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NOTA TÉCNICA – Quadros e esquemas organizados por ordem sequencial da
paginação das ilustrações - (Fig.), Vol.I.

Quadros  e Esquemas de caracterização.

Fig. 38, a 41, Imagem do site da agetur.go.gov.br. que se reporta a rota “Caminho do Ouro”, no Estado de
Goiás. 2004. p.130.

Fig. 64, Território do Estado de Goiás, imagem capturada pelo satélite Google Earth, incluí estradas
nacionais e federais, e incluí ainda, as localidades previstas para o caso de estudo, e a nova capital do
Estado, Goyania e ainda a Capital do Brasil, Brasília. 2002. p. 212. ibidem, Fig. 243, p. 416.
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Fig. 65, Paisagem que antecede Vila Boa de Goiás, planície que antecede a cadeia montanhosa próxima
da Serra Dourada. Pré –percurso do f.,  fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p. 214.
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Fig. 66, Vila Boa de Goiás, Quadro 1, Percurso de entrada em Vila Boa segundo a direcção Sul –Norte.
Praça da Casa da Câmara, vista do alçado posterior do Fontanário de Cauda da Boa Morte, enfoque
perspectico da Rua  Direita a partir do afunilamento ( vértice do triangulo), da Praça da Câmara. Praça do
Palácio e Rua Direita, tendo como limite visual, a norte, a Igreja da N.ª S.ª do Rosário. Quadro e fotografias
de Pedro Rodrigues, 2002. p.217.
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Fig. 67, Vila Boa de  Goiás, Quadro 2, Percurso de entrada em Vila Boa segundo a direcção Norte-Sul, pelo
Percurso Ribeirinho da Praça da Bandeira e Sec. Prom.Social. Vista da leitura do vale encaixado torneado
pelo Rio Vermelho. A geo-morfologia permite obter uma leitura clara do limite urbano. A nascente a Ponte
de Cambaúba, marca topologicamente a leitura referencial da entrada da Vila, a Ponte do Meio marca a
centralidade. Hoje, o cais fluvial, a rua marginal ao rio acentua essa centralidade e essa leitura urbana.
Quadro e fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p.219.
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Fig. 138, Mapas de interpretação referencial realizados por Pedro Rodrigues nos locais de estudo, Vila Boa,
Meia Ponte e Corumbá de Goiás. Desenhos de Pedro Rodrigues. 2002. p.295.

Fig. 155, Análise do percurso da Rua Direita , eixo estruturante do lugar- Planta parcial de Vila Boa, Capital
da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes,
Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, escala 140, braças, tem
na parte inferior à direita seis figuras militares color. e a esquerda os alçados das fachadas do palácio e de
uma casa que faz frente ao palácio. 540x 596, color., Av. Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico
Ultramarino, Lisboa. p. 317. Ibidem, fig. 157.
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Fig. 156 e 157, Vila Boa, Praça do Palácio com a identificação do edificado de carácter excepcional; A -
Igreja Matriz; B-  Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte; I - Palácio da residência do  Governador; L- Casa da
Fundição; G; Igreja de S. Francisco de Paula; O- Casa da Contadoria dos Rendimentos Reais da Capitania;
R- Praça do Palácio; 6 - Rua Direita do Palácio. E Planta síntese da estrutura morfológica, mostra a
identificação das três praças principais - azul; percurso de atravessamento - traço vermelho grosso;
estrutura morfológica do quarteirão - traço vermelho fino; Rio Vermelho - traço irregular – azul, de Vila Boa,
Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha
Menezes, Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala
140. 540x 596, color., Av, Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. p.319.
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Fig.162, Praças regulares de carácter mais privado. Têm toponímia afecta aos moradores mais notáveis de
Vila Boa. Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa. p. 323.

Fig. 164, Vila Boa de Goiás, Análise morfológica – Praça da Casa da Câmara - Enfiamentos visuais obtidos
a partir dos seus arruamentos associados aos percursos, balizados pelos equipamentos públicos,
Fontanário e Casa da Câmara. Planta de Vila Boa, Capital da Capitania Geral de Goyás, levantada no ano
de 1782, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
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Fig, 165, Vila Boa de Goiás. Estrutura hierarquizada dos Arruamentos -Planta de Vila Boa, Capital da
Capitania Geral de Goyás, levantada no ano de 1782, pelo Ill.mo e Ex.mo Snr. Luis da Cunha Menezes,
Governador, e Capitão General da mesma Capitania, Manoel Ribeiro Guimarães, fes., escala 140, braças.
540x 596, color., Av., Cartografia do Brasil, cota 877, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. p. 323.

Fig.184, Hipótese de evolução e crescimento morfológico dos primeiros assentamentos urbanos no lugar de
Vila Boa. IPHAN/ Goiás, - Processo de Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património
mundial; UNESCO, 1999. p. 336.
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Fig. 193, Vila Boa de Goiás, Três formas de enquadramento esquemático do edificado excepcional, 1 , 2 e
3., Exemplo do esquema 3 da implantação topológica da Igreja do Rosário, esquema e fotografias de Pedro
Rodrigues, 2002. p.344.

Fig. 194, Vila Boa de Goiás, Edificado referencial da Praça do Palácio, Igreja da Nossa Senhora da Boa
Morte, Igreja Matriz, Palácio do Governador e edifício Contadoria dos Rendimentos e Capitania da Real
Fazenda e Ouvidoria - Processo de Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial;
UNESCO, 1999. p.345.
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Fig. 194, Vila Boa de Goiás, Edificado referencial da Praça do Palácio, Igreja Matriz, - Processo de
Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial; UNESCO, 1999. p.345.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás;
          .Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura

11

Fig. 194, Vila Boa de Goiás, Edificado referencial da Praça do Palácio, , Palácio do Governador e edifício
Contadoria dos Rendimentos e Capitania da Real Fazenda e Ouvidoria - Processo de Candidatura de Vila
Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial; UNESCO, 1999. p.345.
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Fig.195, Vila Boa de Goiás, Edificado referencial da Praça da Câmara: o Quartel do XX, o Fontanário de
Cauda da Boa Morte, Processo de Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial;
UNESCO, 1999. p.347.
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Fig.196, Vila Boa de Goiás, Alçado e plantas da Casa da Câmara, Audiências e Cadeia - Casa da Câmara
e Cadeia de Villa Boa de Goyás, de 1766, anexo ao ofício geral da Câmara, Jose Araújo e Sousa,
Cartografia do Brasil,  cota 869 a 871, Arquivo Histórico Ultramarino, AHU, Lisboa. p.347.
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Fig. 197, Edificado Religioso de Carácter excepcional. O Outeiro de S.ª Barbara, a Igreja S. Francisco de
Paula, Processo de Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial; UNESCO,
1999, e fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p.348.
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Fig. 198, Edificado Religioso de Carácter excepcional. e a Igreja da N.ª S.ª do Carmo, Processo de
Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás Velho), a património mundial; UNESCO, 1999, e fotografias de
Pedro Rodrigues, 2002. p.348.
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Fig. 199 e 200, Vila Boa de Goiás, Edificado habitacional corrente numa das bandas edificadas na Praça da
Câmara hoje, designada por Praça do Chafariz, Processo de Candidatura de Vila Boa de Goiás (Goiás
Velho), a património mundial; UNESCO, 1999. p.350.
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Fig. 211, Planta actual de Vila Boa de Goiás, Cidade de Goiás. Processo do Projecto Monumenta Bid,
Programa estratégico do PPA 2000 –2003 (avança Brasil) Sítio Histórico Urbano Nacional Cidade de Goiás
coordenação estadual do projecto de Goiás; Abril de 2002, Goiás, 2002. p.368.
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Fig. 212, Vista aérea de Vila Boa de Goiás, articulação topológica da posição do edificado (patrimonial)
referencial com a geo-morfologia física e com a marcação das “portas” de acesso à vila das três direcções
territoriais: Vila de Cuiabá, Arraial da Barra e Meia Ponte, Prefeitura Municipal de Goiás; Planta com vista
aérea, Plantas de Vila Boa e Plano Director Municipal, Goiás,  2002. p.369.

Fig. 213, Carta da área de intervenção de reabilitação urbana e dos projectos de recuperação do edificado
excepcional associados ao programa Federal Monumenta. Identifica a rosa a área classificada como
património mundial e ainda o edificado patrimonial de referencia( letra A a K), Processo do Projecto
Monumenta Bid, Programa estratégico do PPA 2000 –2003 (avança Brasil) Sítio Histórico Urbano Nacional
Cidade de Goiás coordenação estadual do projecto de Goiás; Abril de 2002, Goiás, 2002. p.370.
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Fig. 214, Vila Boa de Goiás,  Quadro 1, Quadro de Caracterização, análise referencial,   Vila Boa tendo
como “porta” de entrada o acesso por Sul. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.372.
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Fig. 215, Vila Boa de Goiás,  Quadro 2, Quadro de Caracterização, análise referencial percurso entre a Rua
Direita e a Praça da Casa da Câmara e Cadeia. Direcção Norte/Sul. Esquema e fotografias de Pedro
Rodrigues, Goiás, 2002. p.373.
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Fig.216, Esquema dos percursos territoriais, fotografia aérea obtida por satélite, alt.28363 pés (ft). Google
earth. Mostra o Lugar de Vila Boa e a sua articulação com as ligações dos caminhos territoriais e a geo-
morfologia., www. Google earth.com. Goiás, 2002. p.374.

Fig. 217, Vila Boa de Goiás,  estrutura física do território que se apresenta articulada e em sintonia com a
topologia do Lugar que aqui é evidenciada pela articulação dos percursos territoriais com os percursos
urbanos. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.374.
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Fig. 218, Vila Boa de Goiás,  Quadro 3, Quadro de Caracterização, análise referencial, percurso da Rua
Direita articulado com a Praça do Palácio, Igreja Matriz e Igreja da Senhora da Boa Morte. Esquema e
fotografias de Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.378.
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Fig. 219, Vila Boa de Goiás,  Quadro 4, Quadro de Caracterização, análise referencial, Linha de vale e o
Rio Vermelho, Percurso Marginal Ribeirinho associado ao Cais Fluvial. Esquema e fotografias de Pedro
Rodrigues, Goiás, 2002. p.380.
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Fig. 220, Vila Boa de Goiás,  Quadro 5 – Quadro de Caracterização, análise referencial, Percurso ribeirinho
e o percurso da Rua Direita, hoje, marcado pelo monumento da Cruz da Bandeira de Bartolomeu Bueno,
pela Ponte do Meio e ainda balizado pelos limites visuais dados pela Igreja da N.ª S. ª do Rosário na
margem Norte e pela Igreja da N.ª S.ª da Boa Morte na margem Sul.  Esquema e fotografias de Pedro
Rodrigues, Goiás, 2002. p.382.
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Fig. 221, Vila Boa de Goiás,  Quadro 6, Quadro de Caracterização, análise referencial, Rio Vermelho e o
Percurso ribeirinho marginal, na margem norte junto da ponte do Marinho( demolida pela cheia de 2002);  O
Hospital e a Casa do Bispo na margem assumem-se como uma rótula do rio.  Esquema e fotografias de
Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.383.
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Fig. 222, Vila Boa de Goiás,  Quadro 7, Quadro de Caracterização, análise referencial, Ponte da Rodoviária
vista como sendo o final do percurso ribeirinho. Leitura do percurso ribeirinho perspectivado no sentido
poente –nascente. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.384.
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Fig. 223, Vila Boa de Goiás, Quadro 8,  Quadro de Caracterização, análise referencial, Percurso
estruturante na margem Norte, obtido pela marcação topológica da Igreja da N.ª S. ª do Rosário e Ermida
de Santa Bárbara. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p.386.
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Fig. 224, Esquema dos percursos territoriais, fotografia aérea obtida por satélite, Aldeia de São José de
Mossamedes, estrutura física do território, é visível a estrutura hidrográfica e o ligeiro afastamento da Aldeia
em relação ao seu rio; é visível a cadeia montanhosa que vai originar um percurso entre Vila Boa e
Mossamedes paralelo a essa frente da Serra Dourada. Imagem aérea capturada por satélite, alt. 39710 ft
(pés) Google Earth. www. Google earth.com. Goiás, 2002. p.389.
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Fig. 225 e Fig. 226, Aldeia de S.José de Mossamedes, Interpretação topológica no lugar em relação ao seu
edificado e território; desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do lugar da Aldeia de
S.José de Mossamedes, transposta para esquiço e para linguagem vectorial tridimensional. Esquema de
Pedro Rodrigues, Goiás, 2002. p. 391.
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Fig. 227, Aldeia de São José de Mossamedes, Quadro 1,  Quadro de Caracterização, análise referencial,
Praça Almeida, e Igreja Matriz; percurso de identificação das “portas” do lugar; identificação da
centralidade; identificação da estratégia topológica obtida pela articulação da geo-morfologia do território,
com a estrutura urbana e com a marcação morfológica dos seus edifícios.. Esquema de Pedro Rodrigues,
Mossamedes, 2002. p. 392.
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Fig. 231, Corgo de Jaraguá, Quadro de Caracterização, análise referencial, são visíveis os percursos
territoriais que dão acesso às “portas” do lugar; é visível a sua articulação com o lugar através incorporação
desses percursos numa Rua Direita. A centralidade da Praça da Matriz ocorre na junção desses percursos.;
identificação da estratégia topológica obtida pela articulação da geo-morfologia do território, com a estrutura
urbana e com a marcação morfológica dos seus edifícios de carácter excepcional. Imagem aérea capturada
por satélite, alt. 42277 ft (pés) Google Earth. www. Google earth.com., 2002. E análise morfológica com
base na planta de Jaraguá, Prefeitura Municipal de Jaraguá. Planta de Jaraguá, Jaraguá  2002. p. 398.



Adenda Quadros  e Esquemas de Caracterização

32

Fig. 232, Corgo de Jaraguá Quadro 1, percurso da Rua Direita, Igreja da N.ª S.ª do Rosário – Igreja da N.ª
S.ª da Conceição e Igreja Matriz. Esquema de Pedro Rodrigues, Jaraguá, 2002. p. 400.
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Fig. 233, Corgo de Jaraguá, Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território;
desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do lugar de Jaraguá, transposta para a
linguagem vectorial tridimensional. Esquema de Pedro Rodrigues, Jaraguá, 2002. p. 402.
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Fig. 234, Corgo de Jaraguá, análise morfológica referencial, perspectiva de Jaraguá. Verifica-se o caminho
que vem de Vila Boa, traça uma linha a meia encosta e transpõe o lugar urbano, junto do largo do Rosário.
O lugar e a Rua Direita ficam entre rios “fugindo” às linhas de vale mais pronunciadas. A Praça da Matriz
encontra-se a uma cota já superior, em local mais “enxuto”. Esta praça e a sua Igreja Matriz ira partido
desse enfiamento visual altaneiro, visto no sentido do percurso Sul/Norte. O edificado religioso vai pontuar
os enfiamentos visuais e as transições de direcções dos percursos. Esquema de Pedro Rodrigues,
Jaraguá, 2002. p. 403.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás;
          .Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura

35

Fig. 234a, Corgo de Jaraguá, análise morfológica referencial, perspectiva de Jaraguá É visível que a
estrutura física natural, condiciona o desenvolvimento urbano a Este e a Oeste pelos seus rios e a Norte
pela sua Serra. Esquema de Pedro Rodrigues, Jaraguá, 2002. p. 404.
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Fig. 236, Pilar, Arraial de Pillar;; Quadro de Caracterização, análise referencial, è visível o percurso
territorial de ligação Sul/Norte(Vila Boa – Pillar - Crixás) que dá acesso às “portas” do lugar; é visível a sua
articulação topológica com o lugar através incorporação desse percurso a meia encosta que prossegue em
continuidade “dentro de Portas” com a direcção Este/Oeste, através duma Rua Direita. Imagem aérea
capturada por satélite, alt. 14847 ft (pés) Google Earth. E análise morfológica, esquema de Pedro
Rodrigues, Pilar, 2002. p. 406.
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Fig. 237, Brasil, Mapa de estradas do Centro-Oeste do Brasil, Estado de Góiás. Identificação do percurso
do “f”, efectuado em 2002. pp. 62, Roteiro 26, Identifica Vila Boa (Góiás) e Meia Ponte (Pirenópolis) como
locais a visitar. Guia quatro Rodas, Brasil, 1999. Esquema de Pedro Rodrigues, Lisboa, 2002. p. 407.
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Fig. 238, Pilar, Quadro 1, Quadro de Caracterização, análise referencial, percurso da Rua Direita, Praça da
Matriz  e Igreja Matriz da N.ª S.ª do Pilar, a sua fachada foi remodelada. Os seus sinos são os originais, do
século XVIII. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p. 408.
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Fig. 239, Pilar, Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território; desenhos
referenciais segundo a nossa visão morfológica do Arraial de Pilar, transposta para a linguagem vectorial
tridimensional. É visível a articulação topológica do lugar através incorporação do percurso territorial a meia
encosta que prossegue em continuidade no lugar com a direcção Este/Oeste, através duma Rua Direita. A
posição da Praça da Matriz e da Igreja da N.ª S.ª do Pilar surge num ponto de equilíbrio em que é possível
estabelecer o desenvolvimento também para Sul da malha regular, adaptada em socalcos à encosta, e que
aqui não colide com o leito do Rio Vermelho. A Praça da Matriz desenvolve-se para Norte do percurso da
Rua Direita, tem uma ligeira pendente o que permite uma circulação fácil e em simultâneo detém um
posicionamento estratégico altaneiro da sua Igreja. Esquema de Pedro Rodrigues, 2002. p. 409.
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Fig. 242, Pilar, Arraial de Pillar, Interpretação topológica no lugar em relação ao seu edificado e território;
desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do lugar Pillar  transposta para esquiço
desenhado no local. Esquema de Pedro Rodrigues, 2002. p. 412.
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Fig. 246, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro 1, Quadro de Caracterização, análise referencial,
percurso 1 efectuado e balizado pela Rua Direita e a Igreja Matriz da N.ª S.ª do Rosário. Esquema e
fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p. 418.
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Fig. 247, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro 2, Quadro de Caracterização, análise referencial,
percurso 2, efectuado e balizado pela Rua do Rosário passando pelo adro da Igreja Matriz da N.ª S.ª do
Rosário e finalizado na Igreja do N.º S.º do Bonfim. Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p.
419.
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Fig. 248, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise referencial, Quadro 3,
percurso 3, efectuado e balizado pela Igreja da N.ª S.ª do Carmo passando pelo Ponte de Meia Ponte, pela
Casa da Câmara e Cadeia e finalizado no adro da Igreja Matriz da N.ª S.ª do Rosário. Imagens de Agosto
de 2002, anteriores ao fogo que danificou quase por inteiro a Igreja. Esquema e fotografias de Pedro
Rodrigues, 2002. p. 420.
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Fig. 249, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise referencial, Vista aérea
parcial do antigo Arraial de Meia Ponte, análise morfológica que evidencia a estratégia topológica suportada
da intervenção pontual do edificado de carácter excepcional articulado com as direcções dos caminhos
territoriais. IPHAN/ Pirenópolis, Esquema e fotografias de Pedro Rodrigues, 2002. p. 421.
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Fig. 250, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise referencial, Planta de
Pirenópolis; A Igreja Matriz adquire uma maior centralidade dada a sua posição relativa e devido ao facto
de absorver no seu adro as duas direcções territoriais, IPHAN/ Pirenópolis, Esquema e fotografias de
Pedro Rodrigues, 2002. p. 422.
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Fig. 251, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise referencial Interpretação
topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao território; desenhos referenciais segundo a nossa
visão morfológica do Arraial de Meia Ponte, transposta para a linguagem vectorial tridimensional.
Identificação da noção de limite e de centralidade. Esquema de Pedro Rodrigues, 2002. p. 423.
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Fig. 252, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise morfológica referencial,-
perspectiva do Arraial de Meia Ponte. Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao
território; desenhos referenciais segundo a nossa visão morfológica do Arraial de Meia Ponte, transposta
para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação da noção de limite e de centralidade. Esquema de
Pedro Rodrigues, 2002. p. 424.
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Fig. 254, Pirenópolis, Arraial de Meia Ponte, Quadro de Caracterização, análise morfológica referencial,
perspectivada do Arraial de Meia Ponte. Interpretação topológica do lugar em relação ao seu edificado e ao
território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão morfológica do Arraial de Meia Ponte, transposta
para esquiço e para a linguagem vectorial tridimensional. Identificação do eixo  estruturante entre margens.
Esquema de Pedro Rodrigues, 2002. p. 426.
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Fig. 256, Corumbá, Arraial Corumbá de Goiás - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do
lugar em relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa
visão morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para esquiço. Identificação do eixo de
composição estruturante da Rua Direita, e seus enfiamentos visuais que culminam no edificado de carácter
público. Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 431.
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Fig. 257, Corumbá, Arraial Corumbá de Goiás - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do
lugar em relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa
visão morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para linguagem vectorial tridimensional.
Identificação do eixo de composição estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado
excepcional. Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 432.
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Fig. 258, Corumbá, Arraial de Corumbá de Goiás, Quadro 1, Quadro de Caracterização, análise morfológica
referencial do Arraial de Corumbá de Goiás; percurso efectuado e balizado pela Rua Direita circundando
Praça da Matriz pelo adro da Igreja Matriz da N.ª S.ª da Penha de França, pelo Cineteatro e finalizado
novamente no alçado lateral da Igreja Matriz. Este arraial tem uma estrutura urbana posicionada numa
encosta escalonada a Sul. A Rua Direita é o eixo de composição e de ligação do edificado que se encontra
posicionado nestes socalcos. Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 434.
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Fig. 259, Corumbá, Arraial Corumbá de Goiás - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do
lugar em relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa
visão morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para linguagem vectorial tridimensional.
Identificação do eixo de composição estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado
excepcional, a Igreja Matriz e Cine-teatro. Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 436.
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Fig. 262, Silvânia, Arraial de Bonfim, Quadro de Caracterização, análise morfológica referencial, Quadro 1 -
Arraial do Bonfim, percurso vindo de Norte, de Corumbá na Sul, direcção da Cidade de São Paulo.
Percurso, efectuado e balizado pela Rua Direita circundando Praça da Matriz pelo adro da Igreja Matriz
passando pela Praça da Câmara, terminando no alçado lateral da Igreja do N.º S.º do Bonfim. Esquemas
de Pedro Rodrigues, 2002. p. 442.
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Fig. 264, Silvânia, Arraial de Bonfim - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão
morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para linguagem vectorial tridimensional. Identificação
do eixo de composição estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.
Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 444.



Património, Território e Topologia do Lugar, no Brasil, no Estado de Goiás;
          .Contributo para a metodologia projectual do espaço urbano e estruturas de suporte em Arquitectura

55

Fig. 265, Silvânia, Arraial de Bonfim - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão
morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para linguagem vectorial tridimensional. Identificação
do eixo de composição estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.
Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 446.
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Fig. 266, Silvânia, Arraial de Bonfim - análise morfológica referencial. Interpretação topológica do lugar em
relação ao seu edificado e aos percursos no território; desenhos referenciais, segundo a nossa visão
morfológica do Arraial Corumbá de Goiás, transposta para linguagem de desenho - esquiço. Identificação
do eixo de composição estruturante da Rua Direita, articulado com a praça e edificado excepcional.
Esquemas de Pedro Rodrigues, 2002. p. 448.


