
Desenvolver um plano

de revitalização e

desenvolvimento

urbano para a cidade

de Fagundes Varela/RS,

garantindo o

desenvolvimento

urbano ordenado e

sustentável, a

qualificação urbana e a

integração do

município na região

turística na qual se

localiza.

A proposta atuará em escala

regional, municipal e urbana

com a finalidade de

evidenciar a identidade

fagundense para a própria

comunidade e para a região,

buscando religar Fagundes

Varela com sua história e

com a região a qual

pertence.

Consolidar o

desenvolvimento

turístico da

região e integrar

o município de

Fagundes Varela

na mesma.

Explorar o

potencial do

município para

potencializar o

desempenho nas

questões regional

e urbana.

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE 

FAGUNDES VARELA

Segundo o IBGE, 95% dos municípios brasileiros

possuem menos de 50.000 habitantes. No entanto,

para os teóricos urbanos, as pequenas cidades têm

sido ignoradas e as interpretações e modelos sobre

transformações urbanas, em sua maioria, referem-se

a grandes cidades e metrópoles. Teorias estas que,

realizadas numa dada escala, não podem ser

transpostas para outras, visto que os espaços

naturalmente serão socialmente heterogêneos e

diferenciados. Por isso, muitas cidades de pequeno

porte carecem de metodologias, e

consequentemente crescimento e planejamento, e os

problemas desenvolvidos a partir disso tornam-se

cumulativos.

Qualificação do espaço urbano e planejamento do

mesmo, a proposta busca inserir diretrizes de

crescimento e melhorias no espaço já construído,

alavancando a qualidade urbana de Fagundes

Varela.
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Termas e Longevidade

Vales da Serra

Região das Hortênsias

Vale dos Vinhedos

• Roteiros difundidos;

• Proximidade inter-regional;

• Solidez na prestação de serviços e

desenvolvimento turistico;

• Consolidação turística;

• “Turismo de colônia”.

PELOTAS

SANTA MARIA

SANTANA DO 

LIVRAMENTO

SÃO BORJA

ERECHIM

CAXIAS DO SUL

PORTO ALEGRE

REGIÃO 

DA UVA E 

VINHO

BR 470 / RS 324

PROBLEMA DIRETRIZ

Apenas alguns

municípios estão

preparados e

investem em

turismo;

Criar um plano

de

desenvolviment

o integrado

para os

municípios da

região;

Falta de

infraestrutura de

apoio em alguns

pontos de

interesse;

Melhorias e

adequação na

infraestrutura

existente /

inserção de

infraestrutura;

Cidades de

pequeno porte =

menor

quantidade de

serviços.

Incentivar a

economia dos

municípios,

promovendo

esse tipo de

desenvolviment

o para a

população

local.

POTENCIALIDADE DIRETRIZ

Proximidade

geográfica +

ligações

rodoviárias

intermunicipais;

Potencializar

as relações

intermunicipais

.;

Proximidade

cultural =

colonização

italiana;

Valorizar a 

história e os 

costumes 

locais;

Paisagem natural; Tirar proveito 

da paisagem 

única para 

criar pontos de 

interesse; 

Cidades com

ótimos índices de

desenvolvimento

humano e

qualidade de vida;

Contribuir com 

o 

desenvolvimen

to dos 

municípios.

Algumas das

cidades já

possuem

preparação para o

recebimento da

demanda turística.

Incluir os 

pontos que já 

contam com 

infraestrutura 

na rota.

MAPA DE ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

COTIPORÃ

VERANÓPOLIS

VILA FLORES

NOVA PRATA

PROTÁSI

O ALVES

FAGUNDES 

VARELA

VISTA ALEGRE 

DO PRATA

GUAPORÉ

VAI P/ SÃO 

VALENTIM DO 

SUL
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FUNDO

VAI P/ BENTO 

GONÇALVES
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