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“A vida no espaço urbano tem um forte impacto na forma como 

percebemos o espaço. Uma rua sem vida é como um teatro 

vazio: algo deve estar errado com a produção, já que não há 

plateia”. (GEHL, 2013, p. 62).  
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RESUMO 

 

MAZIERO, Celí. Expansão urbana do município de São Miguel do Oeste – SC, 
num contexto social, geomorfológico e arquitetônico. 2018. 97f. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

As cidades são corpos complexos e dinâmicos, cuja configuração espacial varia em 
função de diversos fatores, como por exemplo, a influência socioeconômica, a 
disponibilidade de recursos e a geomorfologia. A elevada pressão por espaço, 
associada a uma condição geomorfológica desfavorável induz o crescimento 
desordenado, expondo o ser humano ao risco e reduzindo sua qualidade de vida.  
Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de expansão 
urbana do município de São Miguel do Oeste – SC, baseado em aspectos 
geomorfológicos, temporais, espaciais e arquitetônicos, com o intuito de contribuir 
com o entendimento da relação homem/espaço/tempo. A análise do relevo foi 
realizada por Modelo Digital de Elevação (MDE), a partir da qual foram gerados os 
mapas de declividade, hipsométrico e os perfis topográficos. A análise da expansão 
urbana foi efetivada através de documentos e mapas históricos do acervo da 
prefeitura do município. O estudo das transformações temporais das técnicas 
construtivas e dos estilos arquitetônicos foi realizado por meio de documentos e 
registros fotográficos de edificações típicas de cada período histórico. A formação da 
cidade de São Miguel do Oeste ocorreu em área de relevo plano, próximo à 
cabeceira do rio Guamirim e a sua expansão foi condicionada pelas escarpas 
erosivas observadas nas bordas leste e oeste, aonde a declividade atingiu 47%. Seu 
eixo preferencial de desenvolvimento seguiu no sentido norte/sul, em direção ao 
relevo mais suave e com as principais rotas de entrada e saída do município. O 
início da cidade é datado da década de 1950 e, nas suas construções, fica evidente 
a forte influência do pensamento europeu, tendo a madeira como principal matéria 
prima. O período de maior expansão urbana foi observado na década de 1970, 
induzido pelo êxodo rural e, especialmente por processos migratórios originários de 
outros Estados. Tal contexto é marcado por novas formas e técnicas de construção 
com a utilização do concreto e do vidro, destacados na arquitetura Modernista. A 
década de 1980 caracteriza-se como o período de intensa urbanização, assinalado 
pelo surgimento do estilo Brutalista. Na década de 1990 surgem as obras Pós-
Modernista e em 2000 as edificações Neoclássicas, ambas voltadas ao aumento do 
uso de estruturas em vidro e com tendências a identidades próprias. A partir de 
2010, há maior preocupação com a funcionalidade das construções e com o bem 
estar dos seus usuários, na qual o aço e o vidro ganham destaque. A cidade de São 
Miguel do Oeste iniciou sua história na cabeceira do rio Guamirim e sua atual 
configuração foi condicionada ao relevo escarpado do seu entorno. Durante todo o 
processo de desenvolvimento, a cidade se adaptou aos recursos disponíveis e as 
tendências arquitetônicas, demonstrando claramente a substituição da madeira 
como matéria prima básica para a utilização do concreto, aço e vidro.  
 

Palavras-chave: Edificações. Sociedade. Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

MAZIERO, Celí. Urban expansion of the municipality of São Miguel do Oeste – 
SC, in a social, geomorphological and architectural context. 2018. 97f. 
Dissertation (Master’s Degree in Regional Development) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco, 2018. 
 

Cities are complex and dynamic bodies whose spatial configuration varies according 
to several factors, such as socioeconomic influence, availability of resources and 
geomorphology. The high pressure for space, associated with an unfavorable 
geomorphological condition, induces disordered growth, exposing human beings to 
risk and reducing their quality of life. Thus, this work aims at analyzing the process of 
urban expansion of the city of São Miguel do Oeste – SC, based on 
geomorphological, temporal, spatial and architectural aspects, with the purpose of 
contributing to the understanding of the relation man/space/time. The relief analysis 
was performed by Digital Elevation Model (DEM), generating maps of slope, 
hypsometric and topographic profiles. The analysis of the urban expansion was 
carried out through documents and historical maps of the collection of the 
Municipality. The study of temporal transformations of constructive techniques and 
architectural styles was conducted through documents and photographic records of 
typical buildings from each historical period. The formation of the city of São Miguel 
do Oeste occurred in a flat relief area, near the headwaters of the Guamirim River 
and its expansion was conditioned by the erosive escarpments observed on the East 
and West edges, where the slope reached 47%. Its preferential axis of development 
followed North and South directions, towards the smoothest relief and with the main 
routes of entry and exit of the city. The beginning of the city dates back to the 1950s 
and, in its constructions, the strong influence of European thought is evident, with 
wood being the main raw material. The period of greatest urban expansion was 
observed in the 1970s, induced by rural exodus and especially by migratory 
processes originating in other states. This context is marked by new forms and 
techniques of construction using concrete and glass, highlighted in Modernist 
architecture. The 1980s are characterized as a period of intense urbanization, 
marked by the emergence of the Brutalist style. In the 1990s, Postmodernist works 
appeared and in the 2000s, the Neoclassical buildings, both highlighting the use of 
glass structures with tendencies to their own identities. As of 2010, there is a clear 
concern about the functionality of buildings and the well-being of their users, in which 
steel and glass are highlighted. The city of São Miguel do Oeste began its history at 
the headwaters of the Guamirim River and its current configuration was conditioned 
by the steep relief of its surroundings. Throughout the development process, the city 
has adapted to available resources and architectural trends, clearly demonstrating 
the substitution of wood as the basic raw material for the use of concrete, steel and 
glass. 
 

Keywords: Buildings. Society. Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aglomerados urbanos são fenômenos recentes na história da 

humanidade, marcados por cenários que originam diversas indagações, sejam elas 

referentes à sua complexidade, vitalidade ou dinamismo, e que merecem 

investigações críticas e reflexivas. O urbano é moldado por relações que sofrem 

transformações cotidianas. 

Nos últimos anos, além do expressivo aumento no crescimento territorial das 

cidades, observa-se maior densidade em relação à ocupação dos espaços urbanos, 

acarretando uma série de mudanças nas relações sociais, culturais e econômicas. 

Esse fator origina formas descontroladas de adaptação da urbanização ao relevo, 

ocasionando riscos ao próprio ocupante do espaço e ao meio ambiente (SAADI, 

1997). Isto é, os centros urbanos, que no início do século XX incorporavam 

estratégias de progresso, inovação e aprimoramentos técnicos em grande escala, 

transformam-se em cenas de desordem e fragmentação socioespacial (PIRES, 

2008).  

Apesar do surgimento de avanços tecnológicos e construtivos significativos, 

este complexo processo de apropriação dos espaços deixou como algumas das 

consequências negativas, as ocupações de terrenos irregulares e a poluição visual 

urbana. Isso se agrava ainda mais quando a condição do solo e do relevo não é 

favorável à construção das edificações e consequentemente a ocupação humana. 

No Brasil esta é uma realidade encontrada em diversas regiões, como por 

exemplo, as ocupações em áreas impróprias para a construção civil em morros; os 

desastres causados por deslizamentos de terras em cidades edificadas na região da 

Serra do Mar; as constantes inundações em cidades construídas nos fundos de 

vales; e os processos de contaminação ambiental causados por construções em 

solos tiomórficos da região costeira. Nas planícies também há dificuldades na 

utilização do território, sejam elas relacionadas ao sistema de tratamento de 

efluentes ou possibilidade de inundações em lugares próximos aos cursos d’água. 

Como muitas cidades possuem potencial de expansão, torna-se um árduo 

desafio garantir a ampliação da sua infraestrutura e malha viária, atendendo toda a 

parcela populacional que compõe a estrutura urbana, independentemente da 

situação topográfica em que se localizam. 
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Com isso, o conhecimento das características da paisagem como os 

diferentes tipos de solo, a vegetação predominante e suas características 

geomorfológicas são fundamentais para o estabelecimento da sua adequada 

utilização. As áreas mais suscetíveis à erosão e aos deslizamentos requerem 

atenção redobrada do poder público, afinal, a identificação de tais fatores interfere 

diretamente no delineamento da infraestrutura urbana (MODENESI-GAUTTIERI; 

HIRUMA, 2004; SAADI, 1997). 

No fim do século XX observa-se a transformação do cenário marcado por 

avanços tecnológicos que influenciaram o comportamento humano na ocupação do 

solo, através de debates acerca do planejamento e da gestão urbana. Em outras 

palavras, a aceleração das mudanças ocorridas nesse período histórico, proveniente 

do aperfeiçoamento tecnológico e da globalização, interferiu diretamente no 

comportamento social e na maneira pela qual o ser humano usufrui do espaço em 

que vive (GARCIA, 2013). 

As cidades acumulam vivências e experiências que devem ser conservadas 

e resguardadas na sociedade atual, devido à dedicação, trabalho e aspirações de 

tantas gerações (LEMOS, 2016). Diante disso questiona-se: Quais os principais 

fatores envolvidos na expansão urbana do município de São Miguel do Oeste – SC? 

Baseado no exposto, este trabalho possui como temática principal a análise 

da expansão urbana do município de São Miguel do Oeste - SC em face de 

aspectos geomorfológicos, espaciais, temporais e arquitetônicos. Baseia-se na 

hipótese de que, em função de uma maior pressão social, a área de uma cidade 

tende a expandir-se para locais fisicamente impróprios à construção civil. Tal 

processo é possibilitado pela capacidade de transformação das técnicas construtivas 

e do pensamento arquitetônico. 

A presente dissertação está estruturada em tópicos diretamente vinculados à 

temática, e fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. A partir dessa 

introdução em que se aborda a contextualização do problema, a justificativa do 

estudo e a delimitação dos objetivos que conduzem a pesquisa, tem-se a revisão de 

literatura, metodologia, resultados e discussões, bem como as considerações finais 

e as referências necessárias para a formação desta análise. 

A revisão de literatura é composta por conceitos chave que orientam a 

discussão, amparados em autores clássicos da área em questão, e autores com 

publicações recentes. 
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Na metodologia, além da explanação a respeito da pesquisa exploratória, 

descrevem-se os procedimentos e técnicas de coleta de dados utilizados, visando 

contribuir para o levantamento das informações e atingir o foco da pesquisa. 

Nos resultados e discussões, apresenta-se o processo de expansão urbana 

do município de São Miguel do Oeste, desde a década de 1950 até a década de 

2010 e seus respectivos fatores influenciadores, bem como os avanços técnicos, 

tecnológicos, construtivos e arquitetônicos que acompanharam tal período histórico. 

E, por fim, as considerações finais, que retomam os objetivos elencados na 

introdução, responde à problemática e sintetiza os pontos centrais especificados 

durante a pesquisa. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de expansão urbana do município de São Miguel do 

Oeste, Extremo Oeste Catarinense, baseado em aspectos geomorfológicos, 

temporais, espaciais e arquitetônicos, com o intuito de contribuir com o 

entendimento da relação homem/espaço/tempo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar a influência dos fatores geomorfológicos na ocupação do espaço 

e na dinâmica do desenvolvimento municipal; 

b) Identificar a sucessão de eventos relevantes para a formação e 

desenvolvimento do município de São Miguel do Oeste; 

c) Estudar as principais transformações construtivas e arquitetônicas ao 

longo da formação da cidade e a sua relação com a adaptação do 

homem no espaço.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão de literatura apresentam-se temas imprescindíveis para a 

compreensão do presente estudo, dentre eles o processo de formação e 

transformação dos aglomerados urbanos, a relação da migração na formação das 

cidades do Oeste Catarinense, a influência da geomorfologia no desenvolvimento 

urbano e a utilização dos Sistemas de Informação Geográfica no planejamento das 

cidades. 

 

2.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DOS AGLOMERADOS 

URBANOS 

 

Para a análise da formação e transformação dos aglomerados urbanos, 

torna-se necessário compreender seus fatores norteadores, desde o período em que 

o homem vivia da caça e coleta de alimentos, até o surgimento das cidades com 

suas respectivas transições que configuraram a paisagem urbana atual. 

As intervenções no meio ambiente foram provenientes das necessidades de 

sobrevivência do homem. Assim, percebe-se que a relação entre a sociedade e a 

natureza caracteriza-se por três importantes fases, pautadas na substituição do meio 

natural pelo meio artificial, aonde o ser humano admite novas formas de pensar e 

refletir sobre o espaço na qual se encontra inserido.  

A primeira etapa, ou também conhecida como meio natural, é marcada por 

Santos (2009) como o período em que o homem buscava na natureza todos os 

elementos indispensáveis à existência do grupo, cujos sistemas técnicos que aos 

poucos eram criados, não demonstravam peculiaridades agressivas por serem 

indissolúveis perante a natureza. 

Neste primeiro momento, a interferência no ambiente é assinalada pelo 

extrativismo, e posteriormente por processo que torna a natureza parte integrante do 

cotidiano da sociedade, seja como forma de subsistência ou produção (CORRÊA, 

2007). 

Os caçadores e coletores pertenceram a esta fase histórica caracterizada 

por estratégias de captação dos recursos dispostos na natureza, que aos poucos se 

converteu na disputa por territórios, devido aos riscos enfrentados durante o 

deslocamento desses povos nômades de uma região para outra em busca de 
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alimento, e pelo seu crescimento populacional. Ou seja, quanto maior o número de 

pessoas, maior a competição por recursos e pelo armazenamento de suprimentos 

para os períodos de escassez (MORIN, 2011). 

Este fato resultou em novas técnicas de sobrevivência que ocasionaram a 

sedentarização do homem, amparadas nos modos de produção agrícola e na 

domesticação das plantas e dos animais. Afinal, tem-se uma nova relação entre o 

homem e a natureza, uma vez que, segundo Rolnik (2012), para poder fixar-se num 

determinado local em que fosse possível o plantio e cultivo do seu próprio alimento, 

o homem precisaria ter o domínio permanente de tal território. 

Na medida em que a agricultura foi aprimorando os métodos de produção, o 

controle sobre as terras torna-se uma fonte de riqueza. Em outras palavras, o que se 

revela é a mudança das técnicas da agricultura que, num primeiro momento, por 

serem baseadas no extrativismo, não distinguiam os homens (MORIN, 2011). Essa 

condicionante motiva o fortalecimento das disputas pelos solos mais férteis e 

rentáveis economicamente, bem como por aqueles situados junto a rios ou 

montanhas. 

Os aperfeiçoamentos técnicos alcançados após a sedentarização do homem 

enquadram-se na segunda etapa da relação entre a sociedade e a natureza, ou 

também denominada de meio técnico. Contemplam o espaço mecanizado, em que 

os objetos pertencentes ao ambiente são vinculados a componentes “naturais” e 

“artificiais”, na qual o ser humano cria externalidades negativas, como a poluição e 

outras destruições ambientais (SANTOS, 2009). 

“Foi apenas uma questão de tempo e de oportunidade para que os 

povoados em crescimento se desenvolvessem em algo maior e mais complexo 

transformando-se no que chamamos de cidades”. (MORIN, 2011, p. 26, grifo do 

autor). 

A implantação das cidades, lugar permanente para moradia e trabalho, é 

efeito da produção de excedentes, ou seja, produtos gerados além da necessidade 

de consumo (ROLNIK, 2012). “Sobre montanhas, rios e pedras da natureza primeira 

se implanta uma segunda natureza, manufaturada [...]. Fruto da imaginação e 

trabalho articulado de muitos homens, a cidade é uma obra coletiva que desafia a 

natureza”, destaca Rolnik (2012, p. 8). 

Assim, observa-se que os rios foram considerados elementos marcantes do 

sítio paisagístico, fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de muitas 
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cidades. Sua presença, além de ser associada a um meio de sobrevivência e marco 

territorial, contribuiu para a formação e transformação do tecido urbano, resultando 

no desenho das cidades de hoje.  

Desde as antigas civilizações, os povoados instalavam-se nos arredores dos 

cursos d’água devido às facilidades por eles geradas em termos funcionais, 

culturais, estratégicos e patrimoniais. Como exemplo desta afirmação, Benevolo 

(2005) cita as cidades da Mesopotâmia nas proximidades do rio Tigre e Eufrates, as 

egípcias no rio Nilo, as Greco-romanas no rio Tibre e Mediterrâneo, as orientais no 

Himalaia e as Medievais nos rios Tâmisa, Sena e Pegnitz, utilizados como 

elementos de limitação, meio de transporte e circulação e, em determinados casos, 

sinônimos de poder e riqueza, ou fúria e destruição. 

A formação das cidades foi assinalada pela relação de fatores econômicos, 

políticos, culturais e sociais, que interferiram de maneira positiva ou negativa na 

conformação do espaço urbano. “As cidades são sintomáticas da transformação dos 

sistemas ecológicos sociais pelo ser humano, [...] onde se concentram [...] membros 

de cada sociedade para promover o desenvolvimento das artes, da tecnologia, da 

educação, da ciência e do comércio”. (MORIN, 2011, p. 27). 

O Brasil, país predominantemente agrário, subitamente se transforma em 

um país virtualmente urbanizado, na qual a “atração da cidade” e a “repulsão do 

campo” são destaque: “Em 1950, [o Brasil] tinha uma população de 33 milhões de 

camponeses [...], com 19 milhões de habitantes nas cidades, ao passo que hoje tem 

a mesma população no “campo” [...] e a população urbana sextuplicou para mais de 

120 milhões”. (DEÁK, 1999, p. 11-12). E complementa: “acima de tudo as 

aglomerações urbanas constituem a base e o palco das transformações futuras da 

sociedade e também de sua economia”. 

Portanto, a urbanização surge após a consolidação da nova nação-Estado, 

momento em que se incorporam a produção de mercadorias para se transformarem 

em aglomerações urbanas. Conjuntamente à urbanização, o trabalho assalariado e 

a industrialização formam um só processo, inseparável e inter-relacionado (DEÁK, 

1999), afinal, o urbano é muito mais do que o simples fato de existir um espaço 

físico na cidade. 

A partir desta fase histórica, tem-se a terceira etapa da relação entre a 

sociedade e a natureza, definida como técnico-científico-informacional, pois modifica 

a natureza para alternativas agora artificiais, tecnológicas e informacionais. “O meio 
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técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização. A diferença, 

ante as formas anteriores do meio geográfico, vem da lógica global que acaba por 

se impor a todos os territórios e a cada território como um todo”. (SANTOS, 2009, p. 

239). 

Nesse contexto, a modernidade é caracterizada atualmente por processos 

sociais, econômicos, culturais e ambientais, pautado na racionalidade, eficiência e 

desenvolvimento que foi se tornando hegemônico, na qual uma determinada forma 

de pensar e agir domina enquanto modelo de sistema e tende a se globalizar. Com 

isso, gera-se a valorização do homem e a racionalização científica como liberdade 

de saber e de realizar tudo o que era imposto. 

A visão de progresso se naturaliza, tornando-se sinônimo de superação do 

tradicional. Ao contrário da evolução pregada pelo cartesianismo, destaca-se na era 

moderna a descontinuidade, marcada por outro formato de cidade (GIDDENS, 

1991). O agrário, primitivo e selvagem substitui-se pelo urbano, industrial e pelo 

pensamento complexo “civilizado”. Nesse sentido, o colonialismo é convertido em 

dominação pela ação do mercado, apontado pelo individualismo, consumismo, 

competição e conhecimento científico. 

 “Vê-se aí que cada ser tem uma multiplicidade de identidades, uma 

multiplicidade de personalidades em si mesmo, um mundo de fantasias e de sonhos 

que acompanham sua vida. [...] Não é simplesmente a sociedade que é complexa, 

mas cada átomo do mundo humano”. (MORIN, 2005a, p. 57-58). 

A ciência induz à dominação da natureza, à especialização, à fragmentação 

e à hierarquização, como conquista para o avanço técnico e tecnológico. A 

hierarquização demonstra um sistema formado por camadas de base e topo 

moldadas como padrão, em que cada indivíduo desenvolve sua própria biografia 

(BECK, 1997). 

Tais fatos são observados como naturais e aqueles que não se enquadram 

no “centro da normal” são vistos como seres patológicos e/ou anormais. Na base 

dessa classificação concentra-se a massa trabalhadora, enquanto que o topo é 

formado por poderosos, representantes da sociedade e do Estado. Segundo Souza 

(2005), o mercado e o Estado não são apenas grandezas materiais fundamentadas 

por critérios formais, mas também materializações de concepção de mundo 

hierarquicamente peculiares, que constrói na atualidade as distinções sociais. 
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A intensa disparidade social é claramente visível, juntamente com o descaso 

para com os grupos de menor poder aquisitivo e consequentemente, desprovido de 

influência social. Assim, tem-se a separação do homem e natureza, homem e outros 

homens, enfim, sujeito e objeto, que passam a ser estudados para compreender se 

a ciência, economia e tecnologia realmente são capazes de “solucionar” todos esses 

problemas. As destruições ambientais que antes eram pontuais expandem-se na 

modernidade. 

Nesse sentido, Stengers (2015) afirma que o capitalismo oferece uma falsa 

visão de liberdade, por isso não se pode confiar na hipótese de que a ciência é 

capaz de responder às ameaças do futuro, porque não evitará a barbárie. O Estado, 

composto por pessoas ditas “responsáveis” pela massa populacional, divulgam 

mensagens contraditórias que afetam o coletivo, induzindo a mudanças no seu 

modo de vida e ao mesmo tempo instigando competições e o crescimento de capital 

que prega os moldes desse sistema opressor. Dessa maneira, percebe-se o temor 

de um futuro incerto e expectativas de um milagre camuflado por dizeres ilusionistas. 

É interessante notar que com a divisão do campo e da cidade, cultivo 

inadequado e população concentrada no mesmo espaço, os dejetos aplicados no 

solo para o aumento da sua fertilidade, são transformados em contaminantes dos 

cursos d’água e da cidade como um todo, devido o acúmulo, incapacidade de 

regeneração e irracionalidade dos sistemas de esgoto. Foster (2005) possui como 

pensamento central a “falha metabólica irreparável” desse sistema, por acreditar que 

o capitalismo, por meio da alienação do trabalho e da natureza, rompe o 

metabolismo natural e esta falha inicia-se da separação do campo com a cidade, e 

da agricultura com a indústria, que geram grandes aglomerados concentrados nos 

mesmos espaços, induzindo a diferentes configurações e insustentabilidade do 

sistema.  

Como elementos físico-urbanísticos relacionados à sustentabilidade dos 

aglomerados urbanos, Grostein (2001) descreve o modo de ocupação do solo, 

disponibilidade de água para o seu funcionamento, destinação e tratamento 

adequado do lixo e esgoto, mobilidade urbana traduzida pela qualidade do 

transporte público, atendimento às necessidades de equipamentos sociais, moradias 

e serviços à sociedade, além da qualidade dos espaços públicos. 

A partir do sistema capitalista, as cidades são vistas como áreas de 

acumulação de capital, refletindo na formação do espaço urbano que prevalece hoje 
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em dia (GARCIA, 2013). Portanto, pode-se identificar o quanto o capitalismo 

interfere negativamente na relação da sociedade e natureza, a ponto de aumentar o 

abismo entre as classes sociais, explorar drasticamente o ambiente, e iludir as 

pessoas de que o lucro é a principal fonte para o desenvolvimento. 

 

Nesse sentido, é lícito admitir que vivemos em um mundo onde os lugares 
mostram uma tendência a um mais rápido envelhecimento (de um ponto de 
vista  técnico e socioeconômico), com ritmos diversos e, mesmo 
inesperados, segundo regiões e países. Os lugares se especializam, em 
função de suas virtualidades naturais, de sua realidade técnica, de suas 
vantagens de ordem social. Isso responde à exigência de maior segurança 
e rentabilidade para capitais obrigados a uma competitividade sempre 
crescente. (SANTOS, 2009, p. 248). 

 

Seguindo essa mesma convicção, Stengers (2015) afirma que a sociedade 

enfrenta tempos estranhos, caracterizados por impactos ambientais e especulação 

financeira, na qual muitos atribuem à ciência e ao Estado o poder de respostas às 

catástrofes. Porém, a autora esclarece que tanto os cientistas quanto nossos 

“responsáveis”, não têm respostas a estas perguntas e aguardam em pânico o 

acontecimento de um milagre. Por tal motivo, é fundamental um novo olhar sobre a 

natureza da modernidade, ainda não abrangido pelas ciências sociais. 

Neste cenário, destaca-se Giddens (1991), que adentra na modernidade por 

abordar com mais intensidade a epistemologia, e reflete sobre a construção da 

modernidade pelos seus aspectos culturais. Com isso, ressalta que existe uma 

desorientação de não obtenção do conhecimento sistemático, porque o ser humano 

compreende o mundo e a realidade em que vive a seu modo, sendo incapaz de 

dominar o conjunto de saberes técnico/científicos, que estão fora do seu controle. 

Durante anos, a sociedade tradicional baseava-se em relações pessoais de 

“face a face”, com troca ou permuta de objetos e mercadorias, cujos riscos eram 

provenientes apenas de problemas ambientais ligados ao funcionamento da 

biosfera, ou iniciativas de conflitos e guerras. Com o advento da modernidade, tem-

se a ruptura do tradicional e esta transição faz surgir, segundo Giddens (1991), dois 

importantes lados: a tecnologia que favorece oportunidades de existências seguras, 

e a crise socioecológica decorrente dela (indústria de guerras e destruição). 

Assim, há uma descontinuidade e perda de crença no “progresso”, 

constituída por rápidas mudanças e inovações tecnológicas (ritmo de mudanças), 

transformações globais (escopo da mudança), influência do Estado-nação e a lógica 
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de que tudo é mercadoria (natureza intrínseca das instituições modernas) 

(GIDDENS, 1991). Neste caso, desconstruir a evolução social para Giddens (1991), 

simboliza não ver a história como uma unidade, ou reflexo de princípios de 

organização e transformação. 

O impacto ambiental e a destruição da natureza são marcados pelo déficit 

do pensamento social, na qual os riscos apresentam um efeito bumerangue, pois os 

atores desse processo entram no jogo dos perigos que eles próprios desencadeiam. 

Além disso, na modernidade o progresso pode se converter na autodestruição da 

vida, gerando ameaças globais que atingem a todos e não apenas aqueles que 

causam danos ao meio, produzindo assim, sensações de insegurança (BECK, 1997, 

2010). 

Quando se inicia a percepção da crise ambiental, as pessoas mudam seus 

hábitos, biografia e ações a partir das modificações que ocorrem. É isso que 

alimenta o processo. O dinamismo da modernidade provém da separação do tempo 

e espaço, na qual sua recombinação admite o “zoneamento” da vida social, do 

desencaixe dos sistemas sociais, bem como ordenação e reordenação reflexiva das 

relações sociais. Neste dinamismo, a separação do tempo e espaço configura 

importâncias de caráter conectivo entre as atividades sociais e seus encaixes, 

impulsionista da organização racionalista e modos de inserção indisponíveis na 

civilização precedente (GIDDENS, 1991). 

Assim, observa-se que a gestão das cidades deve ser formada pelo 

planejamento urbano, caracterizado por peritos que analisam os problemas e 

carências, visando propor alternativas para minimizá-los. Nesse caso, o 

planejamento participativo surge como meio de contribuir com tal sistema. A cidade 

enquanto complexidade permite observar elementos que não estão na 

racionalidade, isto é, distingui-se por diversidades e controvérsias inimagináveis. “De 

toda parte surge à necessidade de um princípio de explicação mais rico do que o 

princípio de simplificação (separação/redução), que podemos denominar princípio de 

complexidade”. (MORIN, 2005b, p. 30). 

Portanto, a teoria da modernização de Giddens (1991) resume-se ao fato de 

que, quanto mais se conhece as ciências naturais, maior é o controle sobre ela. 

Porém, quanto mais se conhece as ciências sociais, maiores são as reflexões e 

mudanças. Em suma, para o autor não há pós-moderno, mas radicalização e 

universalização da modernidade, com enfoque em aspectos culturais e epistêmicos. 
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Afinal, para que exista a pós-modernidade precisa-se de participação democrática, 

sistema para todos, igualdade entre produção e consumo, desmilitarização e 

humanização tecnológica (GIDDENS, 1991). 

A constituição e transformação dos aglomerados urbanos ao longo dos anos 

resultaram num padrão de urbanização, caracterizado por componentes 

insustentáveis de expansão da área urbana e modernização dos espaços 

intraurbanos, bem como baixa qualidade de vida populacional (GROSTEIN, 2001). 

Dessa forma, percebe-se que a expansão urbana intervém diretamente no 

sítio, transformando-o, e resultando numa leitura da paisagem cada vez mais 

indecifrável (GORSKI, 2010). 

Através dos posicionamentos destacados, analisa-se que as cidades ainda 

enfrentam dificuldades de planejamento voltado para a união entre o campo e a 

cidade, que poderiam resultar em áreas de convívio e encontro. O espaço continua 

sendo degradado e poluído, a intensa concentração populacional eleva os 

problemas ambientais, as classes sociais com menor poder aquisitivo são 

deslocadas para as periferias ou locais de risco. Não há expansão das terras rurais 

não edificadas para as cidades, a ponto de serem substituídas por parques, jardins, 

praças e outros ambientes que aproximem esses dois extremos. O poder capitalista, 

ainda prevalece sobre o bem comum.  

Diante do exposto, destaca-se a importância da modificação do pensamento 

do homem quanto ao planejamento dos aglomerados urbanos, na qual predomina o 

interesse do desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico das cidades. 

Apesar de ser um grande desafio na atualidade, esta alteração se faz necessária em 

função da busca pelo bem coletivo e público, sobressaindo-se sobre o desejo de 

particularidades e privações. 

 

2.2 RELAÇÃO DOS PROCESSOS MIGRATÓRIOS NA FORMAÇÃO DAS CIDADES 

DO OESTE CATARINENSE 

 

A migração, enquanto movimento ou deslocamento de indivíduos para uma 

determinada região, destaca-se como procedimento característico da formação e 

constituição das cidades. Para Jakob (2003), é uma das variáveis demográficas 

mais difíceis de serem analisadas, e é afetada por elementos associados ao tempo e 

espaço. 
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O surgimento da cidade como espaço urbano está relacionado ao 

aperfeiçoamento das atividades humanas (GARCIA, 2013). Com a transformação do 

homem, necessidades surgiram em função da sofisticação adquirida pela habilidade 

em manipular e desenvolver equipamentos e ideias. Esse ambiente, além de ser 

formado artificialmente pelo ser humano, possui caráter heterogêneo como 

particularidade, por compor-se em áreas menores e diferenciadas (LUCHIARI, 

2011). 

As cidades passaram por profundas transformações socioeconômicas, 

muitas vezes relacionadas à migração de indivíduos de uma região do país para 

outra ou de um Estado para outro, bem como pela transição de famílias das áreas 

rurais para as áreas urbanas. No Brasil, Miranda (2009) afirma que isso se refletiu 

inadequadamente e de forma atrelada a desigualdades sociais, baseadas em 

condições perversas. 

Tal fato, comum em diversas regiões brasileiras no decorrer da história, 

ocorreu semelhantemente no Oeste Catarinense, devido a diversos fatores, dentre 

eles os migratórios, que se associam a insuficiência de recursos que garantiam 

condições mínimas ou dignas de sobrevivência, e perspectivas da posse de novos 

espaços (STAUB; STAUB, 2014). 

Nesse contexto, o diálogo acerca do Oeste Catarinense refere-se ao 

território de Santa Catarina que contempla “[...] toda a região que vai desde o vale 

do Rio do Peixe até a divisa com a Argentina ou, ainda, o território que foi 

incorporado a Santa Catarina por força de acordo interestadual de limites de 1916”. 

(RADIN, 2001, p. 140). 

De acordo com Bona (2004), o primeiro registro histórico que cita o Extremo 

Oeste de Santa Catarina, é datado de 13 de janeiro de 1750, momento em que foi 

firmado o Tratado de Madri entre as Cortes de Portugal e Espanha, estabelecendo o 

término da discussão dos dois países quanto à demarcação da linha de fronteira que 

estava dentre suas posses na América do Sul. 

O plano da colonização do Oeste Catarinense iniciou no ano de 1912 com o 

intuito de promover o povoamento dessas terras, quando por decreto, o governo 

estadual permitiu o funcionamento da empresa Brazil Development and Company 

(com sede nos Estados Unidos da América do Norte), subsidiária da Brazil Railway 

Company, construtora da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul (BONA, 

2004). 
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Como no ano de 1908 houve o início da execução da referida estrada de 

ferro em solo catarinense, a empresa construtora da ferrovia recebeu como forma de 

pagamento do Governo do Estado, terras equivalentes a quinze quilômetros de 

largura para cada lado dos trilhos, o que incluía quase todo o território do Oeste de 

Santa Catarina. Em 1924, através de contrato firmado, o Estado concedeu à Brazil 

Development and Company 273.703 hectares e 5.472 m2 do território denominado 

de “Peperi-Guaçu” (BONA, 2004). 

A ligação férrea do centro do país ao Rio Grande do Sul foi um sonho 

almejado há anos, cuja efetivação se deu na grande “selva” do Oeste Catarinense, 

num território de fronteira do Estado de Santa Catarina, fato este que, de acordo 

com Radin (2001), foi fomentado pela preocupação brasileira em fornecer 

alternativas para a colonização regional. Como consequência, o autor citado destaca 

que essa construção impulsionou os investimentos locais, principalmente os 

relacionados à exploração da madeira e a venda de terras. 

Segundo Bona (2004), a firma norte-americana não realizou diretamente a 

colonização das terras concedidas pelo Governo do Estado, porém, conferiu tal 

atribuição a outras empresas, como por exemplo, a Empresa Peperi-Chapecó que 

ficou com a gleba Peperi-Guaçu.  

No ano de 1929, momento em que o Extremo Oeste Catarinense foi visitado 

pela primeira vez por autoridades estaduais, a região foi descrita pelos membros da 

comitiva do Governador do Estado, Adolfo Konder, como “inculta e desconhecida”, 

com matas “vastas e desertas”, mas com potencial de futuro para aqueles que 

fossem desbravá-las, relata Silva (2010). A visita ocorreu pelo fato de que o lugar 

era desconhecido aos “olhos do Estado”, precisando assim ser “descoberto” e 

estrategicamente ocupado, para garantir sua posse (SILVA, 2010). 

Quanto à população que habitava a região durante a passagem da comitiva 

governamental, Silva (2010, p. 19-20) relata: “Naquele momento, as terras [...] eram 

ocupadas por indígenas e, principalmente, por caboclos ou brasileiros que utilizavam 

o espaço regional para extração de madeira e erva-mate, para fazer pequenas 

plantações e para criações de animais”. A dedicação a essas atividades ocorreu 

devido à necessidade de subsistência das famílias que ali viviam e não com o intuito 

de gerar excedentes ou delimitações territoriais. 

Na época em questão, outro grupo, embora em menor quantidade, também 

residia nas localidades, eram os colonos descendentes de famílias alemães e 
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italianas, oriundos em sua maioria do Estado do Rio Grande do Sul, considerados os 

responsáveis pela aquisição e ocupação das terras comercializadas pelas empresas 

colonizadoras (SILVA, 2010). 

Ainda na década de 1920, novos núcleos coloniais foram surgindo, entre 

eles, Bavaresco (2005) cita Porto Feliz, atual município de Mondaí (primeira colônia 

fundada no Extremo Oeste Catarinense), e a colônia de Porto Novo, conhecida hoje 

em dia como município de Itapiranga. O fortalecimento do movimento dessas 

colônias impulsionou a venda total dos lotes ainda nos primeiros anos. Esse êxito na 

constituição e desenvolvimento de Porto Feliz e Porto Novo contribuiu para a 

formação de outros povoados que foram intensificados em 1940 e agrupados pela 

similaridade de etnias, como é o caso da Vila Oeste, atual município de São Miguel 

do Oeste. A falta de ordenamento dos povoados ocasionou heterogeneidade étnica, 

afinal, as próprias colonizadoras e os governantes não tinham interesse em manter 

um modelo de colonização, pois seu foco estava na exploração das riquezas ali 

existentes (BAVARESCO, 2005). 

No ano de 1940, através de Decretos-lei, o Presidente Getúlio Vargas 

encampou o território do Extremo Oeste Catarinense localizado numa faixa de 150 

quilômetros na fronteira com a Província de Misiones (Argentina), tornando-se de 

domínio das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, que foram vendidas a 

várias empresas colonizadoras, dentre elas: Alberico Azevedo, Barth Benetti e Cia 

Ltda, Madeireira Iguassu Ltda, Rineu e Romeu Granzotto, Colonizadora e Madeireira 

Bandeirante Ltda, Pinho & Terras Ltda e Sociedade Madeireira Santa Rita Ltda 

(BONA, 2004). 

Tais glebas de terras, com exceção das áreas de campo, foram divididas em 

lotes coloniais ou rurais com aproximadamente 25 hectares cada, bem como em 

lotes urbanos para povoados ou vilas. O povoamento foi iniciado por migrantes 

geralmente originários do Rio Grande do Sul, dos municípios de Santa cruz, Bento 

Gonçalves, Caxias do Sul, Lajeado, Garibaldi, Farroupilha, Ana Rech, Veranópolis, 

Guaporé, Encantado, Arroio do Meio, Antônio Prado, Erechim, Aratiba, Barra do 

Ouro, Osório, Marau, São Sebastião do Caí e Montenegro (BONA, 2004). 

A colonização do Extremo Oeste de Santa Catarina teve o fator econômico 

como aspecto preponderante. Entre as empresas colonizadoras que adquiriram 

terras das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, destaca-se na região a 

Barth, Benetti & Cia Ltda, que conforme adverte Bona (2004), tinha dois objetivos 
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principais: a exploração de madeiras existentes nas glebas (principalmente 

araucárias) para serragem, transporte e exportação, bem como o desenvolvimento 

de atividades vinculadas a colonização.  

Portanto, as empresas colonizadoras tinham perspectivas de lucro através 

da venda de terras férteis e de madeira para a exportação, e a falta de experiência 

nesse setor obrigou-as a contratar pessoas que haviam participado ou coordenado 

outros projetos de colonização (WERLANG, 1995). 

Durante essa fase histórica, destacam-se os objetivos dos diferentes 

“personagens” desse legado: as empresas colonizadoras tinham uma visão 

econômica e lucrativa; o Governo Estadual primava pelo desenvolvimento da região 

e sua integração ao território catarinense; enquanto isso, para os migrantes, comprar 

os lotes era o sonho de ter suas próprias terras, realizado (BAVARESCO, 2005). 

Assim, ocorreram inúmeras mudanças no aspecto socioeconômico e 

paisagístico. Spenassatto (2008) reforça tal concepção relatando que as 

transformações citadas aconteceram quando os migrantes ou descendentes de 

imigrantes, principalmente italianos, saíram do Rio Grande do Sul, que passava por 

um forte esgotamento do solo e partiram em direção ao Oeste do Estado de Santa 

Catarina. Além disso, Radin (2001) menciona que nesse período, o Estado em 

questão enfrentava o crescimento demográfico das zonas coloniais, cujo excedente 

populacional que não conseguia manter uma vida digna, se deixava iludirem pelas 

promessas das companhias de colonização que atuavam na venda de terras.  

A fragmentação das propriedades do Rio Grande do Sul, retalhadas e com 

baixa produtividade, além do relevo declivoso propício à erosão, dificultavam o 

sustento das famílias, pois não havia a possibilidade de divisão dessas propriedades 

devido a sua inviabilização econômica (WERLANG, 1999). Como fuga dessa 

situação, os migrantes compraram novos lotes no Oeste de Santa Catarina para a 

implantação de lavouras e sobrevivência das famílias.  

Em alguns casos, a migração também remetia à busca por mais liberdade, 

desejo de ficar longe da vigilância dos pais e familiares, oportunidade de recomeçar 

a vida, “fazer fortuna”, ou até mesmo simbolizava a fuga da Revolução de 1923 

(RADIN, 2001). 

Os compradores das terras do Oeste de Santa Catarina a partir de 1940 

foram migrantes do Paraná, parte de Santa Catarina e São Paulo, mas 

principalmente do Estado do Rio Grande do Sul (SILVA, 2010). Portanto, a migração 
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provinha de todas as regiões, em busca de abrigo, expansão das fronteiras 

agrícolas, e terras férteis e baratas, potencializadas com madeira para extração 

(STAUB; STAUB, 2014). 

Para intensificar a venda das terras, Radin (2001) cita que as companhias 

investiam densamente em propagandas de jornais, entre eles o Jornal Correio 

Riograndense de Caxias do Sul, que possuía forte disseminação nas ocupações 

italianas do Sul do Brasil. 

 

TERRAS férteis e de primeira qualidade, com matas virgens cobertas de 
madeiras de lei e pinhais, servidas de abundantes águas e ótimo clima. São 
terras apropriadas para o plantio de alfafa, trigo, milho, feijão, fumo, cana, 
parreiras e etc. Não há formigas. 
Faz apenas 5 anos que entraram os primeiros colonos, os quais já são mais 
[de] 2.000. Existe a VILA OESTE, Centro da Colonização, com mais de 200 
casas; é provida de luz elétrica, paróquia, comércio, indústria, escolas, 
médico, oficina mecânica, moinho, serrarias, selarias, hotéis, ferrarias e de 
outros muitos confortos. E’ zona de grande futuro. As ESTRADAS são 
excelentes, dando saída aos produtos por Barril e, mais tarde, para o Norte. 
Há linhas de ONIBUS de Carazinho todas as 2

as
 e 5

as
 feiras, passando por 

Sarandí, Barril, Águas do Prado, Mondai e daí até Vila OESTE, centro da 
Colonização. – AS TERRAS SÃO LEGALIZADAS com títulos perfeitos, 
dando-se escritura imediata. Mais informações os interessados poderão 
obter com a firma BARTH, ANNONI & CIA LTDA em Carazinho [...]. 
(CORREIO RIOGRANDENSE, 1946, p. 4 apud SILVA, 2010, p. 102). 

 

A partir deste trecho de uma das propagandas divulgadas originalmente pelo 

Jornal Correio Riograndense em 1946, percebe-se que para atrair as famílias 

gaúchas ao Oeste Catarinense, as firmas colonizadoras anunciam a existência de 

fontes de trabalho que garantiam lucro, altas produtividades e sustento aos 

migrantes nos primeiros anos de ocupação das terras, bem como asseguravam 

facilidades de transporte de pessoas para a região e de saída dos produtos 

cultivados. A fertilidade do solo, os serviços ofertados na sede da colonização e a 

legalização documental das terras adquiridas também eram considerados fatores 

primordiais. Essas publicidades remetiam a lugares considerados um “paraíso”, 

seguros, sem conflitos, com grande potencial de desenvolvimento, e em fase de 

consolidação de vilas, o que consequentemente refletia na imagem de “progresso 

local” e não de isolamento das terras que estavam sendo vendidas. 

As propagandas feitas pelas firmas colonizadoras divulgavam apenas as 

promessas de bons preços das terras e as oportunidades de trabalho, ou seja, não 

mencionavam as dificuldades existentes, onde em muitos casos a prestação de 
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serviços remunerados (abertura de estradas em vilas e pequenas cidades próximas) 

seria uma forma de pagamento das glebas (SPENASSATTO, 2008). 

Além das propagandas anunciadas em jornais de diferentes Estados, Silva 

(2010) cita a utilização de outras estratégias de venda, como a contratação de 

agentes ou corretores, e até mesmo o envio de correspondências específicas para 

possíveis famílias interessadas na aquisição de terras do Oeste de Santa Catarina, 

com o mapa da área que estava sendo vendida. Para o autor supracitado, o 

processo de venda territorial era árduo, afinal, apesar do baixo valor cobrado (devido 

à obrigação das empresas em colonizá-las), muitos interessados não tinham 

condições financeiras suficientes para adquiri-las. 

Segundo Bavaresco (2005), o processo de deslocamento e fixação dos 

primeiros aglomerados ocorreu nas proximidades de cursos d’água: 

 

Pode-se afirmar que as migrações, primeiramente, ocuparam as terras ao 
longo do rio Uruguai, e, em seguida, expandiram-se até encontrar os limites 
com o estado do Paraná. Talvez a explicação para a fixação dos primeiros 
núcleos coloniais às margens do rio Uruguai seja a dificuldade de 
locomoção e de transporte no Oeste catarinense. Apesar de o rio Uruguai 
não ser navegável devido aos locais de águas rasas e cachoeiras [...], suas 
cheias, ocorrendo apenas uma vez por ano e, nesse período, permitindo a 
navegação, nos primeiros anos da colonização foi importante meio de 
transporte para a madeira destinada ao comércio na Argentina. 
(BAVARESCO, 2005, p. 72). 

 

Com a mecanização da lavoura gaúcha a partir de 1950, houve o aumento 

significativo de desempregados na região, favorecendo a migração dessas famílias 

para o Estado de Santa Catarina. A década de 1920 a 1960 destaca-se como o 

período de maior fluxo populacional gaúcho à Santa Catarina (WERLANG, 1999). 

Os vales suspensos e a beira dos planaltos era a condição geográfica 

escolhida pelos descendentes de italianos para colonizar, por se assemelharem as 

terras montanhosas da Itália (SPENASSATTO, 2008). Diferentemente dos 

descendentes de alemães que preferiam encostas com mata latifoliada apesar de 

serem mais quentes, e vales próximos aos rios, pelas facilidades encontradas, 

gerando como resultados o desenvolvimento da agricultura e da indústria, afirma o 

autor supracitado. A ocupação do território e o primeiro ciclo econômico do Oeste 

Catarinense deu-se início com a utilização dos campos (STAUB; STAUB, 2014). 

Esse cenário formado por empresas colonizadoras e pela chegada de 

moradores na região gerou intensas transformações na ocupação do espaço e da 



33 

relação entre o homem e a natureza. Isto é, houve o confronto de diferentes modos 

de vida, compostos por grupos com distintas visões de mundo. Afinal, antes, os 

caboclos e indígenas extraíam da natureza o necessário para seu sustento e 

subsistência, conviviam na grande selva de forma simples e rudimentar. Enquanto 

isso, na chegada às novas terras, os migrantes tinham a perspectiva de serem 

proprietários daquele espaço, conquistando através da capacidade de trabalho o 

acúmulo de riquezas. Através da consolidação desse episódio, caboclos e indígenas 

foram expulsos das terras onde moravam, e empregados como mão de obra barata 

na abertura de estradas, derrubada das madeiras e trabalhos de cultivo na 

agricultura (SILVA, 2010; RADIN, 2001). 

Apesar de serem considerados, muitas vezes, como personagens 

secundários da história (excluídos da memória local), cujos heróis eram os brancos 

descendentes de europeus, os caboclos, negros e os indígenas, foram indivíduos 

imprescindíveis antes, durante e depois da colonização do Oeste Catarinense, uma 

vez que, representavam a parte braçal durante a execução dos serviços de 

ocupação das terras e construção de moradias (SILVA, 2010). 

No caso dos migrantes italianos, o apego cultural à terra e o significado 

econômico da pequena propriedade, justificam a escolha desse grupo ao optarem 

pela Mesorregião do Oeste de Santa Catarina, esclarece Radin (2001). 

Nesse contexto de ocupação, Silva (2010) corrobora com o diálogo 

afirmando que a base econômica regional era a madeira, extraída pelas serrarias 

instaladas pelas empresas colonizadoras e comercializadas no mercado da 

Argentina. De acordo com esse mesmo autor, tal atividade influenciou diretamente 

no crescimento e nas transformações dos núcleos coloniais, possibilitando inclusive 

o fortalecimento da agricultura. 

O destaque da indústria madeireira foi evidente, uma vez que, as empresas 

primeiramente exploravam a madeira, para posteriormente vender as terras. Com 

isso, o baixo custo da matéria-prima era compensado através da sua diversificação 

e abundância, reintera Bavaresco (2005). Portanto, quanto mais famílias se 

instalavam nessas áreas desmatadas, maior era o desenvolvimento local e regional. 

Além da riqueza de madeiras nobres comercializadas nos primeiros anos, 

destacavam-se como potenciais fontes de renda, a erva-mate, bem como os 

excedentes produzidos nas colônias: feijão, banha e fumo (BAVARESCO, 2005). 
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Com a chegada dos migrantes aos solos do Oeste de Santa Catarina, tem-

se o desânimo daqueles que esperavam encontrar um espaço com futuro promissor. 

As vantagens e potenciais da região que foram divulgados pelas propagandas das 

empresas colonizadoras, não condiziam com as reais situações presenciadas no 

local. Dessa forma, a frustração dos migrantes entra em cena.  

O resultado desse fato, segundo Spenassatto (2008), foi o drama daqueles 

que não tinham condições financeiras para voltar à sua terra natal e se obrigaram a 

assumir uma nova cultura e identidade. Devido às dificuldades enfrentadas nas 

novas terras, juntamente com a falta de estradas, de infraestrutura e demais 

limitações, os colonizadores tornaram-se verdadeiros guerreiros lutando pelo 

sustento das suas famílias. 

Contudo, apesar da colonização ter sido intensificada pela migração dos 

moradores do Rio Grande do Sul, seu desenvolvimento ocorreu com o apoio de 

todos que investiram no desbravamento das terras e na prática de atividades que 

contribuíram solidariamente para o crescimento daquele espaço, 

independentemente dos problemas encontrados. 

 

2.2.1 A formação da Vila Oeste 

 

Anterior à colonização da Vila Oeste (atual município de São Miguel do 

Oeste), ocorreu um fato histórico marcante que merece destaque: a passagem da 

Coluna Prestes que deixou vestígios ao longo de todo o percurso traçado pelo 

território catarinense. Segundo Staub et al. (2017), esse lendário grupo armado, 

liderado pelo capitão Luís Carlos Prestes, teve início na região missioneira do 

Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Santo Ângelo, no ano de 

1924, e aos poucos agregou comandados de diversas regiões. 

O capitão dessa longa marcha encontrava-se descontente com o desfecho 

da Revolta dos Tenentes do Forte de Copacabana, e marca a história do Oeste 

Catarinense juntamente com civis voluntários e comandados, por ser o primeiro 

movimento armado que lutou, segundo os revolucionários, “por um Brasil mais justo, 

igualitário e fraterno” (STAUB et al., 2017, p. 19). 

A passagem da Coluna Prestes relaciona-se à colonização da Vila Oeste 

pelo fato do caminho percorrido por tal grupo em Santa Catarina, ter facilitado o 

acesso às terras que deram início ao povoamento (SPENASSATTO, 2008).  
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A empresa mais conhecida na região denominava-se Barth, Benetti & Cia, 

com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Estado na qual pertenciam os 

primeiros colonos alemães e italianos que migraram para a Mesorregião do Oeste 

Catarinense (SILVA, 2010). A partir da “picada” aberta por Luís Carlos Prestes e seu 

grupo, Bona (2004) relata que a referida empresa encaminhou alguns pioneiros para 

explorar um lugar apropriado e com condições favoráveis à implantação da sede da 

firma, bem como para a instalação de uma serraria. Ao adentrar na densa mata, o 

Movimento seguiu essa antiga picada até encontrar as nascentes do rio Guamirim, 

em 23 de março de 1940, e ao perceberem que a água era boa, decidiram ali se 

abrigar, construindo um rancho de taquaras e folhagens ao pé de um cedro, que 

escolheram para ser a sede da futura Vila Oeste (BONA, 2004). 

A nascente do rio Guamirim possuía águas cristalinas e era cercada por 

árvores, pinheiros, canelas e grápias que cobriam o leito do rio com sua sombra. 

Essa água foi base para a sobrevivência das famílias italianas, alemães, mestiças e 

caboclas que se instalaram naquele povoado, além de ser utilizada para mover a 

roda d’água do primeiro moinho, para o lazer dos moradores e anos depois para a 

fabricação de refrigerante artesanal (SPENASSATTO, 2008). 

Na margem esquerda do rio, o desmatamento (Figura 1) foi realizado 

primeiramente pelos colonos do município de São Marcos e teve continuidade com 

trabalhadores de Nova Prata que aproveitaram as terras para o plantio de milho 

(BONA, 2004). 

 

 
 

Figura 1 – Desmatamento de terras na década de 1940 e a 
construção das primeiras moradias 

Fonte: Staub e Staub (2014). 
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Após o desmatamento, o administrador da empresa Barth Benetti & Cia Ltda 

elaborou um projeto de loteamento do terreno da sede e das glebas, e contratou um 

agrimensor para o serviço de medição (BONA, 2004). 

Com a finalização do loteamento, deu-se a abertura da Avenida Getúlio 

Vargas com largura de 25 metros, estimando em 20 metros a largura das demais 

vias. Posteriormente realizou-se a construção das residências para as pessoas 

responsáveis pelo setor administrativo e pelo corte das árvores, serragem das 

madeiras e execução das serrarias (BONA, 2004). Na Figura 2 demonstra-se a 

Avenida Getúlio Vargas com a existência de edificações residenciais sendo 

construídas no seu entorno imediato. Atualmente esta Avenida é uma das principais 

vias de ligação do sentido leste/oeste do município de São Miguel do Oeste, cuja 

largura contribui expressivamente para a fluidez do trânsito. 

 

 
 

Figura 2 – Vista da Avenida Getúlio Vargas na antiga Vila Oeste 
Fonte: Staub e Staub (2014). 

 

A primeira serraria (Figura 3) foi construída perto do salto do rio Guamirim 

(localizado a oeste da atual cidade), favorecendo a extração da madeira (Figura 4), 

principalmente das araucárias, afinal, ainda havia muitas áreas cobertas por 

pinheiros de grande porte e madeiras de lei como: louro, cedro, guatambu, angico, 

canela, guajuvira, açoita-cavalo, canjerana, cabriúva e grapiapunha (BONA, 2004). 

Para Staub e Staub (2014), a existência dessa serraria expressava que além da 

ocupação exploratória, havia consigo marcas do capitalismo industrial, consolidado 

com o passar dos anos através da instalação de diversas outras madeireiras nos 

seus arredores. 
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Figura 3 – Vista geral da serraria Vila Oeste na década de 1940 
Fonte: Staub e Staub (2014). 

 

 
 

Figura 4 – Barracões utilizados para serragem e armazenamento 
de tábuas e equipamentos na serraria Vila Oeste 

Fonte: Staub e Staub (2014). 

 

A principal atividade desempenhada pela empresa Barth, Benetti & Cia, era 

a colonização das glebas. Como o solo da região era fértil, a administração da firma 

divulgou no Rio Grande do Sul o início do povoamento dessas terras e ofereceu a 

venda de lotes coloniais e urbanos (BONA, 2004). No ano de 1944, entra em cena 

uma nova empresa, a Sociedade e Colonizadora Bandeirante Ltda, que se 

responsabilizou pelo comércio e colonização de extensos territórios, especialmente 

os situados na fronteira com a Argentina (SILVA, 2010). 
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O deslocamento dos gaúchos para o solo catarinense era realizado 

conforme Bona (2004), através de carroças puxadas por bois e mulas. Após sua 

instalação, chegavam caminhões com o restante das mudanças e dos animais que 

auxiliavam no sustento das famílias (Figura 5). Na Vila Oeste, os migrantes também 

eram transportados por automóveis ou ônibus das próprias colonizadoras ou de 

agentes que os conduziam até o local prometido (SILVA, 2010). 

 

 
 

Figura 5 – Famílias de migrantes e os meios de transporte da época: 
carro de boi e caminhão 

Fonte: Ulysséa et al. (2008). 

 

Ao chegarem à Vila Oeste, os compradores dos lotes se alojavam 

temporariamente no “barracão”, destacado na Figura 6, até que fossem abertos os 

caminhos para a construção das casas (Figura 7 e 8), galpões e plantio de produtos 

agrícolas (BONA, 2004). 

 

 
 

Figura 6 – Detalhe para o barracão que abrigava os migrantes 
Fonte: Adaptado de Ulysséa et al. (2008). 
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Figura 7 – Vista geral da Vila Oeste, com o primeiro ordenamento de residências 
Fonte: Bona (2004). 

 

  
 

Figura 8 – Destaque para as residências em madeira 
Fonte: Ulysséa et al. (2008). 

 

Quanto ao uso e ocupação das terras, Bona (2004) reforça que os indivíduos 

responsáveis pela derrubada de árvores moravam na sede, uma vez que, as 

madeiras retiradas eram arrastadas por bois ou rebocadas por caminhões até as 

serrarias ou para o Porto do Rio Uruguai em Mondai. A partir do Porto, Staub e 

Staub (2014) apontam que a matéria-prima era embalsada, e durante as épocas de 

cheia dos rios, enviada para Santo Tomé (Argentina) na qual se comercializava e 

exportava em navios para a Ásia e Europa. 

Na Figura 9 observa-se a serraria manual da madeira utilizada para a 

construção das edificações residenciais que abrigavam os migrantes após sua 
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instalação no barracão da Vila Oeste. Parte da madeira extraída durante o 

desmatamento da área também era transportada por balsas para o exterior, como 

ilustrado na Figura 10. 
 

 
 

Figura 9 – Processo de serraria manual da madeira  
Fonte: Bona (2004). 

 

 
 

Figura 10 – Balsas no rio Uruguai utilizadas para o transporte da madeira 
Fonte: Staub e Staub (2014). 

 

Enquanto isso, aqueles que preferiam as atividades agrícolas buscavam o 

interior. “Nos lotes rurais mais próximos da Vila, as casas de moradia foram 

construídas com tábuas de pinho, transportadas por carroças e, nos mais distantes, 

eram construídas com madeira lascada, até serem substituídas por madeira serrada” 

(BONA, 2004, p. 60). 
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Inicialmente os diretores da Barth, Benetti & Cia, separavam as famílias 

migrantes de acordo com a situação ética e religiosa: os de origem alemã e 

evangélicos foram agrupados na Linha Veado, e os católicos na Linha Lajeado 

Caxias; já os italianos e de religião católica foram dispostos na Canela Gaúcha, 

Campos Sales e arredores da Vila Oeste. No entanto, tal critério de ordenamento foi 

extinto por se compreender que esse modo de habitar feria os direitos de liberdade, 

tornando-se assim permitido que cada agricultor escolhesse seu próprio lote (BONA, 

2004). 

Com a chegada das novas famílias que se instalavam nos lotes rurais, o 

povoamento do interior foi se desenvolvendo gradativamente, formando mais tarde 

as chamadas comunidades (BONA, 2004). 

Passados alguns anos do início da colonização da Vila Oeste e com a sólida 

estruturação político-administrativa vilaoestina, o Dr. Serafim Enos Bertaso 

(Presidente do Legislativo) no cargo de prefeito promulgou a Lei no 25-A, de 21 de 

dezembro de 1949, criando São Miguel do Oeste (junção de Vila Oeste com São 

Miguel Arcanjo, protetor dos madeireiros) como 15o Distrito de Chapecó, 

desmembrado do Distrito de Mondai. Esse fato tornou-se possível, pois a Sociedade 

Amigos de Vila Oeste demonstrou às autoridades do município de Chapecó, que o 

local tinha a população suficiente e as condições necessárias para a criação do 

Distrito (BONA, 2004). 

A emancipação de São Miguel do Oeste foi estabelecida com a aprovação 

do Art. 31 da Lei no 133, pela Assembleia Legislativa, onde o até então distrito passa 

a condição de município em 30 de dezembro de 1953, oficialmente instituído em 15 

de fevereiro de 1954 (SPENASSATTO, 2008).  

A luta e ousadia dos pioneiros gaúchos para a formação e constituição do 

município de São Miguel do Oeste, são retratadas em estrofes do Hino escrito por 

De Martini: 

 

Na floresta verdeal oestina 
Os primeiros colonos chegaram: 
Deslumbrante, mas fértil colina 
Em cidade novel transformaram. 
                       [...] 
Festejemos o grupo pioneiro, 
No trabalho e na luta fiel: 
Desbravou um rincão brasileiro, 
Nele fez despontar São Miguel. 
(DE MARTINI, 2002 apud SILVA, 2010, p. 57). 
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A partir desse marco histórico, o município de São Miguel do Oeste destaca-

se nos mais diversos setores como símbolo de ordem, progresso e modernização, 

avanços esses que refletidos continuamente, o tornaram pólo do desenvolvimento 

regional. 

 

2.3 INFLUÊNCIA DA GEOMORFOLOGIA NA ADAPTAÇÃO DO HOMEM E NO 

DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 

 

Durante um longo período, os ambientes naturais foram considerados 

sinônimos de equilíbrio dinâmico, porém, com a radicalização do homem enquanto 

ser social e com o advento de suas ações exploratórias primando pelo 

aperfeiçoamento tecnológico, científico e econômico, a fragilidade deste cenário 

tornou-se o plano principal. Afinal, o meio antrópico e o ambiente natural, com as 

relações do homem com o homem e dele com a natureza, são elementos chave na 

compreensão deste processo (ROSS, 2011). 

No desenvolvimento das cidades, o ser humano novamente torna-se o 

agente transformador do meio, principalmente no equilíbrio do ambiente natural, cuja 

tipologia de suas ações promoveu alterações repentinas que negligenciaram a 

dinâmica reguladora da estabilidade dos sistemas físicos (GIRÃO; CORRÊA, 2004). 

O desordenamento ocasionado durante a formação e constituição dos 

aglomerados urbanos, acompanhado da utilização inadequada dos ambientes 

naturais, gerou o uso inapropriado de locais instáveis e consequentemente 

problemas alarmantes nos mais diferentes setores, como por exemplo, na 

construção civil, onde podem ser citados os soterramentos de bairros inteiros por 

deslizamentos de encostas, as inundações de residências construídas em planícies 

fluviais e até mesmo a destruição de cidades por cinzas vulcânicas (MODENESI-

GAUTTIERI; HIRUMA, 2004). 

A partir do aceleramento desenfreado da densidade demográfica nos 

centros urbanizados, observa-se também a intensa ocupação de regiões 

inadequadas para a construção civil, comumente visível em regiões periféricas e 

locais de concentração da população de baixa renda. 

Em função dos problemas decorrentes de tais práticas, que comprometem 

negativamente a curto, médio e longo prazo a qualidade ambiental e a vida urbana, 

torna-se cada vez mais necessário o ordenamento territorial, objetivando a 
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potencialidade dos recursos naturais e humanos, bem como estudos integrados e 

espacializados no tempo (ROSS, 2011). Neste sentido, Girão e Corrêa (2004) 

reforçam a discussão, ao mencionarem a importância do planejamento urbano 

considerando as particularidades da paisagem, principalmente no que se refere às 

características geomorfológicas. 

Embora a falta de conhecimento técnico acerca da geomorfologia e da 

constituição do solo seja uma lacuna frequente nos estudos e nos relatórios de 

ocupação do solo, o poder público precisa perceber sua contribuição para a análise 

dos mais diferentes aspectos, como a classificação topográfica, análise das feições 

geomorfológicas, bem como as características do solo e a interação com os outros 

componentes dos sistemas naturais, que são fundamentais para uma maior 

sustentabilidade do sistema (GIRÃO; CORRÊA, 2004). 

Interpretar o relevo é muito mais do que descrever a geometria de suas 

formas, identificar padrões ou vertentes e vales, trata-se de uma ação que 

correlaciona o estudo com os diferentes processos e ciências atuantes neste âmbito 

(ROSS, 2000). Assim, a negação do estudo do relevo como instrumento de análise 

para os problemas vinculados a colonização das cidades e sua expansão urbana, 

significa negar a própria ciência, menciona Ross (2000). 

Seguindo este entendimento, Girão e Corrêa (2004) ressaltam que a 

geomorfologia enquanto ramo científico direcionado aos estudos morfológicos e, 

dinâmica responsável pelo funcionamento e esculturação das paisagens, possibilita 

a análise do relevo que, representa um condicionante para as organizações 

espaciais. Nesta lógica, há nas pesquisas de geomorfologia a coleta e análise de 

dados geomorfológicos, devido o seu emprego no uso do solo, como técnica de 

planejamento, manejo e tomada de decisão. Assim, apesar do relevo apresentar 

caráter restritivo de acordo com a tipologia de utilização, ele torna-se base da 

expansão da sociedade por suprir as principais necessidades de exploração dos 

recursos ou de ocupação (GIRÃO; CORRÊA, 2004). 

Corroborando com o diálogo em questão, Christofoletti (1980) atribui à 

geomorfologia o estudo das formas do relevo, isto é, a expressão espacial de uma 

superfície, cuja visibilidade e configuração resultam em diferentes perfis 

topográficos, conforme a área de abrangência. Seguindo o mesmo contexto, outros 

autores como Torres, Marques Neto e Menezes (2012) a definem enquanto ciência 

que estuda as formas da Terra, visando a compreensão dos processos que operam 



44 

sobre a superfície terrestre, e que estão relacionados ao formato do relevo. Afinal, o 

solo passa por transformações que alteram suas propriedades e características. 

Dessa maneira, observa-se que a forma do relevo interfere diretamente no 

uso e ocupação do solo urbano, uma vez que, sua conformação, tipologia e 

declividade, possibilitam ou inibem a expansão das cidades para determinada 

direção. 

Nas situações em que as características topográficas do relevo propiciam a 

construção de novas edificações, geralmente há o aumento da concentração 

populacional, bem como a extensão da própria malha viária e outras infraestruturas 

urbanas para tal sentido. Diferentemente dos casos em que os terrenos com 

declividade acentuada são resguardados por legislação como Áreas de Preservação 

Permanente (APP), impossibilitando a sequência urbana. 

Nesse panorama de estudos do relevo, Torres, Marques Neto e Menezes 

(2012) citam a necessidade de considerar os três níveis de abordagem ordenados 

por Ab’Saber (1969): a compartimentação morfológica, o levantamento da estrutura 

superficial e o estudo da fisiologia da paisagem. Dentre os níveis elencados, 

destaca-se a compartimentação morfológica que: 

 

[...] inclui observações relativas aos diferentes níveis topográficos e 
características do relevo, que apresentam uma importância direta no 
processo de ocupação. Nesse aspecto, a geomorfologia assume 
importância ao definir os diferentes graus de risco que uma área possui, 
oferecendo subsídios ou recomendações quanto à forma de ocupação e 
uso. (AB’SABER, 1969 apud TORRES; MARQUES NETO; MENEZES, 
2012, p. 5). 

 

Assim, cabe ressaltar que além das ações diretas ou indiretas efetivadas 

pelo homem (ser humano enquanto sujeito modificador do espaço), o tipo de 

configuração do solo também influencia veemente no processo de urbanização, pois 

pode dificultar a concepção estrutural das edificações durante sua execução, 

ocasionando muitas vezes, manifestações patológicas irreparáveis. 

Embora esta seja a lógica de ocupação e dispersão de muitas cidades, há 

exemplos de espaços urbanos impróprios para a construção civil, utilizados por 

famílias de baixa renda ou migrantes que se sujeitam a tais condições, e contrariam 

o disposto em lei, pela falta de poder aquisitivo em adquirir outros imóveis. Esta é a 

realidade que assola inúmeras regiões brasileiras, e que na maioria das vezes forma 

um segundo plano na paisagem ou permanece oculto no esquecimento. 
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A contribuição da geomorfologia, na ação de planejamento do diagnóstico 

das áreas a serem estudadas, favorece tanto a instalação de novos 

empreendimentos quanto o controle dos já existentes. Portanto, cabem ao 

profissional geomorfólogo a prevenção e recuperação dos ambientes mais atingidos, 

atualização de técnicas de manejo e capacitação de recursos do poder público e das 

comunidades diretamente afetadas (GIRÃO; CORRÊA, 2004). 

Na área científica em questão, a sistematização cartográfica do relevo pode 

ser considerada um instrumento de espacialização geomorfológico dos 

condicionantes estruturais e climáticos, visando à elaboração de cenários futuros 

sobre a dinâmica evolutiva do sistema (AUGUSTIN; FONSECA; ROCHA, 2013). 

“O reconhecimento das características geomorfológicas do sítio urbano 

permite identificar fatores favoráveis ou desfavoráveis à sua ocupação, [...] sendo, 

portanto, essencial para a definição das áreas de preservação, de uso restrito e de 

ocupação urbana”. (MODENESI-GAUTTIERI; HIRUMA, 2004, p. 3). 

 

As intervenções visando ações globais sobre um espaço urbano ou 
municipal objetivam, via de regra, a busca de soluções a problemas de 
planejamento urbano dotados de certo grau de complexidade. Em geral, as 
questões colocadas envolvem problemáticas ambientais, cujas dimensões 
ultrapassam as fronteiras dos elementos do meio físico e conduzem a 
reflexões que incorporam análises de custo-benefício. E é por isso mesmo 
que a contribuição da geomorfologia adquire fundamental importância [...]. 
(SAADI, 1997, p. 2). 

 

Diante disso, observa-se que o planejamento urbano simboliza a peça 

principal das políticas para o controle e monitoramento da utilização territorial 

(GIRÃO; CORRÊA, 2004), permitindo a atuação do poder público no 

reconhecimento dos locais com maior ou menor potencial de risco (MODENESI-

GAUTTIERI; HIRUMA, 2004). 

Neste contexto das propriedades geomorfológicas, primando pela 

valorização e controle das atividades desempenhadas no espaço urbano, entra em 

foco a definição da sustentabilidade nos processos de tomada de decisão. 

Considerando que a sustentabilidade é um princípio em modificação, infinito, 

pouco conhecido, mas que ao mesmo tempo requer muito conhecimento, Acselrad 

(1999) define seu surgimento como uma noção para se investigar representações e 

ideias. Dessa forma, a insustentabilidade reflete a insuficiência das políticas públicas 

acomodarem os serviços urbanos às necessidades sociais, gerando instabilidade 
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entre a população e seus meios de satisfação, bem como entre a demanda de 

serviços urbanos e os investimentos em infraestrutura, ressalta Godard (1996 apud 

ACSELRAD, 1999). 

Quanto à necessidade de práticas sustentáveis no desenvolvimento urbano 

para a apropriação de políticas públicas, Grostein (2001, p. 17) argumenta: 

 

Noções abrangentes e abstratas como o de “desenvolvimento urbano 
sustentável” são referências condutoras de políticas e práticas, devendo ser 
flexíveis e socialmente construídas, isto é, resultantes da compreensão dos 
conflitos e embates presentes nos processos de expansão e transformação 
urbana. Desse modo, poderão influenciar a formulação de políticas públicas 
para a construção de um ambiente urbano equilibrado e justo. (GROSTEIN, 
2001, p. 17). 

 

Portanto, verifica-se que os estudos geomorfológicos influenciam o 

desenvolvimento e transformação dos aglomerados urbanos, uma vez que, 

interferem diretamente no uso e ocupação do solo, e auxiliam na compreensão dos 

fatos que induziram a configuração atual das cidades. 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA 

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

O planejamento urbano é constituído por técnicas e procedimentos 

tecnológicos que com o passar dos anos, ocasionaram consequências positivas ou 

negativas para este espaço. Com o surgimento dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), origina-se dentre suas diversas utilidades, uma alternativa para 

contribuir com o planejamento e a análise da urbanização. 

Conforme Abulatif (2017), com a intensificação da urbanização no mundo, 

observa-se o quão fundamental é entender as causas que levaram a tal realidade, 

juntamente com os processos que influenciarão na futura sociedade urbanizada. Por 

este motivo, a análise de casos específicos bem-sucedidos pode ser considerada 

uma ferramenta na organização e gestão urbana. 

O planejamento das cidades considerando a sua multidisciplinaridade trata-

se de um desafio nas deliberações da política pública contemporânea, afinal, as 

questões econômicas são mais valorizadas do que as sociais, ambientais e 

culturais, evidencia Garcia (2013). Portanto, o planejamento urbano pode ser 

definido como o somatório de ações voltadas a ordenação espacial das atividades 
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humanas, assumidas pelo Estado quando da impossibilidade de orientação pelo 

mercado (DEÁK; SCHIFFER, 2015). 

“O planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou 

minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao 

menos em partes [...], das condições que o planejamento feito no passado ajudou a 

construir”. (SOUZA, 2015, p. 46). Para o autor, esta idealização não pode ser 

abdicada, pois equivaleria a traçar caminhos incompatíveis com a vida da 

sociedade, independente do modelo e complexidade. 

Desta forma, o planejamento urbano visa a projeção de uma cidade com 

ocupação harmônica, progresso e desenvolvimento. “O urbano não é uma realidade 

acabada, mas um horizonte de transformações territoriais, sociais, políticas e 

econômicas que se difunde em fluxos materiais e imateriais”. (RODRIGUES, 2008, 

p. 114). 

O planejamento urbano é concretizado por instrumentos que ordenam a 

ocupação do território, através do uso, da locação de infraestrutura ou da forma que 

a construção produz no espaço (GARCIA, 2013, p. 148). Porém, conforme a autora 

supracitada, embora este processo tenha sido marcado historicamente por 

alterações e/ou melhorias dos planos diretores, as legislações urbanas brasileiras 

atuais enfrentam soluções conflitantes aos problemas ambientais existentes. 

Com o processo de transformação da paisagem ocasionado no decorrer da 

urbanização, ocorreram profundas mudanças que precisam ser delineadas e 

monitoradas, como o surgimento de bairros clandestinos e avanço das cidades em 

direção às áreas de risco. Dessa forma, os métodos de sensoriamento remoto se 

destacam pela sua praticidade e pelo baixo custo de suas ferramentas (GOYA, 

1999). 

As técnicas de geoprocessamento também se sobressaem na identificação 

de informações acerca do uso e ocupação do solo durante determinado período 

histórico (SALGADO, 2002). Apesar da dificuldade de gerenciamento da expansão 

urbana, o aprimoramento tecnológico dos últimos anos tem descoberto ferramentas 

computacionais voltadas a esta necessidade, como os SIG, argumenta Guesser 

(2016). 

Os SIG apresentam a função básica de coleta dos dados espacializados e, 

posteriormente, o gerenciamento, exibição e análise dos resultados, isto é, 

possibilitam a geração de novos elementos por meio de critérios claros (SALGADO, 
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2002). Também permitem verificações complexas no momento de integração dos 

dados coletados e durante a elaboração do banco de dados georreferenciado 

(MENDES JÚNIOR, 2002). “Além de todos os atributos, como armazenagem, 

recuperação e visualização de dados espaciais, o SIG também é capaz de realizar 

análise e modelagem espacial”, complementa Guesser (2016, p. 50). 

No que se refere à aplicabilidade da tecnologia SIG, a avaliação simplificada 

e integrada de variáveis, a agilidade na compilação das informações, a inclusão de 

variáveis, e novas interações independente da ocasião, são características 

relevantes deste sistema (DONHA; SOUZA; SUGAMOSTO, 2006). 

Tanto os SIG quanto as ferramentas de cartografia demonstram potencial 

para aplicação na paisagem e especialmente para o crescimento urbano. O avanço 

da tecnologia nos anos de 1950 e 1960, acompanhado da expressiva divulgação de 

trabalhos nacionais e internacionais, intensificaram a utilização da cartografia na 

urbanização por intermédio das técnicas dos SIG (SILVA; MARQUES; DELGADO, 

2012). 

O estudo destas dinâmicas, em extensões territoriais de maior dimensão, 
tem sido também auxiliado pelo desenvolvimento de técnicas baseadas em 
classificação e/ou interpretação de imagens de satélite, que permitem 
produzir cartografia de grande frequência temporal. As limitações 
conhecidas para a produção de cartografia urbana multi-temporal para 
escalas regionais e sub-regionais podem ser minimizadas através da 
integração, em ambiente SIG, de informação produzida para edições 
antigas de cartografia topográfica oficial. (SILVA; MARQUES; DELGADO, 
2012, p. 165). 

 

A documentação e/ou registro dos mapeamentos em uma determinada área 

possibilitam dois ou mais momentos de desenvolvimentos cartográficos, baseados 

nos trabalhos de campo, declaram Silva, Marques e Delgado (2012). Para estes 

autores, em tais circunstâncias, a integração com os SIG possibilita a representação 

do crescimento urbano num intervalo de tempo. 

Segundo Saboya (2000), a difusão desse sistema nos mais variados setores 

e para diferentes finalidades, associado a sua capacidade de armazenamento, 

manipulação e identificação de dados espaciais, têm contribuído para sua 

categorização como instrumento capaz de resolver inúmeros problemas de 

planejamento. Em outras palavras, permite a sobreposição de dados de diferentes 

naturezas e o cruzamento de seus atributos para obter as informações desejadas 

(GALVÃO, 2011). 
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Dentre as facilidades encontradas no SIG, Saboya (2000, p. 65-66) destaca: 

“A possibilidade de vincular dados de natureza diversa é uma das principais 

características dos SIG que os diferenciam de outros tipos de sistemas de 

informações [...]”. 

Apesar da compacta base de dados necessária, o potencial dos SIG é 

claramente visualizado nas análises urbanas, pois detecta informações implícitas 

nos valores, e busca padrões reconhecíveis e relações ainda não identificadas nas 

variáveis (SABOYA, 2000).  

Juntamente e integradamente ao SIG, outras ferramentas podem ser 

utilizadas no planejamento urbano, como por exemplo, mapeamentos que 

contribuam na expansão das cidades e dos problemas provenientes da ação 

humana a ponto de minimizá-los (GUESSER, 2016). 

Contudo, vê-se que os SIG no processo de transformação do espaço 

urbano, surgem como técnicas de coleta de dados favoráveis ao levantamento das 

deficiências e potencialidades encontradas nesse meio, e com possibilidade de 

pesquisas para o melhor planejamento das cidades. 
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3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos e técnicos são os recursos utilizados pelo 

pesquisador para a realização de determinada pesquisa. Matias-Pereira (2012) 

considera o método, como as operações, roteiros, regras e técnicas necessárias 

para alcançar um determinado resultado, ou atingir uma meta, isto é, a maneira 

como o pesquisador analisa a veracidade dos fatos e justifica concisamente os 

aspectos abordados. Portanto, destaca-se a seguir os processos necessários para a 

efetivação desta pesquisa. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho realizou-se na área urbanizada de São Miguel do Oeste, 

município representativo do Extremo Oeste Catarinense no que se refere à área, 

população, densidade demográfica, geomorfologia, e demais características 

peculiares da região.  

 

3.1.1 Caracterização da área de estudo 

 

O município de São Miguel do Oeste possui uma área territorial de 234 km2 

em 2016, densidade demográfica de 155,12 hab/km2 em 2010, com 36.306 

habitantes (censo de 2010) sendo 32.065 residentes da área urbana e 4.241 

residentes da área rural, e população estimada de 39.793 habitantes em 2017, 

situando-se na Macrorregião do Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina, Brasil, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) (Figura 11).  

Colonizada, basicamente, por descendentes de famílias italianas, alemãs, 

mestiças e caboclas, a referida cidade foi elevada à categoria de município em 1953. 

Sua economia, desde então, foi baseada predominantemente por atividades 

relacionadas à produção agrícola (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2009). 

O referido município limita-se territorialmente com os municípios de Barra 

Bonita, Romelândia, Flor do Sertão, Paraíso, Bandeirante, Guaraciaba e Descanso. 

Com altitude média de 645m e distando 672 km de Florianópolis (capital do Estado), 

é acessado por importantes rodovias estaduais e federais, dentre elas a BR 282, BR 

163 e SC 493 (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2009). 
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Figura 11 – Localização da área de estudo 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

O relevo é marcado pelo planalto dissecado do rio Iguaçu, cujas altitudes 

seguem os vales do rio Uruguai e seus afluentes, abrangendo especialmente os 

vales dos rios Peperi-Guaçu e das Antas. A temperatura média oscila entre 18 e 

20ºC, podendo atingir 40 ºC no verão, e temperaturas negativas no inverno, 

caracterizando clima Cfa pela Classificação de Koppen. Os verões são quentes e 

durante o inverno as neves são raras e as geadas comuns. (SÃO MIGUEL DO 

OESTE, 2009). 

A umidade relativa no município é de 75%, elevando-se conforme a 

proximidade do litoral catarinense, e as precipitações médias correspondem a 2.200 

e 2.400 milímetros por ano. Apesar de existir estiagem, não há um período definido 

para as ocorrências de secas (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2009). 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa em questão caracteriza-se como exploratória quanto aos 

objetivos e/ou abordagem. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa 
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exploratória é a base inicial da análise através de experiências que geram a 

formulação de hipóteses significativas, requer descrições precisas e a compreensão 

das relações existentes, mas ao mesmo tempo exige planejamento flexível para que 

sejam considerados os variados aspectos. Possui como finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, para a elaboração de problemas concisos 

ou hipóteses pesquisáveis, afinal, objetivam uma visão geral e aproximativa do fato 

(GIL, 2008). 

Desta forma, desencadeia uma investigação para identificar a natureza do 

fenômeno e apresentar suas características principais, ou seja, visa o levantamento, 

descrição ou caracterização das variáveis que se pretende conhecer, afirma Köche 

(2015). A pesquisa exploratória restringe-se a definir os objetivos e buscar 

informações acerca do tema focal, familiarizando-se com o fenômeno ou obtendo 

novas percepções a seu respeito e assim descobrindo novas ideias (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007). 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Com o intuito de favorecer o levantamento das informações para atingir o 

foco desta pesquisa, foram utilizadas como técnicas de coleta de dados a análise 

documental ou de fontes primárias, e a análise morfológica da paisagem. 

As fontes documentais podem oferecer ao pesquisador dados em 

quantidade e qualidade, uma vez que, consideram não apenas os escritos, mas 

qualquer objeto que possa colaborar na investigação de um fato ou fenômeno, 

menciona Gil (2008). Segundo Sehnem (2016), a pesquisa documental ou com 

fontes primárias, são aquelas que não receberam tratamento analítico. “A fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fonte primária. Tais informações podem ser colhidas no momento em 

que os fatos ou fenômenos ocorrem, ou posteriormente”. (SEHNEM, 2016, p. 47). 

Na escala regional, a análise morfológica da paisagem destaca-se como um 

instrumento para a compreensão e espacialização dos elementos envolvidos na 

constituição do relevo, sua caracterização e estruturação (AUGUSTIN; FONSECA; 

ROCHA, 2013). Nesse contexto, Augustin, Fonseca e Rocha (2013, p. 50) 

descrevem que “[...] a geomorfologia utiliza representações cartográficas para 

espacializar seu objeto de estudo e assim melhor visualizar as formas e os 
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processos, buscando elementos que auxiliem na melhor compreensão da evolução 

e dinâmica do relevo”. Para os autores supracitados, os mapeamentos 

geomorfológicos são alterados de acordo com a escala de representação. 

Este último instrumento de pesquisa tem sido amplamente escolhido para o 

estudo do planejamento e expansão urbana de outros municípios, como pode ser 

observado nas pesquisas de Saadi (1997) para municípios de Belo Horizonte; 

Augustin, Fonseca e Rocha (2013) na Serra do Espinhaço Meridional em 

Diamantina, Minas Gerais; Castro et al. (2015) em João Pessoa na Paraíba; e 

Sfredo e Tagliani (2016) no município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 

Na interpretação dos dados coletados foram utilizadas análises descritivas, e 

para a tabulação desses dados foram usadas técnicas de representação, isto é, os 

gráficos. 

 

3.3.1 Análise do relevo 

 

Na presente pesquisa, a análise da morfologia do relevo foi realizada a partir 

de um Modelo Digital de Elevação (MDE), originalmente disponibilizados em 2000 

pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) na Missão Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM) com resolução espacial de 30 m. Em seguida, 

esses dados foram processados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 

(INPE), sendo disponibilizadas com resolução de 30 m. Através desse MDE foram 

gerados o mapa de declividade, o mapa hipsométrico e os perfis topográficos com o 

intuito de analisar a configuração do relevo na área em questão (SILVA; MARQUES; 

DELGADO, 2012). 

Na área de estudo do município de São Miguel do Oeste, o mapa de 

declividade foi dividido em cinco classes de declividade, sendo elas: 0 a 12%, 12 a 

20%, 20 a 30%, 30 a 47% e acima de 47%. Tais classes correspondem à proposta 

de classificação pregada por Riffel (2012), adaptada a partir da metodologia do autor 

De Biasi (2011), devido atualizações nas legislações urbanísticas e ambientais. 

Esses valores foram assim justificados: 0 a 12% limite urbano, industrial e de 

máxima utilização da mecanização na agricultura; 12 a 20% solo com moderada 

suscetibilidade à erosão; 20 a 30% limite máximo para urbanização (sem restrições) 

conforme o disposto na Lei nº 6.766 de 1979; 30 a 47% limite máximo de corte raso 
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(exploração permitida se sustentada por cobertura de floresta) e acima de 47% que 

corresponde à preservação total do solo por se referir a APP. 

O mapa hipsométrico, por sua vez, foi estruturado com variação de elevação 

a cada 31 m, e a partir dos dados do MDE foram realizados perfis topográficos com 

o intuito de analisar as variações no relevo e a identificação de áreas impróprias à 

construção de edificações. Tais perfis foram elaborados utilizando gráficos com 

coordenadas a cada 2.000 m de distância e 30 m de elevação. “O perfil topográfico 

permite visualizar a sinuosidade do terreno com suas montanhas, vales e planícies, 

funcionando como um diagrama bidimensional que nos mostra a forma da superfície 

do terreno em um plano vertical”. (TORRES; MARQUES NETO; MENEZES, 2012, p. 

280). 

O processamento do MDE e confecção dos mapas foram executados com o 

software Quantum GIS 2.18. 

 

3.3.2 Análise espacial e temporal 

 

A análise do processo de expansão da área urbanizada do município de São 

Miguel do Oeste foi realizada pelo estudo de documentos e mapas históricos que 

são registros da conformação do tecido, e configuração da paisagem urbana, 

juntamente com o uso e ocupação do solo, bem como de cartas arquivadas no 

acervo da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste. Essas cartas foram 

digitalizadas, georreferenciadas e vetorizadas, sendo as áreas de expansão 

correspondentes a cada década (de 1950 a 2010). 

A definição do recorte temporal foi definida pela caracterização da década 

de emancipação do município e surgimento dos primeiros aglomerados urbanos, até 

os dias atuais.  

O sistema de coordenadas adotado foi o Universal Transverse Mercator 

(UTM) e o DATUM WGS 1984, zona 22S. O software Quantum GIS 2.18 também foi 

utilizado nos aspectos espaciais e temporais. 

 

3.3.3 Análise das transformações construtivas e arquitetônicas 

 

Para o estudo das transformações técnicas construtivas e dos estilos 

arquitetônicos no período compreendido entre as décadas de 1950 e 2010, foram 
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utilizadas como técnicas de coleta de dados: levantamento arquitetônico, análise 

documental de projetos arquivados na Prefeitura de São Miguel do Oeste e registros 

fotográficos de edificações representativas de cada década abordada no presente 

trabalho. Após esse levantamento, os dados foram compilados, procurando-se 

evidências sobre a influência dos fluxos migratórios na identidade arquitetônica de 

cada período e nas adaptações que permitiram construções em áreas mais 

declivosas e que melhoraram a qualidade de vida da população. Além disso, foram 

considerados também aspectos relacionados aos materiais utilizados nas 

edificações como a madeira (pinheiro), o concreto, o aço e o vidro. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As cidades foram marcadas por avanços que interferiram drasticamente na 

configuração do espaço natural, resultando na intensificação da urbanização pela 

ação do homem. Nesse cenário, destacam-se potencialidades e fragilidades que 

ordenaram tal processo. 

Assim como em outros municípios, a formação de São Miguel do Oeste foi 

norteada por fatores sociais e geomorfológicos, bem como pela disponibilidade de 

recursos naturais. Essas particularidades merecem estudos específicos e 

aprofundados, por refletirem no futuro do planejamento urbano e na relação do 

homem com a natureza. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A hidrografia, juntamente com as condições topográficas do relevo, são 

aspectos condutores da formação, crescimento e desenvolvimento de muitas 

cidades, inclusive de São Miguel do Oeste que, por sua vez, iniciou sua história as 

margens de um rio, denominado rio Guamirim.  

As águas do rio Guamirim foram indispensáveis para a vida dos 

descendentes de famílias italianas, alemães, mestiças e caboclas que aos poucos 

se instalavam na antiga Vila Oeste, nome do primeiro povoamento que deu origem 

ao município de São Miguel do Oeste (SPENASSATTO, 2008). 

A área urbanizada1 do município de São Miguel do Oeste está inserida em 

três principais bacias hidrográficas: bacia do rio dos Perdidos, localizada na região 

norte; bacia do rio Guamirim, localizada na região central e bacia do rio Famoso, 

localizada na região Sudeste (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2009). As demais bacias 

hidrográficas: bacia do rio Parda, bacia do rio Sanga Nova, bacia do lajeado da 

Divisa, bacia do rio Veadinho e bacia do rio Jacutinga, também fazem parte deste 

perímetro (Figura 12), no entanto, ocupam menores proporções da área em questão 

em virtude da elevada declividade nestas bacias. 
 

                                                           
1
 Espaço caracterizado pela concentração de edificações, infraestrutura, equipamentos e serviços 

públicos e/ou com potencial de expansão urbana. 
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Figura 12 – Mapa de hidrografia 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

O entalhamento diferenciado do relevo, proporcionado pelos rios da região 

em estudo, foi fundamental para a atual configuração espacial do município de São 

Miguel do Oeste que se concentrou nas bacias dos rios Guamirim, Perdidos e 

Famoso. Dentre as três bacias supracitadas, a bacia do rio dos Perdidos foi a que 

apresentou relevo mais declivoso, conforme indicado na Figura 13, com predomínio 

de valores entre 12 e 20%, podendo chegar de 20 a 30%, o que já representa o 

limite máximo aceitável para urbanização (RIFFEL, 2012). Devido à forte influência 

do basalto, os solos são muito argilosos e em condição de elevada declividade as 

encostas tornam-se muito instáveis, o que dificulta a expansão da cidade nesta 

região.  

Na bacia do rio Guamirim, por sua vez, há predomínio de relevo mais suave 

com declividade variando entre 0 e 12 %. Nessa condição, as encostas possuem 

maior estabilidade, o que facilita o tráfego de pessoas e de máquinas, contribuindo 

para a construção de novas edificações. Semelhante à bacia do rio Guamirim, a 
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bacia do rio Famoso também exibe relevo predominantemente suave, cujas 

declividades predominam entre 0 e 12 % (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13 – Mapa de declividade 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Nas áreas onde o relevo é menos declivoso, a ocupação humana é 

possibilitada pela própria facilidade de locomoção e por representar menor gasto 

energético, diferentemente de áreas mais declivosas, cuja ocupação exige técnicas 

de engenharia e inovações construtivas, bem como representam maior gasto 

energético ao trabalho humano. Além disso, evidencia-se que em locais com 

expressiva declividade, são altos os índices de deslizamentos, desmoronamentos e 

erosões, devido às práticas de remoção da camada vegetal e, substituição da massa 

verde (permeável) por superfícies de concreto (impermeáveis). 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância do gradiente topográfico para a 

expansão da cidade. No mapa hipsométrico, representado na Figura 14, destaca-se 

a estreita relação entre os limites da área urbanizada e as escarpas erosivas que 

compõem as principais bacias que circundam o município. 
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Figura 14 – Mapa hipsométrico 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

No perfil AB (Gráfico 1) é possível observar dois níveis topográficos 

principais. O primeiro apresenta cotas entre 520 m e 570 m (diferença de 50 m), 

enquanto que o segundo apresenta cotas entre 620 m e 680 m (diferença de 60 m). 

A comunicação entre tais patamares é interrompida por uma escarpa erosiva que 

simboliza um obstáculo à expansão, pelas dificuldades de transposição. 
 

 
 

Gráfico 1 – Perfil AB localizado ao norte da cidade e no sentido oeste - leste 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Essa escarpa erosiva no sentido oeste do perfil AB caracteriza uma 

paisagem marcada pela presença de fundos de vale, cuja declividade expressiva 

dificulta a continuidade da malha viária existente e consequentemente o uso do solo. 

Além disso, a ocupação desse relevo com novas edificações somente seria possível 

através da utilização de técnicas de engenharia que garantissem a sustentação 

estrutural das obras sem comprometer sua qualidade funcional e arquitetônica. 

Nesse contexto, tais intervenções, sem a aplicação de métodos adequados para a 

preparação do solo, induziriam processos erosivos e de deslizamento, vistos como 

impactos ambientais. 

No perfil CD (Gráfico 2), foram observados três patamares, sendo o primeiro 

na cota de 510 m; o segundo entre 530 m e 620 m e o terceiro patamar entre as 

cotas 610 m e 700 m. De maneira geral, o terceiro patamar apresenta variações 

mais suaves de topografia, quando comparados ao perfil AB, e representa o local de 

início da formação da cidade de São Miguel do Oeste. As extremidades desses 

patamares centrais são cercadas por relevos acidentados, principalmente no sentido 

oeste - leste. 

 

 
 

Gráfico 2 – Perfil CD localizado no centro da cidade e no sentido oeste - leste 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

A Fotografia 1 demonstra parte do espaço urbano da cidade de São Miguel 

do Oeste edificado em áreas de relevo suave, o que facilita o processo construtivo e 

de uso do solo, bem como a implantação da infraestrutura e traçado viário para 

atender as demandas populacionais. 
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Fotografia 1 – Vista da área central do perfil CD 
Fonte: Brandão (2018). 

 

Na direção leste do perfil CD, visualizado na Fotografia 2, analisa-se escarpa 

erosiva significativa configurando áreas de fundo de vale, juntamente com vegetação 

nativa e cursos d’água que impedem a expansão da cidade de São Miguel do Oeste 

nesse sentido. Por tal motivo, a sequência da conformação urbana segue para o 

lado oeste, como observado na Fotografia 3, cujas características topográficas são 

favoráveis. 
 

 
 

Fotografia 2 – Expressiva declividade no sentido leste do perfil CD 
Fonte: Brandão (2018). 
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Fotografia 3 – Expansão urbana no sentido oeste do perfil CD 
Fonte: Brandão (2018). 

 

Por fim, no perfil EF (Gráfico 3), observam-se dois entalhamentos 

importantes para o presente estudo. O primeiro, localizado na parte mediada do 

gráfico, representa o entalhamento do rio Guamirim e sua maior profundidade, 

relacionado ao fato de encontrar-se mais a jusante da região central da cidade. O 

segundo entalhamento, localizado a leste, representa o entalhamento do rio Famoso 

que também simboliza ambiente inóspito para a expansão urbana, pela sua 

suscetibilidade a erosão e pela dificuldade de deslocamento e transporte, além da 

necessidade de técnicas de construção civil específicas. 
 

 
 

Gráfico 3 – Perfil EF localizado ao sul da cidade e no sentido oeste - leste 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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A área de estudo concentra-se em espaços com cotas elevadas, mas com 

variações mais sutis em relação à cota e a forma do relevo que, nas partes mais 

elevadas são predominantemente colineares. De um modo geral, essa diferença de 

declividade torna-se acentuada na direção leste do perímetro demarcado no mapa 

de declividade e mapa hipsométrico, seguindo para regiões de fundo de vale, o que 

induz à baixa concentração de edificações e consequentemente da urbanização. 

Assim, visualiza-se que nos relevos com expressiva diversificação de cotas 

há menores concentrações populacionais, por demandarem de técnicas e 

tecnologias construtivas que garantam a estabilidade das estruturas e o atendimento 

ao disposto nas legislações em vigor. Nos casos das ocupações existentes nesses 

trechos citados, prevalecem famílias com baixo poder aquisitivo e/ou migrantes sem 

condições financeiras de adquirir outros imóveis. Desta forma, considera-se que as 

características topográficas dos municípios são relevantes por nortearem a direção e 

centralidade dos aglomerados urbanos. 

 

4.2 MODELO DE EXPANSÃO DA ÁREA DE ESTUDO POR DÉCADAS 

 

A década de 1950 marca o início da formação do município de São Miguel 

do Oeste. As primeiras construções foram executadas na cabeceira do rio Guamirim 

e em relevo com declividades entre 0 e 12%, não representando significativas 

limitações para a locomoção. É importante ressaltar que nesse período, o transporte 

de pessoas e materiais era realizado em lombos de burros e cavalos, cuja topografia 

era considerada um fator preponderante. Na ocasião, a população total correspondia 

a 12.374 habitantes, sendo 9.741 habitantes da zona rural (78,72%) e 2.633 da zona 

urbana (21,28%), segundo estimativas do Censo Demográfico do Estado de Santa 

Catarina realizado pelo IBGE (1955). 

Na década de 1960 a expansão dos loteamentos ocorre no sentido norte e 

sul (o equivalente a 0,89 km2) (Figura 15), mesmo sentido do rio Guamirim, e em 

ambiente com declividade entre 0 e 12%.  Tais ocupações foram contornando uma 

das maiores vias da cidade até os dias atuais e cuja influência é visível na 

trafegabilidade e permeabilidade da circulação. Assim, contempla um aumento total 

de 6.985 habitantes em relação à década de 1950.  
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Figura 15 – Expansão urbana da área de estudo da década de 1950 a 1980 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

A década de 1970, por sua vez, corresponde ao momento de maior 

expansão urbana em termos estatísticos, isto é, São Miguel do Oeste cresce 3,42 

km2, influído pelo fenômeno “êxodo rural” que aos poucos interferiu em diversas 

regiões do país. Nessa época, evidencia-se a expansão urbana em todas as 

direções, incluindo nas áreas mais declivosas e instáveis. Essas áreas consideradas 

impróprias do ponto de vista da construção civil foram utilizadas, 

predominantemente, por famílias de baixa renda e por imigrantes vindos de outras 

regiões do país, especialmente do Estado do Rio Grande do Sul. No período citado, 

observa-se também a descontinuidade das ocupações, isto é, utilização do solo sem 

critério de planejamento e ordenamento, formando os vazios urbanos (terrenos sem 

uso, principalmente ao sul e leste).  

A partir da década de 1970, o planejamento e a ocupação do espaço urbano 

emergem não somente em São Miguel do Oeste, mas em todo o território nacional. 
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Em diversas cidades brasileiras, triplicam o número de habitantes e de área 

territorial. “Tal fato é agravado com o intenso processo migratório que dá uma nova 

feição à cidade, além de inverter a relação rural/urbano”. (WOLLF, 2008, p. 170). 

A década de 1980 é caracterizada pela migração em larga escala, maior 

crescimento populacional (aumento de 13.417 habitantes em relação à década de 

1970), e o segundo melhor avanço territorial com 1,69 km2. De acordo com dados do 

IBGE (2016), da população total de 35.772 habitantes, 18.790 pertenciam à zona 

urbana e 16.982 à zona rural, 52,53% e 47,47% respectivamente. Esses valores 

refletem o intenso deslocamento do campo para a cidade, por ser a primeira ocasião 

em que os índices demográficos urbanos superam os rurais, bem como a chegada 

de indivíduos provenientes de outros municípios. Durante essa década, prevalecem 

pequenos loteamentos dispersos, geralmente contíguos aos já existentes e muitas 

vezes preenchendo os vazios urbanos. 

Ao invés do surgimento de uma brusca mudança da paisagem proveniente 

da migração, Rodrigues (2008) alerta que o campo e a cidade devem estar 

relacionados no tempo e espaço, isto é, não deve haver oposição entre tais áreas, 

mas sim, sua complementaridade. 

Na década de 1990, percebe-se um processo de ocupação semelhante à 

década anterior, com novos loteamentos sendo criados, porém, em menor 

proporção (0,86 km2). É assinalada pelo acentuada urbanização e declínio do êxodo 

rural. Nessa fase também se destaca a verticalização das edificações devido à 

influência dos avanços tecnológicos que possibilitaram técnicas apropriadas para a 

implantação e manutenção de elevadores. 

Na década de 2000 ocorre uma estagnação das taxas de migração e 

urbanização, além da brusca queda da expansão, com apenas 0,05km2, devido à 

saturação de lotes oriundos dos períodos antecedentes e pela alta demanda de 

exigências legais, inclusive quanto à pavimentação, licenciamento ambiental e 

limitação de declividade para o uso e ocupação do solo. Vale ressaltar que muitas 

das legislações citadas foram instauradas em décadas anteriores, porém, passaram 

a vigorar no município a partir da década de 2000, e em determinados casos foram 

atualizadas em períodos posteriores. 

Tais informações são visíveis no Gráfico 4, ao demonstrar a redução de 

11.672 habitantes da zona rural em comparação à década precedente, e um 

aumento irrisório de 1.754 moradores na zona urbana. 
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Gráfico 4 – População urbana e rural do município de São Miguel do Oeste 
Fonte: Adaptado de IBGE (2016). 

 

Em números, a comparação da taxa de criação de empresas e de empregos 

em São Miguel do Oeste de 2004 a 2008, é representada por uma taxa média de 

2,2% e 7,9%, respectivamente ao ano, conforme dados do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2010). Os valores referentes à 

década de 2000 tornam-se ainda mais preocupantes quando há comparação do 

pessoal ocupado assalariado da década de 2000 com a década subsequente, 

devido à expressiva disparidade. 

A falta de opções de emprego na cidade em questão foi influenciada pela 

mudança política a nível nacional ocorrida na década de 1990, que segundo Sugai 

(2015) resultou na redução das ações trabalhistas e sindicais, rígidas medidas da 

política econômica, desemprego, favorecimento aos grupos de elite, aumento da 

pobreza e ausência de políticas sociais compensatórias, induzindo a intensificação 

dos problemas que assolam as áreas urbanas brasileiras. Assim, a carência de 

políticas habitacionais nos governos neoliberais também inibiu o surgimento de 

novos loteamentos, refletindo nesse contexto até o final dos anos 2000. 

Por fim, na década de 2010, o mercado habitacional reaquece com o 

surgimento de incentivos do governo federal, focalizados em políticas 

compensatórias para atender as demandas sociais, de inclusão e redução da 

pobreza (SUGAI, 2015). Nessa ocasião, a autora supracitada relata que dentre tais 

iniciativas, a valorização real do salário mínimo, previdência social rural e urbana, 
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geração de empregos formais, e principalmente o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), foram significativas para a proteção social trabalhista, alteração do perfil 

socioeconômico da população, redução do índice de pobreza, aumento do consumo, 

fortalecimento do mercado interno, e especialmente estímulo na aquisição de 

terrenos para a construção da casa própria. 

Os acontecimentos mencionados elucidaram a produção de novos 

loteamentos (o equivalente a 0,44km2) na referida década, que com a vigência de 

legislações ambientais e municipais mais rígidas, tornaram os usos e as ocupações 

urbanas mais distantes dos cursos d’água, APP e das áreas consideradas 

impróprias para a construção civil. 

A expansão urbana de São Miguel do Oeste da década de 1990 a 2010 

pode ser observada através da Figura 16, representada por manchas esquemáticas 

que mapeiam os principais aglomerados urbanos desses respectivos períodos. 

 
Figura 16 – Expansão urbana da área de estudo da década de 1990 a 2010 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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A partir da análise conjunta da expansão urbana em relação ao relevo foi 

possível observar que as escarpas erosivas observadas no entorno da cidade de 

São Miguel do Oeste condicionaram seu desenvolvimento que apresentou eixo 

principal de crescimento orientado no sentido norte - sul e que, por sua vez, coincide 

com as principais rotas de entrada e saída.  

Diante do exposto, constata-se que todas essas mudanças espaciais que 

aconteceram e as futuras transformações, podem ser inseridas como parte 

integrante da história de São Miguel do Oeste e indispensáveis para a conformação 

do atual tecido urbano. 

 

4.3 TRANSFORMAÇÕES CONSTRUTIVAS E ARQUITETÔNICAS DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

As cidades são norteadas por importantes aspectos, sejam eles remetidos a 

um determinado tempo, espaço ou momento. É assim que se inicia a história das 

cidades, valioso legado da humanidade. Espaços públicos ou privados, paisagens e 

construções das mais variadas tipologias, integram e transformam o cenário urbano 

cotidianamente, registrando memórias inesquecíveis, às vezes, escondidas no 

tempo. Segundo Leite (2012), as cidades, consideradas o maior artefato já criado 

pelo ser humano, são como objetos de oportunidades, sonhos, desafios e anseios. 

Com as novas tendências nacionais e internacionais, muitas edificações 

históricas representando diferentes manifestações e/ou estilos arquitetônicos foram 

destruídas para dar lugar a outras, vistas como sinônimo de progresso, modernidade 

e desenvolvimento. Diante desse fato que se tornou frequente em muitas regiões, 

Peixer, Varela e Bornhausen (2013, p. 40) citam: “Assim, não se justifica 

simplesmente apagar os rastros da história, como se a nova história tivesse que ser 

escrita no espaço vazio, escondendo um tempo para evidenciar outro. A cidade é 

múltipla, [...] produto e produtora dos seres humanos e suas relações”. 

Em outras palavras, o que se observa é que muitas das edificações 

executadas no início da formação de São Miguel do Oeste foram sepultadas com o 

passar do tempo pela ignorância, consumismo e presunção humana, revertendo os 

sentimentos históricos originais para sensações de vergonha, pobreza e 

anacronismo (VIEIRA FILHO, 2013). Ao refletir sobre a importância deste resgate, 

Vieira Filho (2013, p. 10) afirma: “Redescobrir essas obras, abrir os olhos da 
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sociedade para os seus valores, é como reconstruí-las para o mundo de hoje e do 

futuro, tornando-as mais uma vez dignas – partes nobres de suas cidades e do 

cenário de existência de seus cidadãos”. 

Nesse contexto, os estudos voltados à valorização e compreensão da 

arquitetura dos períodos passados, representam verdadeiros tesouros que permitem 

reconstruções históricas e bagagens culturais esquecidas no tempo. Mais do que 

meras edificações com elementos característicos, cada fachada2 narra as mudanças 

técnicas, tecnológicas e especialmente arquitetônicas registradas na história das 

cidades. Dessa maneira, torna-se uma necessidade relembrar estas riquezas que se 

concretizaram e que perduram até os dias atuais na paisagem urbana dos 

municípios brasileiros. 

A partir do desenvolvimento da cidade de São Miguel do Oeste, assim como 

de outras cidades de médio porte da região, é possível observar na arquitetura e no 

estilo das edificações o avanço da técnica e a incorporação de novos materiais que 

apresentam uma estreita relação com a época de sua construção e servem como 

arquivo do aprimoramento técnico e da influência do migrante na arquitetura 

regional. 

Tais aperfeiçoamentos alavancaram a utilização de terrenos com condições 

topográficas desfavoráveis, antes consideradas impróprias para a expansão urbana, 

e sinônimo de irregularidade habitacional, bem como permitiram o enriquecimento 

paisagístico local com distintas formas e elementos compondo a volumetria das 

edificações. 

No âmbito dos aperfeiçoamentos na elaboração e execução das construções 

que constituem a arquitetura das cidades, cabe destacar a definição do termo 

“tecnologia”, que na concepção de Vieira Pinto (2005), possui quatro principais 

significados: a) a tecnologia como teoria, ciência, estudo e discussão da técnica; b) 

equivale pura e simplesmente a técnica; c) conjunto de todas as técnicas de que 

dispõe uma sociedade, independente do seu período histórico; d) ideologia da 

técnica. Tais significados remetem a uma determinada fase e sociedade, na qual o 

progresso tecnológico não se expressa enquanto superfície uniforme, afinal, a 

                                                           
2
 A parte frontal de um edifício, ou qualquer um de seus lados situados em frente a uma via ou 

espaço público, sobretudo quando destacado pelo tratamento arquitetônico (CHING; JARZOMBEK; 
PRAKASH, 2016, p. 802). 
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tecnologia passa por continuidades e rupturas constantes, o que resulta na sua não 

linearidade (VIEIRA PINTO, 2005). 

No que se refere aos “estilos” arquitetônicos, podem ser considerados num 

sentido amplo o agrupamento de edificações com traços particulares semelhantes, e 

até mesmo tendências culturais ou estratégias arquitetônicas que unem obras com 

características similares (HOPKINS, 2017). 

 

4.3.1 Arquitetura da cidade de São Miguel do Oeste entre 1940 e 1960 

 

No final da década de 1940 e início da década de 1950, o município de São 

Miguel do Oeste passou pela influência da arquitetura da imigração (arquitetura 

colonial), com obras predominantemente em madeira, devido à abundância dessa 

matéria-prima e da falta de outros recursos como o cimento e a areia. Os migrantes 

provenientes, principalmente, do Estado do Rio Grande do Sul iniciaram os 

deslocamentos em busca de terras férteis e baratas, abastecidas de madeira para 

extração. A colonização das glebas retrata momentos de dificuldades citados por 

Spenassatto (2008), na qual era necessária a abertura de picadas por onde 

passassem carroças ou cavalos que seriam os meios de transporte das madeiras 

usadas nas construções.  

Segundo Staub e Staub (2014, p. 39): “Para suprir as primeiras 

necessidades dos pioneiros, foi construída uma serraria que serrava as tábuas 

destinadas à construção das casas e galpões necessários para a montagem das 

pequenas propriedades [...]”. 

As primeiras edificações em madeira são datadas do final da década de 

1940 (Fotografia 4 e 5). Nessas construções, a cobertura é feita em telha (telhado 

aparente), cuja matéria prima (argila) é abundante nos solos de toda a região. A 

inclinação mais acentuada do telhado é marcante do estilo arquitetônico da época e 

se faz necessária em virtude dessa telha não apresentar um canal profundo, como é 

característico das telhas coloniais. Todo o engradamento das coberturas (tesouras, 

caibros, terças e ripas) ainda é executado na atualidade com madeiras de lei 

existentes nos municípios do entorno. 

Nas construções citadas, o piso original era feito com tábuas de pinheiros 

(assoalho) e outras madeiras presentes nas redondezas, com encaixes do tipo 

macho e fêmea. Os pilares que sustentavam os assoalhos ficavam afastados do 
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solo e possuíam fechamento de alvenaria, pois além de apoiar a edificação, tinham 

a função de manter o assoalho a uma distância suficiente do solo para evitar que a 

umidade do solo alcançasse o assoalho e, consequentemente, os ambientes das 

construções. As janelas de três ou quatro folhas fixadas na parede por caixilhos e 

com veneziana de madeira na parte externa e de abrir tipo guilhotina na parte 

interna, controlando a entrada da iluminação e ventilação, evidenciavam a forte 

influência do estilo colonial nesse período (Fotografia 4 e 5). 
 

 
 

Fotografia 4 – Edificação em madeira com janelas em veneziana 
  e cobertura com telha francesa 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 5 – Edificação de uso comercial com o pavimento inferior 
  em alvenaria e o pavimento superior em madeira 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Construída em 1953, a edificação da Fotografia 6 retrata a residência mais 

conhecida da época, por abrigar o único médico existente na antiga Vila Oeste. 

Como é tipicamente comum na região, essa casa foi construída com madeira de 

pinheiro e até a atualidade se mantém original no seu interior (BAZZOTTI; 

BAVARESCO, 2016). Na fachada, é possível observar uma mureta construída com 

blocos retangulares de basalto, rocha típica da região, cuja técnica de assentamento 

passou por gerações e, nos dias atuais, ainda é utilizada nas mais diversas 

tipologias de construções.  
 

 
 

Fotografia 6 – Edificação em madeira da década de 1950 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 
No pavimento superior, existem janelas do tipo guilhotina que compõem 

harmoniosamente as fachadas em conjunto com paredes e beirais em madeira 

(Fotografia 7). 

 
 

Fotografia 7 – Pavimento superior com janelas em madeira 
  do tipo guilhotina 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Edificada também na década de 1950, a construção da Fotografia 8 ilustra 

uma obra comercial em madeira no estilo colonial, onde é possível observar duas 

mansardas (componentes dispostos no telhado), que apesar de terem sido 

popularizadas por franceses, são elementos característicos das obras arquitetônicas 

italianas. Assim como observado em outras edificações da década de 1950, seu 

assoalho foi executado em madeira serrada, com barrotes e pontaletes do mesmo 

material, por ser a matéria prima mais acessível e de menor preço disponível. 
 

 
 

Fotografia 8 – Antigo Hotel do Comércio da década de 1950 
Fonte: Bazzotti e Bavaresco (2016). 

 

Durante a fase de constituição e formação da cidade de São Miguel do 

Oeste, apesar da grande maioria das residências serem de madeira, houve a 

construção de algumas delas em alvenaria, em função do alto poder aquisitivo dos 

proprietários para aquele momento histórico. 

A primeira casa de alvenaria edificada em São Miguel do Oeste (Fotografia 

9) foi construída entre 1942 e 1944 com a finalidade de abrigar uma família vinda do 

Rio Grande do Sul e, na época, já chamava a atenção pelo seu aspecto arrojado 

que se diferenciava da padronização simples das demais casas existentes, inclusive 

quanto às estruturas em concreto localizadas sobre as janelas (BAZZOTTI; 

BAVARESCO, 2016) (Fotografia 10).  
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Fotografia 9 – Primeira edificação em alvenaria 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 10 – Destaque para as estruturas em concreto sobre 
 as janelas, utilizadas como pingadeiras 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Os tijolos foram transportados do Rio Grande do Sul, pois não havia estrada 

até Chapecó (cidade mais próxima que armazenava tal material). Possui porão, 

assoalho de madeira, uma claraboia, e aberturas na cobertura com telhas em 

material transparente para permitir a entrada da luz natural, já que naquela época 

não havia iluminação elétrica. Apesar da reconstrução do muro, troca de telhas, 

pequena ampliação e melhorias na pintura, a maior parte da edificação mantém-se 

original e é um reduto da arquitetura local (BAZZOTTI; BAVARESCO, 2016). 
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Nessa fase histórica, também foi executada a segunda casa de alvenaria 

(Fotografia 11). Através da pesquisa de Bazzotti e Bavaresco (2016), constatou-se 

que os tijolos foram comprados em Caxias do Sul, e a pintura feita com pedras 

brilhantes misturadas na massa do cimento e aplicadas nas paredes externas 

(Fotografia 12).  

Nas paredes internas, como afirmam os autores supracitados, prevalecem 

detalhes e desenhos com o auxílio de uma pena, quando a massa que era bem fina, 

ainda permanecia molhada (técnica denominada Escaiola). 

 

 
 

Fotografia 11 – Segunda edificação em alvenaria 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 12 – Detalhe da técnica de pintura com pedras 
 brilhantes misturadas na massa do cimento 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Além do estilo colonial, em meados da década de 1950, foram observados 

registros do estilo Art Déco, manifestação estética que se caracteriza pela profusão 

de detalhes em linhas retas e decoração em ângulo, com feições horizontalizadas e 

verticalizadas nas fachadas. Este movimento reflete aspirações políticas e sociais 

daquele momento (MOVIMENTO OFICINA URBANA, 2017).  

Austero, elegante e emancipatório, lembrando estilos franceses do passado, 

desta maneira Jones (2014) resume o Art Déco. Enquanto isso, Hopkins (2017), 

analisa essa manifestação arquitetônica como a expressão máxima do movimento e 

a velocidade da modernidade, glamour, arquitetura retilínea, exotismo, classicismo 

residual e formas geométricas. 

Como em outros municípios catarinenses, em São Miguel do Oeste, as 

técnicas construtivas do Art Déco também seguem indícios tradicionais através do 

uso da madeira. Na maioria das vezes, as paredes continuam portantes e quando há 

um número maior de pavimentos, ao invés da execução de laje, encontram-se 

barrotes de madeira que sustentam os assoalhos e na qual se pregam os forros 

(ISHIDA, 2013). Entretanto, essa arquitetura expressa o desejo do novo e não 

necessariamente o novo propriamente dito.  

Assim se diferencia o Art Déco dos demais estilos: simetria na concepção e 

aberturas nas fachadas, recorrente eixo que passa pela diagonal nas obras de 

esquinas, a platibanda3 se colocando como elemento distinto na visão urbana, traços 

geometrizados, leves e sóbrios, ornamentos nas fachadas preenchendo seus vazios, 

estilização dos detalhes e tímidas estruturas de concreto armado (ISHIDA, 2013). 

A cidade de São Miguel do Oeste ainda guarda ricos acervos de edificações 

em Art Déco, encontrados isolados ou formando conjuntos em determinados trechos 

das vias, configurando significativos legados deste patrimônio (Fotografia 13 e 14). 

                                                           
3
 Parte de uma parede externa. Parede corta-fogo ou parede divisória que se eleva acima do telhado 

(CHING; JARZOMBEK; PRAKASH, 2016, p. 806). 
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Fotografia 13 – Edificação do estilo Art Déco localizada 
 no centro da cidade 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 14 – Simetria de detalhes na composição da 
  fachada do estilo Art Déco 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Na área central, este movimento é demonstrado em edificações, que variam 

de 4 a 5 pavimentos, compostas pela verticalidade das esquadrias, frisos e detalhes 

que coroam as fachadas, além da simetria dos ornamentos arquitetônicos. 

 

4.3.2 Arquitetura da cidade de São Miguel do Oeste entre 1960 e 1970 

 

O Movimento Oficina Urbana (2017), descreve que o Modernismo foi à 

expressão máxima da vanguarda arquitetônica no século XX, associada a novos 
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materiais, técnicas, tecnologias e sistemas construtivos. Geralmente visto como uma 

caixa retilínea envidraçada, o Modernismo cobre vastos fenômenos artísticos 

desenvolvendo-se em momentos distintos e, por várias modalidades, com 

variedades teóricas entre si, mas semelhanças estilísticas (BRUNA, 2010). 

Tal estilo arquitetônico pode ser visualizado em construções da década de 

1960 e 1970 na cidade de São Miguel do Oeste, apesar do seu enfraquecimento a 

nível mundial. Dentre as principais características dessas edificações modernistas, 

destaca-se o telhado não aparente (escondido por paredes de concreto que 

compõem as fachadas), horizontalidade da volumetria, janelas em fita, e em alguns 

casos pilotis, conforme visualizado na Fotografia 15 e 16. 

 
 

Fotografia 15 – Edificação do estilo Modernista, representando a 
 horizontalidade, a composição das janelas em fita 
 e a utilização do pavimento pilotis 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
 

 
 

Fotografia 16 – Edificação do estilo Modernista destacando o telhado 
 não aparente (platibanda) 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Nesse período, fica evidente o surgimento da cerâmica como componente 

do piso, do concreto armado em substituição às estruturas de madeira e uma 

valorização da luz natural pelas janelas envidraçadas e de dimensões consideráveis. 

Segundo Ching, Jarzombek e Prakash (2016), o Modernismo remete à 

ruptura brusca com as formas do passado, propondo linhas claras, projetos 

despojados e funcionais. Além disso, os autores também ressaltam que este 

movimento se associa com o aparecimento de novos materiais, como o aço, 

concreto e vidro, que possibilitaram a execução de arranha-céus, hangares 

ferroviários e pontes, desafiando a tecnologia até então existente e marcando 

abruptamente mudanças da paisagem urbana. Afinal, como destaca Hopkins (2017), 

tinha o poder de transformar o modo de viver, trabalhar, entender e reagir das 

pessoas no espaço em que elas conviviam. 

Diante do exposto, torna-se importante relatar que o aperfeiçoamento desse 

estilo arquitetônico na cidade em questão só foi possível graças às melhorias nos 

sistemas de transporte e no desenvolvimento do comércio. Materiais comuns como a 

areia e o cimento utilizadas nas construções precisavam ser transferidas de outras 

localidades, pois, pelo fato da região estar sobre rocha basáltica dificulta o 

surgimento de depósitos de areia, e pela inexistência de rocha calcária impossibilita 

a produção de cimento.  

 

4.3.3 Arquitetura da cidade de São Miguel do Oeste entre 1970 e 1980 

 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, retorna na cidade de 

São Miguel do Oeste a arquitetura moderna, mas com elementos de concreto 

armado na volumetria, lembrando o Brutalismo4 Paulista (Fotografia 17). 

Nesse período, o assoalho, a janela tipo guilhotina com veneziana de 

madeira e a cobertura em telhas tipo francesa, comuns no início da formação da 

cidade, praticamente desaparecem do cenário urbano e passam a ocorrer somente 

em construções esparsas e de pequeno porte, onde o uso de tais materiais é 

condicionado ao baixo poder aquisitivo de algumas famílias ou ao tradicionalismo 

regional e cultural. Materiais como o concreto (Fotografia 18), a cerâmica e o aço 

ganham espaço de uma maneira agressiva e simbólica. 

                                                           
4
 A característica definidora do Brutalismo – a que lhe deu nome – é o uso de concreto bruto, ou 

béton brut, inspirada na obra pós-guerra de Le Corbusier (HOPKINS, 2017, p. 184, grifo do autor). 
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Fotografia 17 – Edificação com características Brutalistas, 
 destacando os elementos estruturais em 
 concreto que se sobressaem na fachada 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 18 – Detalhes em concreto na posição vertical, 
 observados nas construções Brutalistas 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Na concepção de Ching, Jarzombek e Prakash (2016), o Brutalismo resultou 

em megaestruturas, porém, com estruturas simples, repetitivas, em grande escala, 

com massas nítidas, recuos profundos, extremidades afiadas e aberturas amplas. 

De estética forte, representada pelo concreto aparente (símbolo de prática 

orçamentária e futuro), o Brutalismo é sinônimo de adornos com mecanismos 

expostos, e formas geométricas simples (JONES, 2014). 
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Dentre os exemplos de detalhes Brutalistas que podem ser citados 

(Fotografia 19), enquadram-se os brises, itens de concreto da própria estrutura e 

materiais em estado natural, ou seja, sem revestimentos que relembram traços 

desse estilo arquitetônico (Fotografia 20). 

 

 
 

Fotografia 19 – Detalhe Brutalista com robustos pilares em concreto 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

  
 

Fotografia 20 – Brises em concreto para a proteção das 
 janelas contra a incidência solar 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

No que se refere à utilização do concreto bruto, Hopkins (2017) alega que o 

material ofereceu aos projetos brutalistas rudeza visceral, quase elementar e 

aspectos verdadeiramente esculturais. 
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4.3.4 Arquitetura da cidade de São Miguel do Oeste entre 1990 e 2000 

 

A partir da fase histórica mencionada, mais especificamente na década de 

1990 entram em cena novas tendências, denominadas de Pós-Modernistas, 

identificadas através da Fotografia 21 e 22, na qual não há estilo ou concepção 

predominante, mas sim, diversidade de opções conceituais, tecnológicas, formais e 

utópicas, que de acordo com o Movimento Oficina Urbana (2017) variavam de 

cidades caminhantes (conhecidas como walking cities), para soluções com 

tecnologia avançadas (estilo high tech), regionalismos e revivals (valorização ao 

estilo do passado). 

 
 

Fotografia 21 – Edificação Pós-Modernista formada 
 pelo conjunto de retas e curvas 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

 
 

Fotografia 22 – Volumetria composta por diferentes ângulos,  
 formas geométricas e variedade de cores 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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O estilo Pós-Modernista não foi um campo de produção único, e nem 

significou rejeição ao Modernismo, simbolizou o interesse pela ironia, possibilitando 

a utilização de imagens culturais e históricas livremente, apesar de críticas quanto à 

indeterminação e falta de limites (CHING; JARZOMBEK; PRAKASH, 2016). 

Na década de 2000 por sua vez, resurge alguns traços do Neoclássico como 

opção de identidade própria de classe social, adotando elementos rebuscados e 

geométricos inspirados na ordem clássica, bem como a sobreposição de detalhes 

nas fachadas (MOVIMENTO OFICINA URBANA, 2017). Além disso, difere das 

primeiras formas clássicas, apresentando não apenas um protótipo estético, mas 

também um compromisso moral, sustentado por bases teóricas alinhadas ao espírito 

racional e científico do iluminismo, porque se pensava que as ligações com o 

passado induziriam a uma sociedade racional (JONES, 2014). Em São Miguel do 

Oeste as peculiaridades do Neoclassicismo podem ser contempladas na Fotografia 

23.  

 

 
 

Fotografia 23 – Edificação com características Neoclássicas, 
 destacando-se o frontão e as colunas, elementos 
 utilizados na arquitetura grega e romana 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Complementando tais informações, Ching, Jarzombek e Prakash (2016, p. 

805), mencionam que este movimento representava “[...] uso generalizado das 

ordens e dos motivos decorativos gregos e romanos, pela subordinação dos 

detalhes com composições simples, fortemente geométricas e, com frequência, pela 

pouca profundidade dos relevos [...] das fachadas”. 
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4.3.5 Arquitetura da cidade de São Miguel do Oeste entre 2010 e 2018 

 

Posteriormente, na década de 2010, têm-se os aprimoramentos dos meios 

tecnológicos e de comunicação que interferem diretamente nos processos de 

concepção de projetos técnicos e construtivos, caracterizados pelo estilo 

Contemporâneo. Vale ressaltar que nesse período analisam-se maiores cobranças 

do poder público para com o cumprimento das normas de acessibilidade, induzindo 

a novas mudanças arquitetônicas. Mais do que construir pensando no novo, o 

desenvolvimento urbano sustentável é considerado por Leite (2012) como um 

desafio de reinventar e refazer a cidade existente, mas de maneira inclusiva e 

inteligente, pois o mundo contém recursos finitos que não estão sendo empregados 

adequadamente. 

Nestes projetos, busca-se a funcionalidade e praticidade dos ambientes, 

setorização, melhor desempenho, inserção da obra no seu entorno imediato, 

preocupação com a realidade local e análise das condições naturais atuantes sobre 

o terreno. Corroborando com tal diálogo, o Movimento Oficina Urbana (2017) adverte 

que no momento histórico citado, as discussões arquitetônicas em alta giram acerca 

do público e privado, global e local, custo e desempenho, arte e técnica. Em São 

Miguel do Oeste, as características contemporâneas podem ser representadas pelas 

edificações em container, que é uma das novas tendências arquitetônicas da região 

(Fotografia 24 e 25). 

 

  
 

Fotografia 24 – Edificação comercial com estrutura em aço (container) 
Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Fotografia 25 – Composição arquitetônica formada pela 
  junção do aço e do vidro 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Nesse sentido, a utilização do vidro na volumetria das obras também se 

torna uma prática constante (Fotografia 26). Tanto é que, de acordo com os dizeres 

de Thomaz (2001), a indústria do vidro aprimorou notavelmente sua tecnologia, com 

tipos e modelos de vidro diferenciados, possibilitando inclusive extensas fachadas 

com “pele de vidro” (Fotografia 27). Para o autor supracitado, esta gama de 

materiais e técnicas de aplicação tem proporcionado maior conforto térmico e 

acústico aos ambientes das edificações. 

 

 
 

Fotografia 26 – Expressiva utilização do vidro gerando harmonia  
 visual com os elementos em concreto 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 
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Fotografia 27 – “Pele de vidro” com técnicas de conforto térmico 
  e acústico, aplicada em edificações de vários pavimentos 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

Assim como o vidro é largamente empregado na construção civil nos dias 

atuais, ao mesmo tempo constatam-se elementos sem funcionalidade (meramente 

estéticos), resultando em volumetrias carregadas de informações e muitas vezes 

sem significados, conforme indicado na Fotografia 28. 
 

 
 

Fotografia 28 – Volumetria caracterizada pela abundância 
 de materiais e de detalhes arquitetônicos 

Fonte: Acervo próprio da autora (2018). 

 

A partir desse recorte histórico da década de 1950 até a década de 2010, 

destaca-se que embora os diferentes estilos arquitetônicos na cidade de São Miguel 



87 

do Oeste tenham sido predominantes em décadas específicas, há uma continuidade 

dos mesmos nas décadas posteriores, e não a sua brusca ruptura. 

Assim, a tecnologia que possibilitou tantos aperfeiçoamentos arquitetônicos 

como nos exemplos citados, é traduzida como um elemento marcante, que possui 

potencial de estabelecer transformações sociais relevantes quando o homem 

consegue criar, desenvolver, apropriar e interagir também com o espaço 

(CARVALHO, 1998).  

Neste contexto, Feenberg (2013) explica que a tecnologia se adapta às 

mudanças que ocorrem no decorrer dos anos, e consequentemente padrões de 

desenho técnico definem o ambiente social, como os espaços urbanos e edificações 

que o compõem, refletindo diretamente nos estilos e qualidade de vida da população 

que ali reside. Em outras palavras, o autor retrata que a forma pela qual as escolhas 

acontecem, ocorre por códigos técnicos estabelecidos que representam elementos 

de cunho estético, simbólico, cultural e especialmente baseado nas técnicas 

construtivas e nos materiais existentes em determinada localidade, caracterizando 

os estilos arquitetônicos peculiares de cada período histórico. 

Portanto, a principal relação desse homem com a natureza e o meio em que 

ele vive é dada pela técnica, e uma das maneiras de trabalhá-la como unidade de 

explicação geográfica, é considerá-la o próprio meio (SANTOS, 2009). 

No campo de atuação em destaque, as tecnologias oferecem alternativas de 

categorização, apesar da sua popularidade e globalização possibilitarem que as 

novas soluções se tornem repertório de praticamente todos os arquitetos e 

urbanistas (HOPKINS, 2017). 

Comparando-se a construção civil dos dias atuais com os anos passados, 

Thomaz (2001) declara que as estruturas são mais esbeltas, os concretos e aços 

mais resistentes, edificações tornam-se leves, surgem diversificações dos sistemas 

de fundações, técnicas de cálculo estrutural, novos materiais e revestimentos.  Com 

a necessidade da racionalização construtiva, vê-se inclusive a importância dos 

projetos, pois são eles que determinam o grau de eficiência das formas de construir, 

além da associação da tecnologia ao objeto a ser edificado (THOMAZ, 2001). 

Diante do exposto, observa-se claramente no espaço urbano a presença de 

novas tecnologias e técnicas construtivas que transformam e reinventam 

constantemente os estilos incorporados na arquitetura e no urbanismo. Na cidade de 

São Miguel do Oeste, este cenário se repete e se assemelha ao ocorrido em outras 
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cidades de médio porte. Afinal, conforme Vieira Pinto (2005, p. 308) o ser humano 

não se livra da tecnologia, apenas a utiliza e modifica para outra mais produtiva e 

econômica, pois “a sociedade que não inventa e adota o novo sucumbe à 

infecundidade da repetição do velho”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da história, inúmeras cidades formaram-se próximas a cursos 

d’água potável, com relevo plano e solo fértil, características estas almejadas por 

migrantes de todas as regiões, em busca de melhores condições de vida e trabalho. 

Além de suas famílias, o migrante (homem) trouxe consigo informação e força de 

trabalho, ao ponto que o ambiente (natureza) ofereceu matéria-prima em 

abundância e possibilidades de sobrevivência. Assim, aquele lugar considerado num 

primeiro momento inóspito, torna-se um potencial à medida que a técnica e a 

transferência de informação passam a existir. Todos esses fatores reunidos fazem 

surgir às cidades. 

O uso e ocupação do espaço urbano na cidade de São Miguel do Oeste 

seguiu essa mesma lógica de formação na década de 1950, fundamentada na 

existência de água potável (rio Guamirim), solo favorável à produção de alimentos e 

relevo com topografia propícia ao deslocamento humano, animal e aos meios de 

transporte. Tais condições ambientais eram divulgadas pelas empresas 

responsáveis pela colonização e exploração de madeira na região, resultando na 

intensificação do processo migratório, especialmente do Estado do Rio Grande do 

Sul para o Oeste Catarinense.  

A cidade de São Miguel do Oeste se formou em um relevo plano e seu 

crescimento foi condicionado por escarpas erosivas observadas em seu entorno, 

induzindo-a a seguir como eixo principal o sentido norte/sul, que coincide atualmente 

com seu fluxo de entrada e de saída. Afinal, nos terrenos menos declivosos a 

ocupação torna-se possível por não haver obstáculos significativos na locomoção do 

homem (menor gasto de energia) e dos seus meios de transporte, ou impedimentos 

na área da construção civil. Enquanto isso, nos terrenos declivosos são necessárias 

técnicas construtivas que propiciem a execução de construções em locais íngremes, 

com riscos de deslizamentos, de modo a garantir sua completa estabilidade 

estrutural. 

Apesar desse processo de formação ocorrer em relevo plano, destaca-se 

que em alguns casos específicos e/ou isolados também houve a ocupação de solos 

fisicamente impróprios do ponto de vista construtivo, por famílias de baixa renda, 

que não tinham condições econômicas para adquirir terrenos localizados nas áreas 

centrais da cidade (mais valorizados). Dessa forma, a hipótese levantada durante a 
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pesquisa foi comprovada, pois a pressão social induz a segregação de indivíduos 

com baixo poder aquisitivo, levando-os a ocuparem terrenos de periferia, muitas 

vezes irregulares e distantes da infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos. 

Durante o processo de desenvolvimento de São Miguel do Oeste é possível 

observar uma forte influência do homem colonizador na arquitetura e nas técnicas 

construtivas usadas ao longo da sua formação, posteriormente vinculada aos 

movimentos arquitetônicos globalizados com o surgimento do estilo Art Déco, 

Modernista, Brutalista, Pós-Modernista, Neoclássico e Contemporâneo. Isto é, todo 

este emaranhado de transformações é acompanhando pelo compartilhamento de 

experiência que ocorre num contexto nativo/migrante, acentuado entre as décadas 

de 1950 e 1970, mas que perdeu força nas últimas décadas, em virtude de questões 

econômicas e da maior democratização da informação.  

As mudanças na utilização dos materiais e nas técnicas construtivas da 

cidade também foram expressivas, induzindo a substituição da madeira pelo 

concreto, aço e vidro. Uma vez que, as técnicas, tecnologias e materiais refletem 

igualmente as condições sociais e econômicas predominantes em cada período. Por 

um lado, esses aperfeiçoamentos proporcionaram importantes avanços e expressivo 

desenvolvimento para a construção civil, porém, também resultaram em aspectos 

negativos como a verticalização das edificações e a impermeabilização de muitos 

lotes, alterando densamente a morfologia espacial e urbana da cidade em questão. 

Contudo, essa pesquisa auxilia no entendimento dos fatores que 

contribuíram para a atual configuração urbana do município de São Miguel do Oeste 

e dos próximos passos necessários para a formação de uma gestão estratégica 

direcionada a organização territorial e ao planejamento da expansão urbana, para 

que este legado edificado não seja sufocado na desolação da contemporaneidade. 
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