
VIVIFICAR 
‘Verbo transitivo direto - Dar vida a, animar, estimular, vivificar terrenos.’

O Vivificar SG será o processo de revitalização do Centro Histórico da cidade de São Gabriel o qual 
é uma cidade histórica com mais de 200 anos. A sua localização é de extrema importância pois é 
rota de grandes rodovias e faz uma importante conexão com o Uruguai e Argentina. O  centro 
histórico que é localizado no bairro Centro da cidade é composto por diversas edificações 
históricas e muito delas já tombadas, no entanto, para a sociedade atual e com o crescimento 
populacional o centro histórico está defasado, sendo apenas um ponto de comércio, não 
solicitando o pedido da sociedade de termos um bairro mais planejado, adequado, um bairro que 
seja para toda a população e que reconheça o seu devido valor cultural.

Temas a serem abordados

História ConexãoVida | Cor Sustentabilidade Lazer

Localização de São Gabriel 
São Gabriel é município  de porte médio da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é localizado a 
390km da capital Porto Alegre e 170km do Uruguai.
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Sobre São Gabriel 
São Gabriel historicamente é ligada as armas, TERRA DOS MARECHAIS ou ATENAS 
RIOGRANDENSE, como é chamada, já que aqui nasceram 04 Marechais incluíndo o Presidente 
da República Hermes Rodrigues da Fonseca. São Gabriel é um dos maiores depositários na 
América do Sul, o acervo histórico é resultante  da  disputa entre Portugal e Espanha pelo 
continente americano, assim como é contingente de  estancieiros de origem espanhola e 
portuguesa. Junto aos paulistas originários das missões de captura de indígenas, constituem o 
tecido produtivo da região da fronteira oeste. Portanto pode-se afirmar que a base étnica e 
cultural dos gabrielense é formada por espanhóis, portugueses, paulistas e mestiços, e desta 
miscigenação surge o gaúcho, figura característica da região da campanha. 

O centro histórico da cidade de São Gabriel é localizado no bairro Centro, consta com uma área 
de 582.370.27m². É localizado entre as Ruas Barão de São Gabriel, R. Andrade Neves, R. Bento 
Martins e R.Isaías Evangelho. Seus lotes possuem a forma quadricular e ruas largas, típicas da 
colonização portuguesa e espanhola. 
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Vivificar SG

O projeto de Revitalização do Centro Histórico da cidade, é resultado de levantamentos e estudos feitos na 
cidade gabrielense. Ele tem por objetivo deixar o Centro Histórico mais ‘Vivificado’, um centro histórico que 
possua espaços de lazer, que seja acessível a todos, que reconheça o valor cultural da cidade e que 
principalmente seja um Centro Histórico para o população local

Temática 

01 | ‘Vivificar’ os espaços públicos com pavimentação, 
vegetação e mobiliários adequados;

02 | Acessibilidade nos locais de lazer e nas ruas por meio 
de pisos táteis, mobiliários adequados e rebaixamento de 
calçadas;

03 | Respeitar as construções históricas e valoriza-las 
através do percurso de ciclovia que passará pelos principais 
locais históricos da cidade os conectando;

04 | Espaços que contribuam com a sustentabilidade 
ambiental, por meio de pisos permeáveis, jardins de chuvas 
e iluminação solar. 
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Oportunidades
- Localização
- Patrimônio 
Cultural
- Muitas pessoas 
na rua (dia e 
noite)
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O Vivificar conectado será realizado em três trechos da cidade. O trecho 01, trecho 
02 e trecho 03 que serão interligados por um percurso de ciclovia. Estes locais 
terão o objetivo de vivificar a cidade através de ações que deixarão os espaços públicos 
mais acessíveis, qualificados, espaçõs públicos que serão para a população;
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Trecho 01
No Vivificar este trecho 
contará com os seguintes 
itens:
01 - Arborização das vias 
que contará com a presença 
d e  I p ê s  A m a r e l o s  e 
Cambuci; 

02 - Alteração nos trechos 
viários, dando a prioridade 
ao pedestre;

03 - Criação de ciclovias;

04 - Requalificação da Praça 
Fernando Abbot;

05 - Vias com novos usos;

06 - Vias com jardins de 
chuva.

 No Vivificar este trecho 
contará com os seguintes 
itens:

01 - Calçadas arborizadas, 
com a presença de Ipês 
Roxos e Cambuci;

02 - Modificação nas ruas 
e calçadas para serem 
mais acessíveis;

03 - Criação de ciclovias;

04 - Utilização de materiais 
como piso drenantes e 
iluminação solar.

No Vivificar este trecho contará 
com os seguintes itens:
01 - Calçadas arborizadas com 
árvores frutíferas;

02 - Ruas e calçadas com 
materiais como piso drenante e 
iluminação solar;

03 - Ruas com jardins de 
chuvas;
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