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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Realiza-se pesquisa acerca de transformações espa-
ciais em área rural de Caxias do Sul. Faz-se neste mo-
mento recorte na região sul do município de�nida no 
processo de assentamento de Terceira Légua. Justi�ca-
-se esta área por ser uma das  primeiras área rural do 
municipio a desenvolver uma atividade de visitacao 
turística com potencial desenvolvimento associado a 
viticultura e a enocultura. Reforça-se também por sua 
localização limítrofe e via de articulação à área central. 

 Reconhecer sua paisagem e as transformações no ter-
ritório como resultante de uma linha evolutiva nas for-
mações e representações visuais. 
Estudar os instrumentos e as possibilidades de utiliza-
ção de instrumentos gráficos para o estudo evolutivo 
da área e da representação paisagística. 

Desta maneira, trabalha-se como questão norteadora 
que as interferências e transformações fundiárias terri-
toriais se justificam os processos de expansão urbana e 
sucessão familiar, com pouca ação da transformação 
turística. 

Inicialmente, realizou-se pesquisa com caráter ex-
ploratório, para levantamento de dados na internet 
fundamentalmente em sites de instituições públicas 
como Corede Serra Gaúcha, Secretaria de Planeja-
mento do Estado, Ministério do Meio Ambiente e 
Embrapa, para isso esta sendo trabalhado inicial-
mente nos programas AutoCad e Qgis e posterior-
mente será desenvolvido interface gráfica no Ilus-
trator. 

Estes dados estão  sendo georeferenciados e elabo-
rado bases cartográficas com o objetivo de com-
preender as práticas de visitação, e aprofundando 
estudos preliminares que possibilite o entendimen-
to de um rteiro de enoturismo existente, suas possi-
bilidades e ameaças. 
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DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

METODOLOGIA
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