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ESTUDO DA RELAÇÃO URBANO ARQUITETÔNICA COM AS 
DEMANDAS DOS MUSEUS DE CAXIAS DO SUL (RS)

atividade 
voluntária em 

pesquisa

objetivo

O objetivo desse estudo é compreender se existe uma relação 

dos seis museus administrados pela Prefeitura Municipal com os 

aspectos urbano-arquitetônicos. Analisou-se o Memorial Atelier 

Zambelli, o Museu Casa de Pedra, o Museu da Uva e do Vinho 

Primo Slomp, o Museu dos Ex-Combatentes da FEB na II Guerra 

Mundial e o Museu do Imigrante. 

RS
122

BR
116

BR
116

RS
453

RS
453

RS
122

1

6

2

5

4

3

4

6

2

1

5

3

resultados

considerações finais

referências 

 Nos três museus mais visitados, a Casa de Pedra, o Museu do 

Imigrante e o Atelier Zambelli, foram encontradas semelhanças 

em relação à imageabilidade, grande importância no contexto 

onde estão inseridos e existência de estacionamento e placas 

informativas. Já o Museu Municipal, embora possua relevante 

valor histórico-arquitetônico e no seu acervo foi o quarto mais 

visitado, provavelmente por não oferecer estacionamento e 

permanecer com acesso dificultado. O Museu da Uva e do Vinho 

foi o segundo menos visitado e provavelmente o baixo número de 

visitações decorre de sua distância do centro. O Museu da FEB é 

o menos visitado, possivelmente por sua edificação não possuir 

valor histórico-arquitetônico, por se localizar em uma via de fluxo 

rápido e por não contar com estacionamento e placas 

informativas visíveis. 

metodologia

Inicialmente, fez-se o uso de fichas de visitações diárias dos 

museus,  feitas por funcionários da Prefeitura Municipal, cedidos 

pela Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul e ainda 

não publicados. Estes dados foram trabalhados em planilhas e 

gráficos no Excel para reconhecer inicialmente as dimensões e 

outros aspectos destes equipamentos. Considerou-se 

abordagens como: a categorização definida na teoria da 

Imagem da Cidade, (Lynch, 2011); a aproximação da área 

central ou de fácil acesso, e a existência de estacionamento e 

placas informativas. Foram cruzadas as informações urbano-

arquitetônicas com os dados de visitação.
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Fig. 01 - Mapa de Caxias do Sul 
e a localização dos museus

Estes resultados indicam que fatores como imageabilidade, 

localização e estacionamento, quando em conjunto determinam 

um maior número de visitantes. Assim, espera-se contribuir para 

apresentar indicadores acerca do entendimento, mesmo que 

preliminar, da possibilidade de visitação museológica na 

localidade.
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Fig. 02 - Número de visitações dos museus em 2015
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