporcionadas pelo cultivo das videiras 
e dos pomares de pêssego promovem o turismo local que, 
mesmo em pequena escala, atrai o público que busca visu-
ais, identidade cultural do lugar, produtos de qualidade e 
pela hospitalidade dos moradores.
A paisagem se destaca também pelas belezas da paisagem 
natural e, devido à topografia, recebe ênfase em pratica-
mente todos os percursos no território do município. Estas 
características paisagísticas de Pinto Bandeira, aliados ao 
turismo existente na região da Serra Gaúcha, tem potencial 
para atrair os turistas pela sua proximidade com roteiros 
já consolidados como Vale dos Vinhedos e Caminhos de Pe-
dra de Bento Gonçalves/RS.

[ LUGAR ] [ ÂMBITOS DA PAISAGEM ]

Com o posicionamento de observador na área e utilizando es-
tes critérios de plano de fundo, primeiro e segundo plano, foi 
elaborado o mapa da visibilidade para o percurso que, através 
da topografia, demonstra as áreas que podem exercer influ-
ência sobre esta paisagem, como demonstra a figura ao lado.

[ INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM ]
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segundo plano

primeiro plano

[ CONDICIONANTES ]

O esquema representa as três escalas princi-
pais do projeto: a partir deles, foram abordadas 
as necessidades apontadas pelos condicionan-
tes representados. Assim, as diretrizes foram 
abordadas e representam medidas indispensá-
veis para a área de intervenção e seu contexto.

[ DIRETRIZES CONCEITUAIS ]
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 +
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+ 

DEMARCAÇÃO DAS 
DIRETRIZES 

+ 
COMPOSIÇÃO 

+
 SINTAXE ESPACIAL

A sequência de imagens a seguir representa e identifica 
os efeitos presentes no percurso realizado pelas pesso-
as, conforme metodologia de Maria Elaine Kohlsdorf (1996).
No esquema, também podem ser observados as estações e a 
demarcação de sua localização e, ainda, a configuração vista 
do espaço, representado pela esquerda, frontal e direita.

[ EFEITOS VISUAIS ]

[ METODOLOGIA ]

Indica as vias mais acessíveis em 
relação às demais, bem como é 
observada a profundidade (mu-
dança de direção): quanto maior 
a profundidade, maior a mudança 
de direção realizada, menor a in-
tegração e vice-versa. O trecho 
central da Rua Duque de Caxias é 
apropriado para que as pessoas 
de outras áreas se desloquem até 
ela, pois é bem integrada e menos 
profunda para todos acessarem.

Demonstradas as vias em 
relação a si mesma e a todo 
o sistema. As áreas demar-
cadas com cores quentes 
contemplam maior possibi-
lidade de centralidade do 
que as demais vias, porque 
são mais integradas. O nó 
viário central é demarcada 
em ambas as integrações 
global e local verificadas. 

[ SINTAXE ESPACIAL ]
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PERCEPÇÃO DA PAISAGEM E
 DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO URBANO
 COMO PROPOSTA DE MELHORIA AOS

atrativos turísticos
DE PINTO BANDEIRA/RS

fonte: fotografo «Haos BG»


