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1. INTRODUÇÃO 
Um território marcado pela transição rural e urbano, onde as diferenças podem 

ser percebidas dentro da mesma área. O município de Venda Nova do Imigrante 
caracteriza-se por um processo de urbanização recente, com forte presença rural em sua 
organização como meio urbano consolidado. 

 
Mais que a separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, 
há, hoje, no país, uma verdadeira distinção entre um Brasil urbano (incluindo 
áreas agrícolas) e um Brasil agrícola (incluindo áreas urbanas). (SANTOS, 
2005, p.9) 

 
O Município de Venda Nova do Imigrante localiza-se na região serrana do 

estado do Espírito Santo, distante 103 quilômetros da capital Vitória. Sua história tem 
fortes ligações com o período da imigração européia (notadamente italiana e datada do 
final do séc. XIX) no Brasil, sendo perceptível ao observarem-se os diversos topônimos 
na cidade. O avanço da urbanização em Venda Nova do Imigrante acompanha o trajeto 
da rodovia BR-262, não apresentando dessa forma uma centralidade bem definida. 

A agricultura destaca-se historicamente como principal atividade econômica do 
município, destacando-se atividades como a olericultura (cultura de hortaliças, de 
fruteiras (incluindo a vinha), de plantas aromáticas e medicinais e de todas as plantas 
ornamentais) e a cafeicultura, fortemente presentes naquelas pequenas e médias 
propriedades. Esse quadro, porém vem sofrendo alterações na medida em que atividades 
turísticas, em especial as que se congregam ao perfil agrícola do município, como é o 
caso do Agroturismo. Sua localização geográfica (região serrana capixaba e 
proximidade da capital) configura-se como fator determinante para o incremento à 
atividade turística. As especificidades de sua história, e, por conseguinte os aspectos do 
patrimônio histórico-cultural e ordenamento urbano têm importância destacada na 
tentativa de se compreender o revelado avanço turístico e de outras atividades do setor 
terciário. 

Espacialmente, Venda Nova do Imigrante, configura-se por uma fusão entre o 
rural e o urbano, uma vez que se percebem diversas propriedades rurais muito próximas 
da mancha urbana do município. Essa fusão e suas tênues fronteiras por vezes 
dificultam a definição dos espaços como sendo essencialmente urbanos ou rurais. 
Observando essa particularidade chegou-se a conclusão que o município seria melhor 
compreendido sob a ótica do conceito Rurbano. 

 
Observa-se, sobretudo, a partir dos últimos 25 anos, o crescimento bastante 
rápido de localidades até há pouco tempo rurais e agrícolas, situadas a 
pequenas distancias da cidade. Estas localidades, em geral permeadas por 
construções recentes, isoladas ou em loteamentos são habitadas por 
migrantes cotidianos que são e permanecem ligados a cidade. É a este 
fenômeno que se vem denominado rurbanização. (COELHO, 1999) 

 



 O Patrimônio Cultural não está restrito apenas aos monumentos ou construções, 
mas antes disso, representa uma ampla variedade de itens, inclusive ambientais, ligados 
à história e em processo contínuo de formação. Isto é o que mostra Lamy (2005), que 
considera o patrimônio cultural como: 

 
Um reconhecimento oficial de um conjunto amplo e heterogêneo, por 
definição jamais acabado, de bens culturais móveis e imóveis, materiais e 
simbólicos, monumentais e ambientais, cuja existência reporta ao peso do 
passado dentro da formação histórica da nação e da construção de uma 
responsabilidade coletiva a vista do futuro. (LAMY apud NIGRO, 2005, 
p.166) 

 
O Patrimônio cultural brasileiro foi definido em lei através do artigo 216 da 

Constituição Federal de 1988: 
 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos 
de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. (BRASIL, art. 216, CF/88, out 1988). 

 
Partindo dessa concepção de patrimônio cultural, foi verificado que a maior 

parte deles não se enquadrava na concepção material, mas sim, na imaterial, ou seja, na 
materialidade sócio-histórica que os objetos se revestem. No caso de Venda Nova pode 
ser citado os Doces Caseiros, o Socol e o Vinho por razão da identidade italiana 
presente neles. Essa idéia se alinha em muito a da humanização dos objetos, proposta 
por Mikhail Bakhtin. Todo o sentimento da cultura italiana atrelado aos moradores que 
vivem no município desencadeia um processo de significação e cooptação de valor, que 
fica evidente e é facilmente perceptível ao turista que visita o município. 

Entendendo assim o patrimônio cultural, percebe-se a grande ligação entre este e 
o espaço urbano, considerando o espaço como totalmente vinculado à atividade humana 
e social.        

O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 
transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e 
políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, 
quando evolui uma função do modo de produção e de seus momentos 
sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas 
e, por isso, torna-se um componente fundamental da totalidade social e de 
seus movimentos. (SANTOS, 1982, p.18) 

 
Deve-se atentar para o caráter mutável tanto do espaço como do patrimônio 

cultural. O espaço mostra-se como uma entidade dinâmica, acompanhando as mudanças 
econômicas e sociais, já que as sociedades não são estáticas. Segundo SANTOS (1982, 
p.12) “Nenhuma sociedade tem funções permanentes, nem um nível de forças 
produtivas fixa, nenhuma é marcado por formas definitivas de propriedades de relações 
sociais”. Ao mesmo tempo, as mudanças no espaço urbano tendem a acentuar as 
desigualdades, como informa GOTTDIENER (1993, p.29), “As mudanças sócio-
espaciais na cidade são reguladas pela lógica da ”acumulação de capital, e o resultado 



desse processo numa sociedade capitalista é o desenvolvimento desigual e injustiças 
sociais que são distribuídas tanto espacialmente quanto demograficamente“. 

Nesse sentido o Ordenamento Urbano é objeto da Lei nº 9.605 de 12 de 
fevereiro de 1998 em seu capítulo V, Dos Crimes contra o Meio Ambiente, Seção IV, 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. Surgiu como uma 
forma de o Estado resguardar a terra da especulação e do mau uso. Orienta CORRÊA 
(1989, p.16) “A elaboração de leis de normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as 
normas de zoneamento e o código de obras, constituem outro atributo do Estado no que 
se refere ao espaço urbano”. 

Outro importante mecanismo na racionalização do espaço urbano é o Plano 
Diretor. A respeito disto, FREITAS (2005), considera o plano diretor como 
“instrumento básico de planejamento de uma cidade e que dispõe sobre sua política de 
desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão urbana”. O plano diretor é um 
documento complexo, com um conteúdo variado, voltado ao planejamento urbano. 
FREITAS (2005) apresenta o conteúdo mínimo do plano diretor, que inclui além das 
exigências do Estatuto das Cidades (art. 42 EC.), a inclusão das áreas de preservação 
permanente, como uma determinação da Lei nº 4.771/65 - Código Florestal. Mas 
algumas das principais funções do plano diretor são definidas pela Lei nº 6.766/79: 

 
A Lei nº 6.766/79 contém dispositivos que se reportam ao plano diretor, que 
deve balizar a proporcionalidade entre as áreas públicas e a densidade de 
ocupação para a aprovação de loteamentos (art. 4º, I), definir índices 
urbanísticos (art. 2º, § 4º), estabelecer as zonas urbanas, de expansão urbana 
e de urbanização específica (art. 3º, caput), dispor sobre as diretrizes para 
urbanização (art. 8º), e para orientar a regulamentação de normas pelo 
Estado (art. 15, parágrafo único).  FREITAS (2005) 

 
Mas se o plano diretor tem seu conteúdo determinado por leis, isto não quer 

dizer que deva ser padronizado e geral. O plano diretor deve levar em conta as 
características próprias do lugar, “o conteúdo do plano respeitará as especificidades 
locais, não se podendo concluir que das normas federais aqui tratadas se possam 
produzir planos em série, padronizados, comprados na forma de 'kit'". FREITAS (2005). 

Um fato importante a ser observado diz respeito aos agentes que produzem o 
espaço urbano no município de Venda Nova do Imigrante. O poder executivo age como 
progenitor de espaços e condições para que a cidade cresça, através da instituição do 
plano diretor que regulamenta as leis de uso e ocupação do solo, zoneamento urbano e 
projetos de infra-estrutura. Essas medidas deram condições aos proprietários 
imobiliários agirem, também, como produtor do espaço urbano no município. CORRÊA 
(1989, p.24) diz: 

Uma primeira observação refere-se ao fato de o Estado atuar diretamente 
como grande industrial, consumidor de espaço e de localizações específicas, 
proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também, um 
agente de regulação do uso do solo e o alvo dos chamados movimentos 
sociais urbanos. (...) Através da implantação de serviços públicos, como 
sistema viário, calçamento, água, esgoto, iluminação, parques, coleta de lixo 
etc., interessantes tanto as empresas como à população em geral, que a 
atuação do Estado se faz de modo mais corrente e esperado. A elaboração de 
leis e normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as normas do 
zoneamento e o código de obras, constituem outro atributo do Estado no que 
se refere ao espaço urbano. CORRÊA (1989, p.24) 

 



A transformação de áreas rurais em urbanas não acontece apenas na sede do 
município, mas também no distrito de Alto Caxixe. A busca pela maximização dos 
lucros e rendimentos pressiona a conversão de áreas rurais em urbanas. Esse fenômeno 
é particularmente perceptível nas periferias das cidades, onde a interface urbano-rural se 
apresenta com força. Esta situação é demonstrada por CORRÊA (1989, p.16): 

 
Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda 
fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso 
que seja o mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou 
residencial de status. Estão particularmente interessados na conversão da 
terra rural em terra urbana, ou seja, tem interesse na expansão do espaço da 
cidade na medida em que a terra urbana é mais valorizada que a rural. Isto 
significa que estão fundamentalmente interessados no valor de troca da terra 
e não no seu valor de uso. CORRÊA (1989, p.16) 

 
Esta busca pelo valor de troca da terra ao invés do seu valor de uso resulta na 

especulação imobiliária. A especulação sempre foi um mecanismo excludente, 
aumentando as desigualdades sócio-espaciais, intensificadas pela característica do atual 
agronegócio, que se tornou um dos principais responsáveis pelo êxodo rural. 

Para SANTOS (2005, p.11) “O campo brasileiro moderno repele os pobres, e os 
trabalhadores da agricultura capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos”. 

Na área urbana de Venda Nova do Imigrante, grandes loteamentos surgem sobre 
antigos cafezais. O distrito de Caxixe é exemplo deste fenômeno por conta do 
surgimento de um fragmento urbano em meio à área agrícola.  

A Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com as alterações da lei nº 
9.785 de 29 de janeiro de 1999, trata do parcelamento do solo urbano em todo o 
território nacional, resguardadas a autonomia dos Municípios, Estados e do Distrito 
Federal. No caso de Venda Nova, o parcelamento do solo para fins urbanos atualmente 
é regulado pela Lei Estadual 7.943/04, de 16 de dezembro de 2004. Mesmo existindo 
mecanismos que procuram impedir uma urbanização despropositada das áreas rurais, as 
pressões sob o poder público ocorrem, como adverte CORRÊA (1989, p.16), “Os 
proprietários fundiários podem então exercer pressões junto ao Estado, especialmente 
na instância municipal, visando interferir no processo de definição das leis de uso do 
solo e do zoneamento urbano”. 
 

2.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
O Município de Venda Nova do Imigrante, localizado na região sudoeste serrana 

do estado de Espírito Santo (latitude 20°20’24” S e longitude 48°08’06” W) e a 103 
quilômetros da capital Vitória, possui área territorial de 188 km² e, segundo dados do 
IBGE (2007) sua população atinge 18.610 habitantes com densidade demográfica de 
102,3 h/km². Venda Nova do Imigrante possui dois distritos: São João de Viçosa e 
Caxixe. Limita-se com os Municípios de Domingos Martins, Afonso Cláudio, Castelo e 
Conceição do Castelo. O relevo do município é montanhoso e sua área urbana está a 
uma altitude média de 730 metros. O clima da região é tropical de altitude (Cwa), com 
invernos secos e uma temperatura média de 18,5º C. 

A distribuição do tecido urbano de Venda Nova do Imigrante está diretamente 
ligada ao relevo sua geomorfologia, sendo discutida por Santos (1981). Na verdade, o 
autor foi além em suas considerações, utilizando em seu trabalho a terminologia mais 
abrangente “sitio”. “Salvo exceções, o sítio orienta o plano, assim como, 
freqüentemente, o funcionamento da cidade, as articulações interiores e exteriores do 



organismo urbano, como ocorre em Salvador, onde uma escarpa divide em dois o 
coração da cidade” (Santos, 1981, p.184). A região serrana capixaba constitui um 
prolongamento do maciço atlântico, com altitude média entre 600 e 700 metros e 
topografia acidentada, com terrenos arqueozóicos, onde se encontram picos isolados (os 
pontões) e pães de açúcar. É uma zona montanhosa muito recortada pela ação fluvial, 
com vales muito profundos. É neste ambiente que se encontra a área urbana 
vendanovense. 
 

3.  ORDENAMENTO URBANO 
A paisagem urbana apresenta grandes diversidades fisionômicas e, ao analisá-la, 

foi necessário adotar um método para melhor conhecê-la. Através deste método que 
consistiu na observação, percepção, contato, registro, análise e reflexão crítica, foram 
pontuados fatores que interferem na estrutura e organização urbana, como é o caso do 
ordenamento urbano. 

 
Ordenamento Urbano – o poder municipal de controle das edificações 
decorre da constituição federal, que outorga competência direta ao município 
para promover o ordenamento de seu território, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, Art.30, 
VIII, 1988). 
 

O crescimento vertiginoso dos municípios brasileiros cria a necessidade de uma 
ordenação racional, com edificações harmônicas com a paisagem natural. A mudança 
nas concepções dos moradores do município é um caminho, pois é onde surgem os 
problemas que destoam da legislação ambiental e urbana vigente dos poderes 
municipais, estaduais e federais.  

Parte dessa concepção, a importância na elaboração do diagnóstico que 
pontuará, dentro de setores delimitados no município, os crimes de ordenamento urbano 
e políticas públicas eficazes no ordenamento do município. Dessa forma o município de 
Venda Nova do Imigrante foi dividido em 3 setores, a fim de facilitar o trabalho de 
campo, que serviu como aporte para o diagnóstico. Abaixo a imagem área mostra onde 
se localizam os pontos de análise do município. 

 

 
Fig. 2: Setores de Venda Nova do Imigrante-ES 

Editado: BONINI, J. C. (2008) 



3.1 – Sinalizações Depredadas: 

  
Fig. 3: Sinalização Depredada  

Fonte: CARMO,  J.P.A. (2008) 

Foi observado Crime de Ordenamento 
Urbano e Patrimônio Cultural na Avenida 
Angelo Altoé e na BR 262, no trecho que corta 
o município. Essas placas de sinalização estão 
inseridas nas áreas correspondes aos setores C e 
B respectivamente. De acordo com a Seção IV - 
Artigo 65, que diz: Pichar, grafitar ou por outro 
meio conspurcar edificação ou monumento 
urbano: Pena - detenção, de três meses a um 
ano, e multa. 

Foram casos isolados dentro da mancha 
urbana do município, mas que necessitam de 
fiscalização do poder municipal, pois avarias 
em sinalização de trânsito podem acarretar 
acidentes e não podem ser negligenciadas pelo 
poder público municipal. 

 
3.2 – Proximidade de Construções: 

 
Fig. 4: Afastamento Lateral  

Fonte: SA, F. V. (2008) 

No setor III foram encontradas 
construções com afastamento lateral quase 
inexistente. Ao consultar o Plano Diretor do 
Município quanto à legalidade da construção 
encontrou-se o anexo intitulado “Anexo-V-VI-
VIII-X-XI-PDUVNI” no qual o Quadro de 
Índices Urbanísticos constava dos seguintes 
itens: 

 
Anexo V - Zona Corredor Consolidado I - ZCC-
I; Anexo VI - Zona Corredor Consolidado II - 
ZCC-II; Anexo VII - Zona Corredor Não 
Consolidado I (São João de Viçosa) - ZCN-I; 
Anexo VIII - Zona Corredor Não Consolidado II 
(Beira Rio) - ZCN-II; Anexo IX - Zona 
Residencial Consolidada – ZRC; Anexo X - 
Zona Residencial Não Consolidada – ZRN; 
Anexo XI - Zona Residencial Especial – ZRE; Anexo XII - 
Zona de Desenvolvimento Econômico – DEZ 

 
O Quadro de Índices Urbanísticos indica que o Afastamento Lateral Mínimo 

Obrigatório é de 1,50 metros em caso de abertura. Para efeito de comparação o Plano 
Diretor do Município de Rio Claro aponta no Título IX: “Disposições Transitórias e 
Finais – II” que as edificações com mais de 2 (dois) pavimentos terão recuo obrigatório 
em todos os limites conforme o seguinte: 4,00 metros de frente; laterais e fundo a 
obedecer o Código Sanitário Estadual, Lei número 12.342 , com o mínimo de 3,00 
metros.  

A partir dessa comparação entre os planos diretores de Rio Claro-SP e Venda 
Nova do Imigrante-ES, chega-se a conclusão de que as distâncias laterais aplicadas no 
caso capixaba são prejudiciais para a organização das edificações, esteticamente e para 
convívio entre os moradores uma vez que residências muito próximas ocasionam 
desconforto entre vizinhos, dificultam a circulação do ar e conseqüente aumento de 
temperatura, aumento de stress e reflexos negativos para a qualidade de vida do local.  



3.3 – Construções em Solo Não Edificável: 

Fig. 5: Construção em Encosta 
Fonte: GONZALES F.A.(2008) 

A residência de alto padrão, em construção 
numa encosta íngreme e próximo a uma mata 
nativa, chama a atenção logo na chegada ao 
município. Segundo o Plano Diretor a construção 
está em desacordo com as normas previstas nele, 
no “Capítulo II – Da ocupação do solo, Artigo 
28” cujo texto orienta que “Nos lotes de terreno 
que se defronta com encosta, em aclive, de cota 
superior a 1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros), será exigido o afastamento de 
fundos mínimo igual à diferença entre a cota do 
piso e a cota superior da encosta”. 

Já no Capitulo I – Das Disposições Preliminares, Artigo 58 - Não será permitido 
o parcelamento do solo § V diz:  

 
Em terrenos com declividade superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas as exigências constantes do inciso IV do artigo 63 que diz: nos 
terrenos com declividade superior a 30% (trinta por cento), é permitido o 
loteamento desde que: a) sejam atendidas as disposições do Quadro de 
Incremento de Declividade, anexo XVIII; b) a implantação adapte-se as 
curvas de nível; c) a cobertura vegetal remanescente seja mantida; d) o 
sistema viário seja pavimentado. (PLANO DIRETOR, 2007) 

 
A partir da análise crítica, conclui-se que a construção esta em desacordo com a 

Lei de Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural e infringe o Artigo 64 que diz: 
  

Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 
considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. 
(PLANO DIRETOR, 2007) 

 
3.4 – Ocupação das Margens do Rio: 

A área de ocupação verificada das margens do rio São João de Viçosa foi a mais 
problemática, uma vez que as construções não obedeciam às leis do Plano Diretor. Um 
exemplo esta no Título IV do Parcelamento do Solo – Capitulo I Das Disposições 
Preliminares no § VIII – em florestas e demais formas de vegetação natural, assim 
definida por ato do Poder Público, situados ou destinados: 

 
a) ao logo de rio ou de qualquer curso de água, em faixa marginal, até o 
máximo de 100,00 (cem metros) e nunca inferior a 15,00 m (quinze metros), 
salvo maiores exigências da legislação especifica; b) ao redor das lagoas ou 
reservatórios de água, naturais ou artificiais, em faixa marginal nunca 
inferior a 15,00 metros (quinze metros), salvo as exigências da legislação 
específica; c) nas nascentes, mesmo nos chamados olhos-d’água seja qual a 
situação topográfica; d) um topo de morros e montes e) a atenuar a erosão 
das terras. (PLANO DIRETOR, 2007) 

 
A largura do rio (aproximadamente 1,20 m) demanda uma faixa de preservação 

maior que a existente (menos de 5 m). Partindo desses dados, essas construções 
implicam em crimes de ordenamento e urbano e crime ambiental. 



APPs junto aos Rios, Lagos e Nascentes. 
Fonte: MACHADO e LOCH (2006) 

A argumentação da 
prefeitura se pauta no período 
em que as edificações foram 
construídas, anterior à 
resolução do Código Florestal e 
as Resoluções 302 e 303/2003 
do CONAMA e da elaboração 
do Plano Diretor. É evidente a 
falta de Saneamento Básico 
(foto II);  o lançamento de 
dejetos diretamente no córrego 

e a construção de precários gabiões de madeira para contenção da erosão e 
conseqüentemente o assoreamento do córrego (foto III), política pública para a 
preservação do manancial resumida a uma placa “não despejar entulhos neste local” 
(foto IV). As fotos I e V destacam-se a faixa marginal não preservada do rio e a 
impermeabilização das áreas em seu entorno, o que pode desencadear, em períodos 
chuvosos, aumento do fluxo das águas escoadas para o rio e conseqüentes inundações 
nas regiões circunvizinhas. A ausência de mata ciliar também é sentida e o poder 
público tentou remediar essa situação com a plantação de vegetações como palmeiras e 
coqueiros, mais indicados como recurso paisagístico. 

 
Fig. 6: Ocupação Urbana no Município 

Fonte: SA, F. V. (2008) 
 

3.5 - Pressão Urbana? Vertente Escavada! 

 
Fig. 7: Vertente Escavada 
Fonte: SA, F. V. (2008) 

A fotografia ao lado, tirada no setor B, mostra 
como as edificações residenciais ocupam as vertentes. O 
processo ocorre por meio de uma escavação para 
diminuir a declividade e conseqüentemente facilitar o 
assentamento da residência. Esse procedimento 
decorrente da pressão pelo crescimento urbano da cidade 
acelera o processo erosivo da área, que age sobre as 
encostas, desbarrancamento já é perceptível. 

Caso parecido ocorre na área localizada ao lado da 
Prefeitura (setorB).  A intervenção humana na ocupação 
das vertentes, quando desordenada e mal planejada 

desencadeia processos erosivos na forma de sulcos, em um primeiro momento, e origina 
ravinas (voçorocas) em um estágio mais avançado - fenômeno de grande importância 
em razão da rapidez de seu desencadeamento e por acarretar grandes prejuízos. 



 
Fig. 8: Área vizinha a Prefeitura 

Fonte: SA, F. V. (2008) 

As afirmações de PELOGGIA (2005, p.26-27) 
contribuem para melhor entender a questão. 

 
A ocupação urbana e sua expansão periférica, 
especificamente, introduzem elementos 
perturbadores da topografia (expressão de Jean 
RISER, 1995), ao desenvolver formas de erosão e 
modelados específicos (como ravinamentos lineares 
em vias de tráfego não protegidas por 
pavimentação) decorrentes das formas de ocupação 
das encostas (que favorecem, ao menos em um 
primeiro momento, o desequilíbrio das vertentes e a 
solifluxão) e das várzeas (como a retificação dos 
canais fluviais e o aterramento “em lençol” das 
planícies). PELOGGIA (2005, p.26) 

 
O autor afirma ainda afirma que: 
 

Entre as feições típicas do relevo tecnogênico urbano encontram-se, dentre 
as formas de primeiro tipo (ou degradativas) aquelas resultantes da ação 
direta (terrenos rampados, submetidos a alterações geométricas por 
“terraplanagens” de diversos graus, desde as patamarizações de cortes de 
estabilização até as drásticas “decapagens” de colinas ou morros inteiros) ou, 
de conseqüências indiretas da ação humana (ou seja, decorrentes da 
intensificação dos fatores de erosividade). PELOGGIA (2005, p.27) 

 
3.6 – Águas Pluviais e das Residências:  

Toda a água pluvial do município, incluindo o sistema de esgoto de algumas 
residências é despejada diretamente no córrego do município. Toda a água da chuva e 
da limpeza urbana escorre para o rio levando detritos, que em períodos de seca ficam 
depositados na sua margem. O sistema de esgoto do município é composto por fossas 
sépticas e sumidouros. Foi observado, mas não foi realizado um estudo aprofundado 
sobre os impactos que esse sistema causa nas águas subterrâneas e nos rios que compõe 
a bacia hidrográfica a qual o município pertence. 
 

3.7 – Intervenção Paisagística: 

Fig. 9: Jardinagem Pública 
Fonte: GONZALES F. A.(2008)  

O Município de Venda Nova do Imigrante 
possui uma beleza natural inigualável, ao seu redor 
encontra-se uma paisagem composta de montanhas 
cobertas com vegetação nativa preservada. Mas a 
beleza de Venda Nova do Imigrante não resume a 
questão da paisagem natural, a cidade possui 
jardins projetados e conservados ao redor da 
Rodovia BR-262.  Na área da Prefeitura Municipal 
existem casas de alto padrão, algumas que 
procuram re-criar aspectos neoclássicos das 
construções de um passo remoto. 

 
3.8 - Alto Caxixe: 

O distrito Alto Caxixe é considerado Área de Especial Interesse (AEI), para as 
quais se estabelecem regras específicas em função de suas peculiaridades e relevância 
para o desenvolvimento do Município. No Parágrafo único do artigo 14, o Plano Diretor 



destaca AEI como uma mescla de atividades agrícolas e de agroindústrias com 
atividades urbanas de suporte as atividades rurais. A prefeitura teve que criar essa 
subseção no Plano Diretor, pois o distrito passa por especulação imobiliária e os 
proprietários das terras reivindicam o parcelamento do solo das propriedades, a fim de 
converter a terra rural em urbana, na medida em que a terra urbana é mais valorizada 
que a rural.  

Com essa medida a prefeitura não é obrigada a cumprir a Subseção II Dos 
Loteamentos Populares, onde seria enquadrado o distrito do Caxixe. Assim o artigo 86 
do Plano Diretor que versa sobre a infra-estrutura dos loteamentos populares, consiste 
em: vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de 
água potável; e solução para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar, 
que não são aplicadas no distrito. 

 
Fig. 10: Infra-estrutura. Caxixe. 
Fonte: CARMO, J. P. A. (2008) 

A partir desse relato, verificamos a 
precariedade infra-estrutural urbana que se 
encontra o distrito do Caxixe, como mostramos na 
foto abaixo.  

A foto (a) demonstra a falta de infra-
estrutura urbana e a ausência de um sistema de 
escoamento das águas pluviais, cobertura sem 
asfalto e alguns processos de erosão no corte do 
arruamento.  

Já a foto (b) mostra um sistema de 
escoamento localizado ao lado da Escola e que por 
conta da declividade acentuada no local, necessita 
de uma estrutura que suporte um maior fluxo de 
água pluvial. Esse sistema é uma das poucas obras 
de infra-estrutura urbana existentes no distrito do 
Caxixe. 

 
4. PATRIMÔNIO CULTURAL 

O Patrimônio Cultural do Município de Venda Nova do Imigrante não se 
caracteriza pela quantidade de monumentos arquitetônicos, mas sim pelos objetos que 
agregam valores culturais, tanto materiais, como imateriais. É notada a grande 
influência italiana no contexto cultural do município, sendo perceptível a maneira com 
que os objetos assumem características sócio-culturais, participando inclusive na 
economia do município. 
 Nesse sentido, fez-se necessário pontuar os crimes contra o patrimônio cultural, 
com bases no Direito Ambiental e no Plano Diretor do município. Através disto 
verificamos a importância dos patrimônios materiais e imateriais para o município. 
 

4.1 - A Estátua de Don Bosco 
Um dos poucos casos de crime contra o patrimônio público, observado na área 

urbana do município, foi o da estátua localizada na Praça Don Bosco. Esta estátua 
encontrava-se parcialmente avariada, com a cabeça quebrada e com várias inscrições em 
seu pedestal. CORRÊA (2005) adverte que os monumentos não são meramente objetos 
estéticos. Para o autor, os monumentos “São intencionalmente dotados de sentido 
político”. O autor, citando Duncan (1990), considera que os monumentos podem ser 
comparados aos textos, “(...) impregnados de figuras de linguagem – metáforas, 
metonímias, sinédoques e alegorias – que comunicam mensagens de forma simbólica, 
associadas a temas como poder, identidade e conflitos gerados por ambos”.         



 
Fig. 11: Estátua de Don Bosco 

Fig. 12: Placa presente na base da Estátua 
Fonte: SA, F. V. (2008) 

Apesar desta similaridade, Corrêa 
adverte para o fato de que os monumentos 
sendo fixos tornam-se mais acessíveis à 
população: “Apresentam, assim, forte 
potencial para perpetuar antigas tradições, 
fazer parecer antigo o que é novo e representar 
valores que são passados como se fossem de 
todos” (CORRÊA, 2005, p.11). 

Podemos observar que o próprio nome 
da praça busca reforçar a identidade cultural 
italiana do município, pois além do religioso 
homenageado ser italiano, a própria grafia não 
foi aportuguesada, sendo Praça Don Bosco, ao 
invés de Dom Bosco. A praça e a estátua 
foram inauguradas no quarto aniversário de 
emancipação do município em 1992.  

Por ser um município relativamente 
novo, a busca pela criação de tradições, 
aparece como uma tentativa de afirmação de 
sua própria identidade cultural. Neste aspecto, 
Corrêa também aponta como motivos para a 

construção de monumentos, a criação ou o fortalecimento de identidades nacionais pelo 
Estado e a ratificação de valores e exibição de poder por grupos sociais. “Construídos 
pelo Estado, os monumentos objetivam o fortalecimento de identidades nacionais em 
baixa ou que necessitam serem criadas ou, ainda, enfatizadas em razão de conquistas 
imperiais” (CORRÊA, 2005, p.12). 

Com referência à estátua de Don Bosco, talvez seja um exagero considerá-la 
unicamente como uma representação cultural italiana, pois ela antes de tudo é um 
símbolo da religiosidade e do catolicismo. Neste caso, a estátua insere-se em ambos os 
planos: o cultural e o religioso. NIGRO (2005, p.168) contribui para a abordagem: 

 
A idéia de monumento tem sua consagração institucional no século XIX. 
Apoiado sobre dois pilares principais – a história e a obra de arte – o 
monumento se afirma como algo que se sobressai visualmente em um 
conjunto (evidenciando seu caráter de excepcionalidade) e que suporta 
também uma memória celebrativa, na maioria das vezes, associada à glória 
dos conquistadores e poderosos. É sobre os monumentos que se canalizam 
os primeiros esforços em favor da preservação do patrimônio cultural. 

 
Este crime contra o Patrimônio Cultural aplica-se aos Artigos 63, Seção IV que 

diz: Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, 
turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, e no Artigo 
65: Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. 
 

4.2 – A Casa da Cultura: 
A Casa da Cultura é uma instituição fundamentada na preservação da Cultura 

Italiana no município. Nesta bem cuidada construção funciona um museu com acervo 
de mais de 600 peças antigas utilizadas pelos primeiros imigrantes italianos, além de 



fotografias e outros elementos ligados a história do município. No local também 
funciona o Vice Consulado da Itália e um pequeno cinema. 

Costa (2005), em trabalho referente à multiplicidade identitária na cidade, afirma 
que quanto maior a cidade, maior a sua diversidade social. Este autor, citando Clark 
(1985), define o urbano como “grupos heterogêneos de pessoas que se comunicam 
através do espaço”. Mas se na cidade se encontram diferentes grupos humanos, 
primando por uma heterogeneidade cultural, este fenômeno acaba gerando uma busca 
pelos iguais, como mostra Costa: 

 
Ao mesmo tempo em que se produz essa confusão identitária, a insegurança 
e a escassez da vida coletiva geram uma extrema necessidade de encontro 
com os iguais, tornando cruciais dois procedimentos: primeiro, a 
fragmentação de grandes possibilidades de coletivização pelo fracionamento 
dos amplos processos de identificação (sindical, classe, grupos políticos 
amplos); segundo, a extrema necessidade de agregar-se a uma ou algumas 
formas identitárias que se multiplicam na cidade (diferentes maneiras de 
consumo, lazer e diversão, trabalho, estética, música, sexualidade, 
tendências políticas variadas e difusas, etc). (COSTA, 2005, p.81). 

 
Pode-se concluir então que a busca pela afirmação da cultura italiana é um 

resultado natural do processo urbano surgido no município de Venda Nova do 
Imigrante. Este processo seria a busca por algo em comum, uma “identidade” em 
comum que, no caso vendanovense, seria a origem italiana. 

A grande heterogeneidade encontrada no espaço urbano resulta em uma grande 
variedade de estilos, como informa Costa, citando Fortuna e Silva (2002): “(...) uma 
cidade que se produz pela incoerência cultural, da qual emerge uma diversidade enorme 
de estilos, comportamentos e expressões de subjetividades, tornando difícil de entender 
todas as formas de relacionar e classificar os tipos sociais”. (Costa, 2005, p.99). 

  
Fig. 13 e Fig 14: Entrada da Casa da Cultura de Venda Nova do Imigrante 

Fonte: SA, F. V. (2008) 
 

A Casa da Cultura mostra em seu muro ao lado das cores da Itália uma pintura 
evocando a temática nordestina – um homem com um chapéu triangular e uma sanfona, 
uma mulher carregando um cesto na cabeça, animais e um mandacaru, cactácea típica 
do nordeste. A própria pintura segue o estilo das xilogravuras típicas da literatura de 
cordel do nordeste.  

Esta seria uma amostra da complexidade encontrada no espaço urbano, mesmo 
em uma cidade pequena como Venda Nova. Ícones e representações nacionais e 
internacionais ficam lado ao lado, como a bandeira italiana e os desenhos nordestinos. É 
a “diversidade de estilos”, uma característica das cidades atuais, como se pode concluir 
através da citação de Costa: “Cada vez mais, hoje, nas cidades, temos a construção de 
lugares que se identificam pela diversidade de estilos e comportamentos que congregam 
muitas vezes impossíveis de serem classificados pelo 'caráter estranho' de suas 
expressões”. (Costa, 2005, p.103). 



4.3 – Igreja de Pindobas: 
Um dos poucos monumentos arquitetônicos tombados e que foi visitado durante 

nossa estadia em Venda Nova do Imigrante, está situado na comunidade de Pindobas. A 
Igreja, cuja padroeira é Nossa Senhora da Penha, possui as mesmas características 
neoclássicas da sua construção original.  

O espaço onde está assentada a Igreja compreende ainda um coreto e um 
cemitério (localizado ao fundo), demonstrando importância e o significado de “sagrado” 
que esse local adquiriu para moradores da região. Esse patrimônio não está infligindo 
nenhum artigo do Direito Ambiental, pois está conservado e sem avarias e mantendo a 
identidade cultural dos moradores da região. O trecho da Carta de Atenas, divisor de 
águas no urbanismo mundial, explicita por que as obras materiais precisam ser 
conservadas. 

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao 
longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe 
conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a sua 
alma. São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a 
princípio por seu valor histórico ou sentimento, depois por que alguns 
trazem uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de 
intensidade do gênio humano. Eles fazem parte do patrimônio humano, e 
aqueles que os detém ou são encarregados de sua proteção, tem a 
responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o que é lícito para transmitir 
intacta para os séculos futuros essa nobre herança. (CARTA DE ATENAS, 
1933) 

 
4.4 – Outras Questões sobre Patrimônio Cultural 

Uma questão a ser discutida em Venda Nova do Imigrante é: O que tratar como 
Patrimônio Cultural? Os bens materiais do município não se encontram, salvo exceções, 
modelados para esse tipo de análise. Uns foram demolidos para a construção de novos, 
(caso da Igreja Matriz São Pedro), outros foram adaptados e perderam suas 
características históricas (fazendas usadas para o Agroturismo da Região). Os bens 
imateriais assumem assim o papel de protagonistas de Patrimônio Cultural existentes no 
município de Venda Nova do Imigrante. A UNESCO define como Patrimônio Cultural 
Imaterial:  

(...) as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas e 
também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados. 
Destaca que ele é transmitido de geração em geração e constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2006) 

 
O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com 
a natureza e de sua história, gerando sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

Nesse sentido, o texto “Namorar? Só com os Pais!!..” escrito por Ravena 
Magdalon Ortiz, aluna da 4ª Série B, com base no depoimento de Rafael Zandonadi (82 
anos) presente no livro “Memórias da nossa história”, de 2006 e disponibilizado por 
José Rivelino Guimarães, da Secretaria de Educação e Cultura, representa bem um 
testemunho de patrimônio cultural imaterial. (Referência: MEMÓRIAS DA NOSSA 
HISTÓRIA, 2006, p.43) 



  O Patrimônio Imaterial é regulamentado pelo Decreto Federal n° 3.551 de 04 de 
agosto de 2002, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que 
constituem o patrimônio cultural Brasileiro, regulamentando o processo administrativo 
junto ao IPHAN. As festas, artesanatos e iguarias presentes no município concretizam a 
identidade das comunidades de descendentes italianos e precisam ser protegidos e 
difundidos para haver continuidade da cultura tradicional do local. Exemplos desses 
objetos que ganham materialidade sócio-histórica são: Socol, uma espécie de salame, 
tradicional do sul da Itália, fabricado a partir de uma carne nobre do porco; Polenta, que 
tem origem no norte da Itália e possui uma significativa importância para os moradores, 
ao ponto de ser realizada anualmente a Festa da Polenta, onde se produz a maior polenta 
do mundo. Os vinhos e cachaças também possuem um caráter de identidade no local. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O município de Venda Nova do Imigrante possui competência de promover o 
ordenamento de seu território, mediante planejamento e controle do uso solo. O 
parcelamento e ocupação do solo urbano, de forma racional visam atender aos 
questionamentos de sua população e da economia da região. 

Venda Nova do Imigrante-ES, considerada Capital Nacional do Agroturismo, 
possui forte laço com a cultura italiana que influencia de maneira importante esse ramo 
do turismo, representando grande receita para o município. Para desenvolver essa 
economia promissora, o poder público necessita investir em políticas públicas que 
viabilizem o desenvolvimento do mesmo. 

A partir disso, considerando a importância das propriedades como agente 
principal no Agroturismo, algumas políticas de infra-estrutura urbana que aumentariam 
o fluxo de turistas para o município podem ser adotadas. 

Durante as visitas às propriedades, nota-se a falta de cobertura asfáltica em 
grandes trechos e vias estreitas que dificultava a entrada e saída de ônibus. Outro fator 
observado é que a cidade não possui uma centralidade bem definida, possuindo setores 
onde encontram comércio, bancos espalhados. A construção de um calçadão atrairia o 
público em busca de artesanatos e entretenimento noturno, como a instalação de casas 
noturnas e bares. 

No que tange ao Patrimônio Cultural, os moradores resgatam os costumes dos 
seus descendentes e transformam em atrativos para os turistas, com isso eles cativam as 
gerações futuras a continuar seguindo os costumes italianos e conseqüentemente a terem 
uma renda externa vinda do Agroturismo. 

A cidade está tentando enfrentar, na medida do possível as questões inerentes à 
urbanização e o crescimento econômico, como a especulação imobiliária, imigração, 
aumento da mão-de-obra barata, ambulantes, bem como desenvolver o turismo de forma 
que a mancha urbana não comece a sofrer o caos urbano que outras cidades sofreram 
com o boom do turismo. Isso ficou claro pelo ordenamento urbano e parcelamento do 
solo, dentro do Plano Diretor. Além da especulação imobiliária feita pelos promotores 
imobiliários, fundiários e pelo Poder Público Municipal que agregaram valores de infra-
estrutura aos loteamentos do município e conseqüentemente inflacionaram os preços.  

Portando, através das políticas públicas existentes e observadas, além da 
conservação do Patrimônio Cultural imaterial e material do município, e o crescimento 
ordenado, aplicado de acordo com a Legislação Vigente, o município de Venda Nova 
do Imigrante, pode ter um futuro promissor tanto na qualidade de vida dos seus 
moradores, quanto no âmbito econômico, que a indústria do turismo pode lhe 
proporcionar. 
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