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RENDA MÉDIA | 3.1 Salários minimos 

*Trabalhadores formais

POPULAÇÃO | 435.564 habitantes

População urbana:  419.406 

População rural: 16158

População FORQUETA: 3.704

*Fonte: IBGE 2010

LOCALIZAÇÃO DIRETRIZ CONCEITUAL

DADOS SOCIOECONÔMICOS CAXIAS DO SUL E FORQUETA

 Com enfoque no nordeste do Rio Grande do Sul, no distrito de  o espaço é formado através das colônias de Forqueta,
imigração que permitiram o desenvolvimento de paisagens culturais, naturais e edificadas. Genius Loci, ou “espírito do 
lugar”, é a representação material e cultural de uma população. Isso se dá pela mistura das tradições passadas, reproduzidas 
no cotidiano, e a inclusão de elementos urbanos, que antes não pertenciam ao lugar, mas que depois compõem o panorama da 
identidade local. Esse fenômeno também ocorre em Forqueta, sendo intensificado com o sistema ferroviário implantado mais 
tarde, que foi determinante para a estruturação dos territórios.
 O conceito narra espacialmente a memória local que reflete nas atividades turísticas e nos espaços de lazer, 
estabelecendo um atrativo que valoriza a vivência do lugar, o patrimônio edificado, além da singularidade das paisagens 
natural e cultivada. Ainda que esses locais sejam pouco lembrados, devido as novas estruturas espaciais ou a falta de políticas 
públicas, o planejamento urbano e a arquitetura são métodos positivos para rearranjar percursos a partir do que foi 
construído. Este projeto tem o objetivo de  uma região por meio da escrita de múltiplos caminhos, recuperando as resgatar
fortes raízes de significado e identidade cultural, que hoje necessita de um olhar decisivo de conservação da vocação de lugar.

*Mosaico ao fundo da prancha 01 produzido com fotos do livro Forqueta LTDA. tempo rito lugar. Fotógrafo: Ricardo Wolffenbuüttel (Belas Letras, 2011) Proposta para a área de praça da Gare. Fonte: imagem autoral, referente a zona de implantação dos vagões temáticos.
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Área trabalhada: 11.228 hectares





Imagem composta por fotos atuais de Forqueta. Espaços públicos sem o devido cuidado e manutenção, 
além de não possuir funções urbanas que contemplem a comunidade que ali vive. Imagem autoral.
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O PLANEJAR COMO AFETO
 A rua, além de facilitar a conectividade do território urbano, sempre 
possibilitou interação cultural e social entre . Com a popularização do pessoas
uso de , a distância não foi mais vista como um obstáculo, e o espaço que veículos
uma vez era ocupado por pedestres, passou a privilegiar esta nova forma de 
deslocamento. A priorização apenas dos meios de transporte rápidos, resultou na 
diminuição quantitativa e qualitativa do espaço público, afrouxou os laços de 
interação com o meio, e trouxe sensação de  aos usuários das vias. insegurança
Em outras palavras, tirou-se do principal agente o poder da transformação 
urbana. O abandono da estrutura ferroviária e da movimentação da Estrada Velha 
em Forqueta manifestou os aspectos negativos das vias voltadas exclusivamente 
para os veículos. O Distrito, que tem roteiro turístico e programação cultural, não 
é legível para os turistas. As estradas, com poucas ou inexistentes calçadas 
desencorajam o público a percorrer o Vale Trentino, nome dado ao passeio. Em 
contrapartida, é rico em paisagens cultivadas, naturais, culturais e 
arquitetônicas, manifesta o potencial turístico e de permanência que precisa de 
requalificação.

Sumário[
HISTÓRICO

FRAQUEZAS E AMEAÇAS

FORÇAS E OPORTUNIDADES

MASTERPLAN

ÁREA DE INTERVENÇÃO CENTRO HISTÓRICO

CENTRO HISTÓRICO MOBILIDADE [
ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03|10

Imagem abaixo: ilustração demonstrando a Cooperativa Vitivinícola ao fundo e o espaço aberto 
que a contempla.
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A análise do diagnóstico nos levou à seguinte percepção sobre a área central de Forqueta: por ser ativamente usada pela população para 
atividades sociais e compras, possuir fácil acesso ao transporte público, além de atrair o maior núcleo de moradias do distrito, tem 
potencial circulação vivacidade para abrigar um ambiente que estimule a  e a  em espaços públicos. Para isso, deve ser feita a qualificação 
das vias que priorizam o bem-estar do pedestre, a inserção de ciclofaixas, reciclagem dos usos de edifícios subutilizados, e proposição de 
novos espaços que incentivem as atividades turísticas e de consumo existentes, contribuirão economicamente para o desenvolvimento 
local e atrairão novos públicos para o roteiro turístico, possibilitando a  desse sistema.sustentabilidade

BAIRRO, PATRIMÔNIO, HERANÇA E POTENCIALIDADES

MAPA SÍNTESE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

LEGENDA

Área residencial 
próxima à via

Área residencial 
loteada recentemente

Bacia de captação 
de Caxias do Sul. 

Via de acesso ao 
bairro, conta com 

ciclovia apenas 
nesse trecho do 

bairro, sem conexões

Edificações de valor 
cultural, ressignificar 

os usos

Bairro cercado por 
grandes áreas de 
massas vegetais

Rodovia de grande fluxo, 
faz ligação capital- região 

metropolitana da serra

Acesso ao distrito 
de FORQUETA

Área consolidada do 
bairro. Comércio e serviços 

próxima à avenida

Integração do
transporte público.
Foco no pedestre

Qualificação de fluxos 
existentes e fortificação 
de eixos

Pouca área destinada
à pedestres, tanto no 
bairro, como nos 
roteiros adjacentes

Roteiro turístico sem 
sinalização e infra-
estrutura de serviços.
Requalificar a rota.
Conta com vinícolas, 
museus e história
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Imagem que contempla o Moinho, que abrigará uma pousada.

MAPA GERAL DA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO 3

LEMBRANÇAS DE UM TEMPO QUE NÃO ACABA

*11.228 hectares

A área de intervenção abriga o coração da formação de Forqueta. Desde a sua configuração inicial, é o local 
onde a maioria dos moradores se estabeleceu. A proximidade das habitações com a produção, o escoamento e a 
comercialização dos produtos, favoreceu o  do distrito. É visível a conexão entre os usos  desenvolvimento do núcleo
dos edifícios históricos, em sua maioria destinados aos meios produtivos locais e de suporte à ferrovia, e a 
importância que estes constituíam na paisagem urbana. Além disso, é forte a relação dos locais de interação social, 
formados pela igreja e a praça colocada ao frontispício desta. 

Hoje encontramos uma relação de  de usos e falta de manutenção das edificações de interesse abandono
histórico. A degradação, causada pelo repetitivo desarranjo na cinesia das vias, pela falta de investimento público e 
privado, e a pouca atratividade à caminhabilidade, . Mesmo assim, ainda é possível  desconstroem o caráter de vila
verificar resquícios da vida urbana, no comércio, na praça e no clube esportivo local, e poucas ofertas de serviços 
que na nova concepção do projeto, podem melhorar efetivamente a qualidade de vida.
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revitalização da área urbana 
degradada, em conjunto 

com as edificações de valor 
histórico de apoio, prevendo 
a reabilitação das estruturas 

sociais, econômicas e 
culturais locais, e assim a 
melhoria da qualidade dos 

conjuntos urbanos.

Hoje nota-se a iniciativa dos 
moradores em desenvolver uma 

horta coletiva na área de 
inserção, mas em local 

inapropriado (invasão de 
propriedade particular).  

Pensamos em um espaço 
apropriado para 

atender a esta demanda.
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PASSADO (1907)

 estação ferroviária local.
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PRESENTE 
espaço em situação de 

abandono, sem uso.

FUTURO
acervo museográfico que 

relata as memórias da ferrovia.

Forqueta: comunidade promissora com caráter de acolhimento e prosperidade. Local onde o abrigo aos povos 
longínquos nunca faltou. Uma vila que escreveu história e tem potencial para atrair novos investimentos, interesses e 
pessoas, devolvendo àqueles que ainda levam na memória, uma nova vida urbana.

 Pontuados na área de intervenção, conforme o esquema ao lado, estão os edifícios e 
paisagens que levaram Forqueta ao estabelecimento pleno no ciclo da uva e do vinho, industrial e 
do enriquecimento de outras produções básicas ao consumo da população. A tanoaria era 
responsável pela fabricação das pipas em que se armazenava o vinho. O moinho atuava na 
produção da farinha utilizada para a fabricação das massas e do pão que sustentava os 
trabalhadores. A ferraria surge a partir da necessidade de materiais para a ferrovia, além de produzir 
as ferramentas necessárias à vida no campo, como o manejo dos parreirais, do solo, das carroças 
entre outros. A gare servia como ponto de chegada e partida das pessoas que buscavam novos e 
prósperos horizontes. Também, ali estava a primeira cooperativa vitivinícola da América Latina, 
junto aos trilhos, fomentando o progresso da pequena comunidade. 
 A proposta consiste na  em conjunto com a requalificação dos edifícios e espaços urbanos
melhora na mobilidade, atribuindo novos usos e possibilidades que atendam com qualidade aos 
turistas que pretendem conhecer o Distrito, e retomando a  que Forqueta característica de vila
possuia. Serão lançadas bases de infraestrutura que possam oferecer sustentabilidade futura a 
população e ao projeto, para que ambos estejam a serviço dos usuários, e não esquecidos no 
tempo.

PATRIMÔNIO ALÉM DA ARQUITETURA

4.FERRARIA

VAGÕES INTERATIVOS

ESTACIONAMENTO

IGREJA MATRIZ

FAIXA ELEVADA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3. PRAÇA
2. GARE FEIRA DA 

COMUNIDADE
CICLOVIA

VEGETAÇÃO

6. MOINHO

7. TANOARIA

5. COOPERATIVA 
VITIVINÍCOLA

ESPAÇO DE 
CONTEMPLAÇÃO
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Imagem que demonstra os usos em frente a Gare, conjuntamente com os Vagões Culturais
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MOBILIDADE: A RUA COMO LUGAR E PASSAGEMA mobilidade é um dos principais desafios para a gestão 
dos ambientes urbanos atuais. Em Forqueta este também é 
um tema recorrente durante todos os períodos de sua 
construção. Sempre houveram rotas que se definiram 
nesse território: havia o caminho dos tropeiros que 
conduzia o gado ao resto do país e cruzava pelo local, a 
rápida passagem dos alemães, o estabelecimento dos 
italianos, a implantação da estrada de ferro, a criação da 
Estrada Velha, e por fim o estabelecimento da RS-122.
 Em todas as fases, o Distrito transfigurou as 
relações impostas pelos modelos que eram adotados. 
Porém, o maior problema enfrentado começou a partir do 
'urbanismo rodoviário' e foi decisivamente crítico para 
Forqueta. Com a necessidade do aumento da velocidade e 
de vias que fornecessem esta possibilidade, o apelo de vila 
foi se esgotando. Os trajetos não contemplavam mais a 
permanência e as relações entre pedestres e veículos 
tiveram  no espaço destinado a cada fortes consequências
um. Hoje, as vias são conformadas para os veículos, as 
calçadas são escassas e não atrativas, não possuem boa 
pavimentação e não oferecem acessibilidade adequada. 
Apesar de existir uma ciclofaixa, esta tem trajeto curto e 
sem conexão com locais importantes do conjunto. Além 
disso tudo, após a implantação da RS-122, as relações 
com Forqueta foram quase extintas, uma vez que está 
descrita perifericamente ao Distrito.
 As transformações propostas pelo projeto 
privilegiam o pedestre, fornecendo também melhoras no 
transporte coletivo, com a implantação de VLT's (veículo 
leve sobre trilhos), instituídos pelo Plano de Revitalização 
das Ferrovias do Governo Federal e viabilizados pelo 
Comitê Técnico da Aglomeração Urbana do Nordeste-
AUNe. Além disso, propomos a requalificação do acesso 
ao conjunto, resgatando a conexão de Forqueta através da 
via mais utilizada, a RS-122. Propomos o estímulo da 
caminhabilidade com a criação de calçadas nos locais 
faltantes, introduzindo uma linguagem legível no uso de 
iluminação, vegetação e mobiliário adequados ao 
percurso, seguindo normas de acessibilidade definidas 
pelo plano diretor, além da requalificação das paisagens 
urbanas e dos edifícios. Novas ciclofaixas estão previstas, 
instituindo uma rede de conexão coerente em todos os 
percursos. É necessário diminuir velocidades,  reconectar
a relação completa com o local, no centro histórico e no 
roteiro turístico, além de estimular a sociabilidade dos 
usuários segura  no contato com a rua de forma organizada, 
e afetiva.
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As propostas de intervenções desenvolvidas objetivam o crescimento e 
desenvolvimento de Forqueta de maneira sustentável. Acreditamos que as 
soluções estão relacionadas intimamente em construir um espaço em que as 
pessoas possam ser estimuladas a explorar, perceber as nuances da rua, adquirir 
um sentimento de pertencimento pela descoberta de si e dos outros no bairro. Para 
isso, buscamos atender a demandas de acessibilidade e conexões, espaços de 
permanência, incentivar a economia local e evidenciar a vocação do lugar, 
divulgando a identidade e cultura da região. com a rua de forma organizada, segura 
e afetiva.

1ª FASE (PRIMEIROS 10 ANOS)
Devem ser executadas as bases de 

infraestrutura que possam oferecer sustentabilidade 
futura a população e ao projeto. Para isso, 
precisamos estabelecer uma relação de segurança e 
acessibilidade aos moradores e usuários no local 
mais percorrido: o centro.  Deve ser dado início a 
criação de calçadas nos locais faltantes, a 
introdução de uma linguagem legível no uso de 
iluminação e sinalização, vegetação e mobiliário 
adequados. 

PROJEÇÕES
A utilização dos espaços abertos, agora 

incentivada pelo atendimento das demandas do 
local, possibilitará a circulação e vivacidade no 
centro, impulsionando as atividades sociais e de 
consumo. O espaço deixará de ser apenas uma área 
de passagem para se tornar um ponto de destino, 
preparando o alicerce para a consolidação do roteiro 
turístico.

2ª FASE (20 ANOS)
Com as transformações no espaço público 

e estímulo das atividades sociais no bairro, chega o 
momento de resgatar a memória das edificações 
históricas subutilizadas. A reciclagem dos usos é 
feita de maneira que o passado seja evidenciado por 
meio de atividades turísticas ou que sirvam de 
infraestrutura para as mesmas.

PROJEÇÕES
Com a identidade cultural evidenciada, e 

parte da infraestrutura estabelecida, Forqueta já 
manifesta seu potencial turístico e atrai o público 
interessado pelo turismo da experiência.  A 
economia local  ganha força a part i r  dos 
empreendimentos turísticos, além dos meios 
produtivos e vinícolas que são impulsionados pelo 
consumo dos visitantes.

3ª FASE (50 ANOS)
O percurso inteiro do roteiro turístico Vale 

Trentino deve ser ajustado de acordo com a proposta. 
O incentivo a caminhabilidade e meios de transporte 
alternativos deve transformar a perspectiva do 
usuário na vivência do espaço, tirando partido da 
atratividade da arquitetura local, e das paisagens. 

PROJEÇÕES
O turismo torna-se uma possibilidade 

concreta de desenvolvimento econômico para a 
região que foi esquecida depois dos ciclos agrícola e 
industrial. A intervenção traz benefícios ambientais e 
econômicos gerados no local.  A mesma permitirá a 
inclusão de modais e atividades por se tratar de uma 
proposta flexível.  O bairro ganhou novos 
equipamentos urbanos, espaços públicos 
qualificados, acessibilidade e infraestrutura turística 
gerando emprego e renda para a população. 

Foto inserção contemplando as duas faces da área da praça: imagem atual de Forqueta e projeto 
proposto, este último, demonstrando a vivacidade proporcionada pela requalificação do espaço.

DEVOLVENDO FORQUETA PARA AS PESSOAS: 
ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
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