
 

 
 
 
 

Estudo do Planejamento Urbano e da Paisagem de Lauro Müller - SC  
 
 

Aline Eyng Savi1, Letícia Proinelli 2 
 
 

Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 
 

 
Resumo 
O município de Lauro Müller no sul do estado de Santa Catarina, é cercado pelos               
grandes cânios que formam a Serra do Rio do Rastro e tem sua economia enraizada na                
exploração do carvão mineral. Fato este que modificou a paisagem e ajudou a desenhar              
a estrutura urbana. Nesse cenário, o projeto de pesquisa de iniciação científica realizará             
estudo urbano no município de Lauro Müller, de forma a auxiliar o entendimento da              
forma e estrutura da cidade confrontando os dados com o conceito de paisagem cultural.              
A metodologia utilizada discute o referencial teórico sobre paisagem à luz do recorte de              
trabalho. Através de revisão de literatura, com consulta às base de dados: Google             
Scholar e Scielo. Foram utilizadas as palavras-chaves: “planejamento urbano” e          
“paisagem cultural”. O período selecionado foi de 2015 a 2020. Foram selecionados 55             
artigos e após leitura dos resumos, foram excluídos aqueles que não articulavam os dois              
temas, restando 13. Os artigos foram então agrupados por temas: planejamento urbano,            
paisage e paisagem cultural; sendo discutidas essas abordagens. Os resultados iniciais           
tem mostrado que a paisagem expressa a relação do homem com o seu meio natural,               
revelando as tranformações que ocorrem ao passar do tempo, sendo a mesma um             
testemunho da história dos diferentes grupos humanos que ocuparam determinado          
espaço. Sendo uma unidade visível no território, onde se evidencia o passado e o              
presente, ou seja, um acúmulo de tempos desiguais. Em Lauro Müller, a história de              
exploração de carvão deixou marcas ainda nos dias atuais, modificando a paisagem de             
forma significativa, onde eram apenas morros e vegetações nativas, hoje divide o            
cenário com áreas degradadas e rios poluídos.  
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano, Paisagem, Cidade de Pequeno Porte  
 

 
 

1 Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Doutora em Arquitetura, arquiteta.alinesavi@gmail.com 
2 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, leticiaproinelli@outlook.com 

134 
 


