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Nesta pesquisa espera-se reconhecer a apropriação do espaço urbano para uso turístico na área central
de Caxias do Sul (RS). Dessa maneira, usando como procedimento metodológico o estudo cartográfico, de
outras  imagens  e  de  fontes  bibliográficas  que  retratam  a  história  da  cidade,  analisa-se  sua  formação
territorial  por  uma  dimensão  urbano-social.  No  estudo  foi  observada  uma  escassez  de  trabalhos  e
pesquisas que abordem esses aspectos específicos do lazer e sua relação urbana local.  Nota-se que ao
longo  da  história  da  cidade  não  houve  prioridade  na  construção  de  espaços  abertos  e  recreativos.
Observa-se como questão norteadora uma restrição de uso de praças, parques e outras áreas públicas de
lazer,  e,  ainda,  que,  esse espaço compete e é  utilizado para outras  funções.  Esta característica é  dada
devido  a  vários  fatores,  que  quando  somados,  causam este  panorama.  Inicialmente,  pode-se  atribuir  à
esta condição ao clima subtemperado na região, a maior parte do ano, além da preferência de uso dos
espaços  privados  residenciais,  microcomunitários,  além  da  pouca  divulgação  e  de  atrativos  culturais
nestes lugares. A partir desta análise é possível identificar quais os principais parques e áreas verdes da
cidade, fazer o reconhecimento de quais são seus respectivos usuários e realizar um levantamento dos
equipamentos  urbanos  das  praças  centrais  e  áreas  privadas.  Este  estudo  tem  como  objetivo  a
apresentação  de  um  plano  diretor  ambiental  das  áreas  verdes  de  Caxias  do  Sul,  sua  relação  forma  e
função,  e  exploração  da  possibilidade  de  ocupação  do  Largo  da  Estação  Férrea  como  principal
equipamento urbano e como atrativo para o  lazer  na localidade.  Através dessas análises,  será possível
apontar  melhorias  significativas  para  a  população,  que  proporcionando  um  maior  conforto  para  os
usuários destas áreas e uma maior convivência social.
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