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Fonte: Base de dados da Prefeitura Municipal, 2019. Banco de Dados Google Street View. Elaborado pela autora, 2020.
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO E INDUSTRIAL

ANÁLISES DA IMAGEM DA CIDADE E LEGIBILIDADE URBANA 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA
 As ferrovias tiveram importância no desenvolvimento de diversas regiões do Brasil. 
Dessa maneira, além de serem consideradas Patrimônio Ferroviário pelo IPHAE (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado), as ferrovias e seus bens são considera-
dos Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional), o qual engloba desde conjuntos arquitetônicos até atividades culturais 
e memória. Segundo o IPHAN (20--), a proteção do Patrimônio Ferroviário apoia-se na 
Constituição Federal e em leis específicas, como a Lei 11.483, de 31 de maio de 2007 
e no Decreto 6.769/2009, que garantem ao Instituto, a administração e a proteção de 
tais bens. No Rio Grande do Sul, as estradas de ferro foram um elemento importante, 
impulsionando o processo de urbanização de várias cidades. Segundo o IPHAE (2002), o 
período de apogeu dos trens no estado ocorreu de 1897, quando se instalou a primeira 
ferrovia, até 1950, quando iniciou a substituição do meio de transporte para as rodovias, 
gradualmente. Nesse período, as ferrovias simbolizavam progresso e modernidade.
 No caso da cidade de Carazinho, a ferrovia teve papel fundamental em sua história 

e desenvolvimento. A cidade, que cresceu às suas margens, teve como impulso principal o 
impacto econômico gerado por ela. Inaugurada no ano de 1897, impulsionou a então vila 
em seu crescimento, a qual se tornou município no ano de 1931 (PREFEITURA DE CARAZI-
NHO, 2018).  Assim, possui grande importância e relevância enquanto agente propulsor 
de crescimento para a região, além de ser um importante elemento no que diz respeito à 
memória coletiva da cidade e de seus habitantes. A estação e a malha ferroviária ainda 
presentes, são testemunhas do passado histórico da cidade. 
 A ferrovia corta o centro urbano da cidade. Por conseguinte, o espaço é de fácil 
acesso e com infraestrutura localizada em sua extensão. Por sua localização na malha 
urbana, a orla ferroviária possui potencial enquanto articulador de espaços públicos na 
cidade, criando um elemento linear que pode interligar diversos pontos de uso público e 
funcionar como conexão dentro do espaço urbano. Assim, o objetivo geral do trabalho é 
projetar novos usos e perspectivas, através criação de um anteprojeto de parque urbano 
e paisagístico. 

 Segundo Magnoli (2006, p.179), “o espaço livre é todo espaço não ocupado por um volume edifica-
do”. Assim, entende-se que a orla ferroviária se constitui como um espaço livre, tendo grande importância nas 
dinâmicas urbanas da cidade de estudo. Nesse sentido, destaca-se a importância do estudo das ferrovias, pois 
entende-se que elas configuram elementos marcantes na paisagem urbana, caracterizadas pelos afastamentos ao 
seu redor e também a pouca variação de relevo existente ao longo dos trilhos, conformando espaços importantes 
na malha urbana. 
 Acredita-se que o espaço, hoje em desuso, pode ser um elemento de conexão entre diferentes áreas livres 
da cidade, e assim, pode auxiliar na criação de um sistema de espaços livres que, se bem planejado, pode ser 
um elemento referencial na paisagem, criando uma paisagem urbana que permita o desenvolvimento de cidades 
vivas, seguras e convidativas, em um espaço hoje degradado. 
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 A metodologia de trabalho é dividida em diversas etapas. As escalas de trabalho dividem-se 
em macro (diagnóstico), meso (análise, aproximação e diretrizes gerais), micro (análises e diretrizes) 
e escala de ampliação, através da escolha de um trecho de detalhamento dentro de um dos recortes 
da escala micro.
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Fonte: Base de dados UFRGS UTM 22S e Prefeitura de Carazinho, 2019. Elaborado pela autora, 2020. 
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FERROVIA COMO ELEMENTO CONECTOR

APROXIMAÇÃO E PROPOSIÇÃO

 Os marcos visuais, na escala da ferrovia, em sua maioria, dizem respeito a silos/cooperativas e in-
dústrias instaladas em suas bordas, os quais se destacam na paisagem devido ao gabarito, a tipologia e ao 
uso. A presença de edifícios de caráter industrial em toda a extensão urbana da ferrovia gera continuidade, 
podendo essa característica ser atribuída como a imagem específica do espaço de orla ferroviária.
 Os cruzamentos identificados se configuram como locais onde as vias perpassam a malha ferrovi-
ária, criando uma interrupção e um ponto de atenção. Com relação aos pontos nodais, analisou-se duas 
categorias: aglomeração de pessoas e de moradias. Na orla, a maioria dos limites são físicos, como muros, 
cercas, e edificações, construídos sem respeitar a faixa de domínio e area non aedificandi. A ferrovia, em 
si, atua como um elemento de costura na cidade. 
 Na análise de bairros/setores, chegou-se a um total de 15, agrupados em três grandes categorias: 
residenciais, industriais e mistos. Como resultado, chegou-se ao total de 2 setores industriais/rurais, 6 
setores residenciais e 7 setores mistos. 
 Ao longo da orla ferroviária, ainda existem diversos exemplares de Patrimônio Histórico Industrial, 
ligados a memória da ferrovia. Correspondem principalmente, a cooperativas e indústrias, locadas na época 
de apogeu do transporte ferroviário.
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 A ideia do parque linear surge como uma proposta de reconectar a orla ferroviária a área urbana, através de usos diversos, como apon-
tou-se nas diretrizes de escala meso. Ao se realizar a aproximação de escalas, pretende-se trabalhar pontos específicos da cidade, os quais 
possuem potenciais de ligação entre si, criando na orla ferroviária um elemento linear de conexão de toda a cidade e espaços adjacentes. A 
escolha dos recortes levou em conta os diversos fatores analisados. Assim, foram elencados recortes que podem se transformar em espaços 
públicos de qualidade, com o potencial de criar conexões urbanas.
 Primeiramente, será apresentado o recore 1, bem como uma ampliação em escala de desenho urbano da área, por se tratar do recorte 
com mais interações e potencial. Em seguida, serão apresentados os recortes 2 e 3, com a proposição de equipamentos, mobiliários diferen-
ciados e ambiências na escala de Masterplan. 

DIRETRIZES PARA A ORLA FERROVIÁRIA URBANA - ESCALA MESO
 A partir das análises realizadas, encontra-se subsídio para a proposta de diretrizes para a orla ferroviária da cidade, buscando a melhoria de pontos com deficiências e a utilização de pontos potenciais para ancorar mudanças que beneficiem a população residente na cidade, além de res-
gatar a memória coletiva e relação da comunidade com a ferrovia. As diretrizes buscam, principalmente, a reconexão da orla ferroviária com a malha urbana, através de estratégias que resgatem a memória coletiva da população com a ferrovia, além de prover espaços de uso público, os quais 
convidam a população a utilizar o espaço e melhoram as ambiências urbanas. 
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