
FREDERICO WESTPHALEN, RS

para a área central de Frederico Westphalen

A visão de cidades vivas, seguras, sustentáveis e 
saudáveis tornou-se um desejo universal e urgente.

 Jan Gehn

estratégias de

MOBILIDADE E REQUALIFICAÇÃO URBANAINTERLÚDIOS URBANOS

Imagem 01: Localização da cidade de Frederico Westphalen
Fonte: a autora

1. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO DA CIDADE

Imagem 02: Imagem de satélite de Frederico Westphalen como macro área de estudo com micro área de intervenção, a área central, demarcada.
Fonte: Google Earth adaptado

Atualmente, a prestação de serviços e o comércio simbolizam a maior parte da renda da cidade, assim, 
considerados os maiores movimentadores de sua economia. Frederico também conta com 5 universidades, 
que acarreta num aumento monetário e movimento de pesssoas para a região.

Frederico Westphalen é um município localizado no norte do Estado Rio Grande do Sul – Brasil. 
Contando com 28.843 habitantes, em seus 264,98 km², a cidade, hoje, destaca-se no âmbito regional pelo 
seu desenvolvimento econômico e populacional, caracterizando-se como um polo para a Região do Médio 
Alto Uruguai e sendo sede do CODEMAU¹.

Apesar de possuir sucintos pólos urbanos além da centralidade,  grande parte da população 
frederiquense volta-se para o Bairro Centro para realizar suas atividades cotidianas de trabalho, comércio, 
lazer e usufruir de alguns equipamentos urbanos. Sem o subsídio de um transporte coletivo, as vias acabam 
por se sobrecarregar de automóveis, resultando em um cenário urbano voltado aplamente à estes, deixando a 
população e suas necessidades humanas em segundo plano. 

Neste contexto, cria-se um cenário onde a deciência da mobilidade urbana acarreta em desaos diários 
para toda a população, e, em Frederico Westphalen, não seria diferente. Com seu rápido crescimento urbano 
consequentes de sua ligeira urbanização, a cidade passou a se desenvolver desordenadamente, onde a maior 
parte dos zoneamentos visam suprir a demanda residencial, cabendo apenas à sua região central amparar o 
comércio e o setor terciário, grandes inuenciadores da geração monetária local.

O cenário atual da mobilidade urbana na cidade encontra-se de uma forma totamente precário e ineciente. Apesar de possuir uma boa densidade, a cidade está em 
contínuo processo de crescimento, o que alavanca seus limites territoriais e a expande horizontalmente. 

Outro aspecto que torna a problemática mais agravante é a ausência de um transporte coletivo local. Portanto, a escala humana de deslocamento é desrespeitada, 
visto que, para executar o percurso até o centro a pé grande parte da população, esta quando não está utilizando seu próprio carro, acaba por percorrer muito mais que o raio 
indicado em cartilhas de 400m

 Por possuir apenas uma centralidade, totalizada em um pólo comercial, o cotidiano da população local acaba por ser voltar ao à Região Central. Para se participar da 
vida ativa da região, os usuários precisam voltar-se ao Centro, por onde deslocam-se diariamente dos seus respectivos bairros, criando um grande uxo na área. 

03. TEMÁTICA E PROGRAMA DE NECESSIDADES

MOBILIDADE 
+

revitalização urbana

02. CENÁRIO ATUAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

· Aprimorar a pesquisa relacionada à mobilidade urbana e à 
humanização dos espaços públicos de passagem, a partir de conceitos do novo 
urbanismo (urbanismo sustentável) fundamentados por autores renomados na 
temática.

· Compreender, atrás de estudos, a história do traçado urbano da 
cidade, como foi gerado e a inuência atual que este possui no uxo de carros e 
pedestres, para com isto propor um novo plano de mobilidade, redistribuindo-o 
de forma mais ecaz.

· Assimilar as necessidades dos usuários referindo-se à 
infraestrutura, espaços de lazer e convivência, para assim subsidiar o 
aprimoramento destes na área de intervenção.

· Estudar as tipologias de uso na região central, com a nalidade de 
entonar o espaço em um lugar vivo e ativo, através de um incentivo para a 
permanência e melhoria da utilização deste local pela população.

· Suprir as demandas locais de transporte coletivo, estacionamentos 
e valorização do comércio, através de upgrade na infraestrutura viária e no 
exercício da mobilidade urbana, desobstruindo uxos intensos e propondo 
incentivos para a permanência da população, visando uma maior circulação 
pedonal do local e, assim, uma cidade mais sustentável.

Fonte: Archidaily adaptado
Imagem 08: Escala de prioridade na mobilidade

Imagens 03, 04, 05, 06 e 07: Fotos do cenário atual da área de intervenção
Fonte: A autora

Imagem 09: Imagem de satélite de Frederico Westphalen com pólos e zonas de atividade
Fonte: Google Earth adaptado
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Tem-se na Classicação das Zonas Urbanas uma metodologia 
para auxiliar as escalas de projeto de MOBILIDADE URBANA. Esta análise 
desenvolve-se baseada na metodologia do estudo Transecto, possuindo 
alterações para especicar a escala. Neste, compreende-se a paisagem 
urbana e a demanda desta conforme sua densidade. Portanto, na zona 
periférica, onde classica-se como Z1, apesar de se compreender no Plano 
Diretor como área urbana, o espaço caracteriza-se em processo de 
urbanização, não possuindo demanda necessária para a abrangência da 
mobilidade urbana. Já o Z2 caracteriza a zona que circunda a área de 
intervenção, sendo majoritariamente bairros residenciais, de média 
densidade. Z3 caracteriza-se como alta densidade, sendo a área central da 
cidade. 
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04. PÓLOS DE CENTRALIDADE E ZONAS URBANAS
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