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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
Ivoti está se posicionando como uma interface estratégica, no corredor entre a 

capital do Estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre (área de conurbação) e, por outro 

lado, o destino turístico da Serra Gaúcha. Como consequência, a cidade começa a ser 

reconhecida como um lugar de escolha para morar. Especialmente, por se tratar de uma 

cidade que ainda mantém características de vida serena e a proximidade com a natureza 

serrana, mas ao mesmo tempo, por estar localizada próxima de grandes centros urbanos, 

de oportunidades de emprego e economia. 

Por outro lado, justamente por esta crescente demanda, o Município de Ivoti, 

está sob o risco de um aumento constante de população e, portanto, de um crescimento 

que já começa a ser desordenado. Neste contexto, evidenciam-se ocupações não 

adequadas que geram muitos impactos negativos e grandes preocupações na população 

local, especialmente devido à pressão do avanço do solo urbano por sobre as áreas rurais. 

Pode-se afirmar que Ivoti, ainda tem o privilégio de manter uma área rural de 

grande valor paisagístico, onde é possível viver um contato próximo com a natureza.  

Situação que fortalecida, quando detectamos que esta cidade tem o privilégio de estar 

localizada sobre um dos setores que pertence ao aquífero Guarani (reserva mais 

importante de água doce subterrânea do mundo). 

Através do Movimento Social denominado “Ivoti 100” a sociedade de Ivoti 

decide nos convocar, com a finalidade de partilhar o sonho de projetar este território para 

os próximos 40 anos (Ivoti terá seu 100° aniversário no ano de 2064). Neste sentido, surgiu 

a necessidade de tomar a decisão transcendental de mobilizar a revisão territorial e, 

também, da própria organização, sempre com o intuito de liderar um processo de 

planejamento participativo com a comunidade local, em benefício de projetar as novas 

diretrizes estratégicas que nortearão a cidade no futuro. 

Para dar forma a necessidade antes mencionada, se deu a contratação da SG 

Urbanismo Inteligente e empresas que a constituem, que aquilatam uma expertise na 

matéria com mais de 25 anos em toda a América Latina e Espanha e inclusive no Brasil.  

A partir desta decisão foi proposta a elaboração de uma Matriz Estratégica de 

Desenvolvimento Integral, que oriente e estabeleça os critérios fundamentais para um 

modelo de desenvolvimento adequado à sustentabilidade para a região de Ivoti. 
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Para tanto, foi proposto construir a Matriz Estratégica de Desenvolvimento 

Integral com a finalidade de conformar um guia de critérios integrais para uma nova 

modelação espacial do território. Um documento inspirador para a elaboração futura de 

todas as ferramentas técnicas posteriores de implementação executiva do Município, tais 

como um novo Plano Diretor, um Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, um Plano 

de Turismo Integral e um Plano Ambiental. 

O primeiro relatório deste grande trabalho profissional é apresentado a seguir, 

no qual se consagra claramente a abordagem ampla da participação social e da 

responsabilidade institucional, com a qual cidadãos e dirigentes realizaram um grande 

esforço. 

 

 

 

Ivoti, 10 de setembro de 2021 

 

Equipe da SG Urbanismo Inteligente 
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GUIA DE LEITURA 
 
 
Este documento corresponde ao Relatório 1, apresentado na data de 10 de 

setembro de 2021, conforme o contrato realizado entre a SG Urbanismo Inteligente e suas 

empresas constitutivas e a Agência de Desenvolvimento Turístico de Ivoti – ADETUR, no 

dia 15 de julho passado. 

O objeto do contrato acima citado é desenvolver uma MATRIZ ESTRATÉGICA 

DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL para o Município de Ivoti, Estado de Rio Grande do 

Sul, que estabeleça as diretrizes estratégicas para uma gestão territorial coerente. A partir 

de um modelo espacial, urbano-territorial, que sustente as bases essenciais e que 

permitam, posteriormente, desenvolver outros instrumentos setoriais, por exemplo um 

novo Plano Diretor de regulação e ordenamento do solo, sem gerar contradições e 

proporcionando uma sustentabilidade verdadeira e integrada. 

O presente relatório corresponde a primeira etapa do trabalho e reflete os 

avanços realizados desde o início do contrato até a presente data, associado à 

denominada Tarefa 1 – Relatório 01: Diagnóstico de situação (Ver Contrato). 

 

Conforme acordado, serão apresentados de forma sintética e sistematizada: 

 

- O Programa de Trabalho (Ponto 1); 

 

- A Metodologia Abordada (Ponto 2); 

 

- A Construção do Diagnóstico e Linha de Base, que inclui: 

 

a) Linha de Base através do reconhecimento e revisão dos antecedentes da 

realidade da cidade e região (análise setoriais e identificação das 

problemáticas centrais urbano-territoriais de Ivoti e Microrregião) (ver Ponto 

3); 

 

b) Resultados e registro fotográfico da Primeira Reunião Participativa Interna 

com a Equipe Técnica Municipal e material de comunicação (ver Ponto 4); 
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c) Resultados e registro fotográfico da Primeira Oficina Participativa Pública 

com atores chaves de Ivoti, primeiros mapas elaborados pelos participantes 

e material de comunicação (ver Ponto 5); 

 
d) Resultados e registro fotográfico da Segunda Reunião Participativa Interna 

com a Equipe Técnica Municipal e a nova apresentação coletiva (ver Ponto 

6). 

 

e) Conclusões do Diagnóstico Integrado da Sócio Matriz e Eco Matriz (natural 

e construída) do Município de Ivoti e identificação e hierarquização dos 

conjuntos de conflitos e potencialidades, (ver Ponto 7) 

 

f) Próximos passos a serem desenvolvidos e que estão vinculados com a 

próxima Missão em meados de setembro de 2021 (ver Ponto 8) 

 

 

As ilustrações apresentam: 

 

Cada detalhe de expressão que ajuda à compreensão e leitura integral do 

conteúdo deste documento. No mesmo se enunciam as fotos, tabelas, quadros, 

planilhas, mapas e as respectivas figuras de todo o material elaborado neste 

primeiro Relatório. 
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1. PROGRAMA DE TRABALHO – MISSÃO 1 

 

Nesta seção, considerou-se importante anexar o Programa de Trabalho 

acordado, com o objetivo de repassar o Plano de Tarefas. É possível visualizar claramente 

os caminhos pretérito e futuro, demonstrando o tempo e as agendas das tarefas 

estipuladas no contrato. 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DA MISSÃO 1 (05-08 / 26-08) 

 

DIA 1 – 05-08 

Reunião com a equipe técnica local municipal 14:30h 

Reconhecimento preliminar do território 

Acomodação da equipe. 

 
DIA 2 – 06-08 

Início das atividades 8:30h 

Apresentação por parte da SG Urbanismo Inteligente do enfoque metodológico e a 

mecânica de trabalho. 

Coffee Break 10:00h 

Início da oficina, convalidação das premissas, 10:30h 

Horário almoço 12h-13:30h 

Recomeço das atividades da tarde 14:00h 

Construção do diagnóstico participativo (identificação de Conflitos e Potencialidades), 

trabalho em oficinas. 

Exercício de interfaces naturais e sociais no território 

Fim das atividades 18:30h 
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DIA 3 – 07-08 

Início das atividades 8:30h 

Continuação das oficinas (matrizes de Conflitos e Potencialidades) 

Conclusões finais 

2° Reconhecimento do território (visita aos bairros e a área rural) 

Fim das atividades 16:00h      
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2. METODOLOGIA E OBJETIVOS 
 
 
Antes de avançar sobre os aspectos fundamentais deste trabalho, que contém 

os objetivos a serem atingidos, é necessário poder explicar de forma resumida, como se 

define uma “Matriz Estratégica de Desenvolvimento Integral”: 

 

 
FIGURA 1 - CONCEITO DA PASTA ESTRATÉGICA (FONTE SG U.I) 

 
Em resumo, trata-se de um acordo entre todos os setores ativos da sociedade 

organizada. Para desenvolvimento da Matriz, tanto o poder público quanto aos demais 

setores civis, se unem ao objetivo de definir a razão de ser da cidade e a projeção do seu 

destino no tempo. Neste contexto, todos os setores devem atuar dentro de um ambiente 

que promova a cultura do diálogo, em prol de harmonizar interesses e em benefício do bem 

comum da sociedade e do território. 

 
 
2.1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
 

Em conjunto com o Movimento Social IVOTI 100, na Matriz Estratégica de 

Desenvolvimento Integral para o Município de Ivoti foram propostos os seguintes 

objetivos: 
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Objetivos Gerais:  
 

  Estabelecer os novos critérios estratégicos de desenvolvimento integral para 

o Município todo. 

 Produzir uma profunda mudança nas condições de organização da cidade, 

com vistas a sua plena sustentabilidade social, natural, produtiva e 

institucional, como também a sua projeção regional e global, em termos de: 

 Promover um desenvolvimento ético e responsável; 

 Propiciar a construção de uma cidade socialmente inclusiva;  

 Garantir o cuidado do ambiente em todas as suas atuações, tanto no 

paisagístico como no social.  
 

Objetivos Específicos 
 

 Definir estratégias globais com um horizonte de 40 anos, em concordância 

com o centenário da cidade em 2064. 

 Promover a sustentabilidade da cidade, expressa nas principais premissas do 

processo iniciado. 

 

2.2. ENFOQUE CONCEITUAL E METODOLÓGICO 

 

Do ponto de vista teórico-metodológico, tem-se como premissa conceber o 

projeto como um processo. Este processo pressupõe a formulação da Matriz Estratégica 

de Desenvolvimento Integral para o Município de Ivoti, em conjunto com Movimento 

Social IVOTI 100. Através de um Processo Participativo que inclui os atores sociais chaves 

da comunidade local, sob a coordenação conceitual e metodológica da SG Urbanismo 

Inteligente e suas empresas constitutivas. 

Este processo participativo se organiza sob a forma de Reuniões e Oficinas 

(internas com a Equipe Técnica Municipal e públicas para a comunidade), com vistas a 

incorporar as contribuições desses atores sociais chave, refletindo e construindo em 

conjunto um conhecimento consensual. 

 

Foram convidados a participar ativamente das Oficinas a Equipe Técnica 

Municipal, constituída por: 

 Secretários e Diretores do Gabinete do Prefeito e Vice-prefeito; 

 Pessoal técnico selecionado de cada uma das áreas em questão; 
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Da mesma forma, foi constituída uma Equipe de Trabalho Ampliada, 

constituída pela: 
 

 Equipe Técnica Municipal antes descrita; 

 Representantes específicos das áreas da produção, sociais, da cultura, de 

organizações público-privadas da sociedade civil do Município; 

 Representantes da Câmara de Vereadores; 

 Procurador do Ministério Público; 

 Outros representantes sociais e institucionais de relevância para este 

processo. 
 

Através das equipes de trabalhos, objetiva-se que se possa gerar alianças 

locais para a sustentabilidade do processo.  

Estas equipes serão coordenadas pela SG Urbanismo Inteligente com vasta 

experiência nesta área e por seu enfoque metodológico. 

Do ponto de vista teórico-conceitual, desenvolve-se um quadro conceitual de 

sustentabilidade e resiliência urbana e territorial, com grande capacidade de comunicação 

para orientar e compreender a complexidade real, através de dois campos de atuação, da 

Eco Matriz e da Sócio Matriz. 

Define-se como Eco Matriz a fonte profunda, integral e complexa da macro, 

média e microescala que gera uma resposta aos condicionantes naturais e à identidade da 

paisagem cultural.  

Define-se como Sócio Matriz a fonte social da cidade sobre a base da qualidade 

de vida e da inclusão de todos os seus setores sociais. 

A abordagem dos campos mencionados se faz através da implementação de 

três métodos holísticos: 

 Percepção Ambiental: é a maneira de representação do imaginário social, 

dos processos complexos da natureza, seja cognitiva ou afetiva, para dar significado ao 

próprio ambiente sócio/físico (FLACAM, 2006). 

 Interfaces (naturais e sociais): entende-se como a área de interação ou de 

contorno entre dois ou mais ecossistemas, onde há maior troca de fluxos de matéria, 

energia ou informação. Também chamado ponto de encontro e superposição de sistemas 

diferentes, através do qual se dão múltiplos canais de inter-relação. Portanto, trata-se ao 

mesmo tempo da área ou zona de maior diversidade, que se apresenta como um método 

de síntese das relações complexas de qualquer sistema ambiental, que outorga uma 

grande eficiência sistêmica perante qualquer diagnóstico (FLACAM, 2006). 



 

_________________________________________________________________________ 
 

21 

 Padrões: é a unidade mínima, instituída por repetidas operações de 

comportamento do ambiente. Os padrões podem ser definidos como registros de unidades 

do ambiente, que contêm a memória genética e social, cuja reelaboração conduza à 

formulação de alternativas sustentáveis. O ambiente é uma linguagem e os padrões são a 

gramática dessa linguagem consciente (FLACAM, 2006). 

O enfoque descrito permite identificar as premissas globais que guiam o 

desenvolvimento do processo e possibilitam trabalhar o ajuste das premissas específicas 

para o caso concreto de Ivoti, segundo o fluxo metodológico que se exemplifica abaixo: 
 

 
 

FIGURA 2 DO FLUXO METODOLÓGICO (FLACAM 2006), em espanhol 
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O que se entende por premissa? 
 
Entende-se por premissa a desejabilidade futura do que se pretende e do que 

possa acontecer como mudança da realidade a ser abordada. É uma ideia utópica, como 

antecipar-se inteligentemente ao futuro a partir de agora (tempo presente) (FLACAM, 2006). 

É a referência para a identificação de conflitos e de potencialidades. 

As premissas preliminares para o caso de Ivoti foram ajustadas com a Equipe 

Técnica Municipal e a Equipe Ampliada da Comunidade no mesmo momento em que se 

tratou das questões organizacionais (ver ponto 3), nas primeiras reuniões que ocorreram 

nos dias 05 e 06 de agosto de 2021. Neste encontro as premissas foram ampliadas de 

forma consensual durante o processo projetual, quando se tratou do planejamento integral 

do Município de Ivoti (ver ponto 4). 

Do ponto de vista teórico, as premissas da sustentabilidade identificadas 

para o conceito de Eco Matriz são: 

. O sistema de unidades naturais a cuidar (interfaces naturais); 

. O território de fluxos cíclicos de matéria e energia (interfaces de matéria e 

energia); 

. Identidade com a paisagem (interfaces de significação social); 

. Valorização e cuidado da matriz ecológica do território e de identidade com a 

paisagem. 
 

Do mesmo modo, as premissas da sustentabilidade identificadas para o 

conceito de Sócio Matriz são: 

. A multipolaridade como trama social do território e o sistema de atrativos 

urbanos (interfaces de uma rede); 

. Estrutura urbana de proximidades multipolares e sistema de mobilidade 

urbana e de transporte público coletivo (interfaces de centralidades); 

.  A articulação social e a urbanidade dos espaços abertos (interfaces sociais); 

.  A cidade saudável e ar limpo (interfaces verdes e condições de saúde); 

.  O hábitat sustentável (interfaces construídas); 

.  Os fluxos de informação e comunicação social (interfaces de comunicação); 

. A participação social e gestão descentralizada (interfaces de interação social 

e institucional); 

. A produção socialmente consensual do território e a cidade (interfaces de alta 

performance); 

. Base produtiva sustentável e desenvolvimento local (interface de geração de 

riqueza, emprego e inclusão social). 
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3. LINHA DE BASE: ANÁLISE PARA 

INSUMO DE UM DIAGNÓSTICO INTEGRADO  

 

3.1. ANTECEDENTES ESTATÍSTICOS RECOPILADOS 

DO TERRITÓRIO (INFORMAÇÃO SETORIAL) 

 

Sempre com a intenção de ir recompilando todo o material elaborado de forma 

setorial, e a título de antecedentes que constituem o que se denomina “linha de base”, foi 

feito um trabalho de pesquisa com atores locais, representantes do poder público, 

profissionais locais e de outros localidades com certa representatividade que ajudaram a 

compilar o material de base, e que a continuação se detalha se constituindo referência na 

elaboração do diagnóstico integrado feito pela SG Urbanismo Inteligente. 

Nesse sentido, são apresentam dados gerais do Município de Ivoti, cuja fonte 

de elaboração é variada, entre o IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia), 

dados municipais da Prefeitura, dados regionais do Estado de Rio Grande do Sul, dados 

específicos de diversidade setorial. 

 

UM RESUMO DA HISTÓRIA DE IVOTI SOBRE A COLONIZAÇÃO 

Fonte:  

Livro BOM JARDIM – IVOTI No palco da história de Roque Amadeu Kreutz 

Os Primórdios de Bom Jardim, de Ademir Rost 

Atores e Cenários de uma Época, de José Antônio Brenner 

 

A primeira denominação popular da cidade de Ivoti foi Berghanschneiss. 

Entretanto, quando as terras foram divididas em lotes, o município recebeu o nome oficial 

de Bom Jardim e a localidade passou a ser chamada de “freguesia de São Pedro de Bom 

Jardim”. Somente a partir de 1838 recebeu seu nome atual de Ivoti, nome derivado da 

tradição Tupi-Guarani. 

 

Os primeiros antepassados germânicos que se instalaram na região de Ivoti 

em meados de 1800, vieram de uma composição da Confederação dos Alemães, também 

chamada liga alemã (diversas regiões da Germânia ou Baviera). 
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Os fatores da emigração para a América foram a pobreza da população na 

Europa associada a frustração de vários anos sem colheitas e sucessivos prejuízos 

causados pelas guerras. Outro fator importante que se destaca na imigração, foi a ruptura 

do modelo de produção feudal pela substituição do sistema capitalista e industrial e a 

consequente expropriação de áreas de terra. 

Há ainda que considerar, que os germânicos vieram também por outros 

motivos que não somente a crise, mas convocados pela Império brasileiro como soldados 

ou assumindo importantes funções sociopolíticas no estado do Rio Grande do Sul. 

Inicialmente, do ponto de vista geopolítico, foram os imigrantes alemães que 

se instalaram em Ivoti (neste momento estava como colônia de São Leopoldo). Pesquisas 

realizadas sobre a história da cidade, indicam o ano de 1826 como o marco na chegada 

dos primeiros imigrantes alemães às terras de Bom Jardim. A demarcação dos primeiros 

lotes coloniais gerou alguns problemas e conflitos até a sua legítima validação. 

O contexto histórico da ocupação inicial por alemães da antiga colônia 

pertencente a São Leopoldo se constituiu a partir de 1824. O Assentamento se deu em 

duas distintas áreas, Feitoria Velha e a Estância Velha as quais pertenciam a Real Feitoria 

do Linho Cânhamo. 

 

 
MAPA 1 TERRITÓRIO (LIVRO BOM JARDIM – IVOTI, PÁG. 45) 

 

 
MAPA 2 TERRITÓRIO (LIVRO BOM JARDIM – IVOTI, PÁG. 63) 
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UM RESUMO DA HISTÓRIA DE IVOTI SOBRE OS POVOS INDÍGENAS 

Fonte: 

BOM JARDIM – IVOTI No palco da história de Roque Amadeu Kreutz 

Ipoti–Catu: Flor Bonita 

Texto: Gabriela Dilly e Ana Paula Korndorfer 

 

O território onde hoje se localiza o município de Ivoti foi habitado por povoados 

indígenas. Existem alguns estudos que se referem a passagem e origem desses 

habitantes, que pode ser explicada com base em alguns estudos arqueológicos. Sítios 

arqueológicos indicam evidências de sua presença neste território, reportada há, no 

mínimo, 10.500 anos. Constitui-se em uma das mais antigas ocupações no Rio Grande do 

Sul. Neste período as ocupações não se conformavam através de moradia fixa, já que os 

indígenas da Tradição Umbu eram povoados nômades. Suas agrupações se organizavam 

entre 8 e 10 famílias compostas por 25 a 40 indivíduos. A caça e a pesca eram as atividades 

masculinas, enquanto a coleta era feita por mulheres. Sua arte se representava através de 

gravações feitas em pedras soltas e em peças móveis sendo identificadas a existência de 

petróglifos, marcações em rochas, obtidas por fricção ou picote (geralmente rabiscos 

irregulares). A Tradição Umbu foi absorvida com a chegada dos povos Tupi-Guarani vindos 

da Amazônia e ocupando a região da mata atlântica.  

Com a chegada dos europeus ao território de Ivoti, em 1826, ocorreu a redução 

dos aldeamentos. Guerras, escravização e a ocupação territorial, culminou na redução dos 

grupos autóctones da região. Os diferentes povos indígenas foram obrigados a viver em 

terras demarcadas, perdendo a mobilidade no seu território tradicional, logo fragilizando 

sua cultura tradicional e direcionando os indígenas a um sistema de agricultura nos moldes 

dos grupos europeus. Houve muitos embates, muitos deles hostis, resultando em raptos e 

assaltos de ambas as partes. 

Como consequência os povos indígenas sofrem, ainda hoje, o preconceito 

posto no período da colonização, onde foram considerados povos selvagens, e centenas 

de milhares de anos de desenvolvimento, vida coletiva, cultura e regras sociais foram 

negados erroneamente. Contudo, mesmo que a história dos povos nativos deste território 

esteja muito distante da realidade e lembrança do Ivotiense, a maior referência com a 

cultura indígena presente no cotidiano do cidadão vem da expressão e Ipoti-Catu e que 

significa “flor bonita” em Tupi-Guarani (DILLY E KORNDORFER, 2013). 
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A seguir, se apresentam dados vinculados com interesses paisagísticos, 

culturais e de opções turísticas da cidade, que podem se considerar como referência 

territorial e social. 

 

“CUMÔIA PARA VOCÊ!” uma expressão cultural 
Fonte:  
 https://cumoiaivoti.com.br/cumoia/ 

 TRUFF CATUCH – O livro do Jacó Rudi Plitzlamp 

 
Cumôia é uma saudação muito utilizada em Ivoti e quer dizer bom dia. Dialeto 

trazido por imigrantes oriundos de vários estados pertencentes à Confederação 

Germânica, em meados do século XIX. Em alemão gramatical se diz guten 

morgen. 

 

 
 

FOTO 1 – REFERÊNCIA HISTÓRICA (FONTE LIVRO TRUFF CATUCH) 
 

O QUE FAZER EM IVOTI? turismo 

Fonte:  

https://cumoiaivoti.com.br/ivoti/#item1 

Ivoti tem um variado calendário de eventos, mas oficialmente há três festas 

tradicionais da cultura alemã, quatro grandes feiras que já estão consagradas pelo público, 

além das que acontecem mensalmente: 

 Janeiro – Kerb in Ivoti 

 Março – Feira da Páscoa 

 Maio – Feira do Mel, Rosca e Nata 

 Julho – Kolonistenfest 

 Agosto – Feira do Livro 
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 Outubro – Feira das Flores 

 Dezembro – Natal no Coração 

Além destas, Ivoti possui outras feiras que acontecem todos os meses, sempre 

aos domingos: 

 A FEIRA COLONIAL, no Núcleo de Casas Enxaimel, acontece no segundo 

e terceiro domingo do mês. 

 Já no último domingo do mês, é a vez da tradicional FEIRA da COLÔNIA 

JAPONESA, realizada junto ao Memorial da Colônia Japonesa. 

 

 

 
FOTO 2 – LOCAL DE ENCONTRO E EVENTOS NO NÚCLEO EM CASAS EM ENXAIMEL, 

PRÉ- PANDEMIA (FONTE CUMOIAIVOTI) 
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O PÓRTICO DE ACESSO DE IVOTI, ingresso 

Fonte:  

https://cumoiaivoti.com.br/ivoti/ 

 

O principal acesso a Ivoti, inaugurado em 2008, possui estilo arquitetônico em 

Enxaimel caracterizado por referências de construções germânicas na cidade de Ivoti e na 

região. 

 
FOTO 3 – PÓRTICO DE ACESSO DE IVOTI (FONTE CUMOIAIVOTI) 

 

IVOTI E SUAS PRAÇAS, espaços públicos 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ivoti/ 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/06/Ivoti-recria-praca-

projetada-por-Burle-Marx-20-anos-apos-a-morte-do-paisagista-4517887.html 

http://www.ivoti.rs.gov.br/ 

 

Praça Neldo Holler: Ivoti possui a única praça no Estado projetada pelo 

renomado Arquiteto e Paisagista Roberto Burle Marx que possui inúmeras obras realizadas 

no Brasil como em outros países. 

 
FOTO 4 – PRAÇA NELDO HOLLER- PROJETO ARQUITETO E PAISAGISTA ROBERTO BURLE MARX 

(FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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Praça Concórdia: Considerada a praça mais antiga de Ivoti, seu espaço foi 

doado por Albino Christiano Müller. Inaugurada em 1959, quando Ivoti ainda era distrito de 

São Leopoldo. A praça é bem ampla, abriga, além de espaço para recreação infantil, um 

chafariz e uma academia ao ar livre. 

 

 
FOTO 5 – PRAÇA CONCÓRDIA (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

Praça Emancipação: Quase no final da avenida Presidente Lucena, em frente 

a Prefeitura Municipal do Município. Nos anos de 1920, o local abrigava o casarão da 

família Schallenberger que recebiam os doentes acometidos por tifo vindo regularmente de 

São Leopoldo. No local um médico examinava os pacientes e em casos graves, 

encaminhava ao Hospital Centenário, em São Leopoldo. Após dois incêndios, a casa deu 

espaço para a praça. 

Ela ocupa uma área total de 1.854 metros quadrados. 

 

  
FOTO 6- PRAÇA EMANCIPAÇÃO (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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Praça das Flores: A Praça das Flores está localizada na avenida Castro Alves, 

no bairro Concórdia. Ela conta com brinquedos para crianças, bancos para descanso, uma 

ponte para travessia sobre Arroio Prass, além de iluminação e paisagismo. 

  
FOTO 7 - PRAÇA DAS FLORES (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

Praça de Skate e Lazer Geraldo José Fröhlich: A praça está localizada na 

rua Olavo Bilac e foi projetada com ajuda de skatistas para poder ser funcional aos 

praticantes do esporte. Entretanto, ela conta com outros usos e espaços de lazer. 

 

 

 
FOTO 8 - PRAÇA DE SKATE E LAZER GERALDO JOSÉ FRÖHLICH (FONTE CUMOIA IVOTI E OUTRAS) 
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IGREJA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO, religião 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ivoti/ 

https://saopedroapostoloivoti.org/ 

Livro, BOM JARDIM – IVOTI No palco da história de Roque Amadeu Kreutz 

A Comunidade Católica na Construção da História Local (1ª Parte), de Roque 

Amadeu Kreutz 

A Comunidade Católica na Construção da História Local (2ª Parte), de Luís 

Alberto Friedrich 
 

A Igreja de São Pedro Apóstolo de Ivoti, também conhecida como Antiga 

Igreja Matriz, foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual – IPHAE, em 

1986. Passou por dois incêndios, reconstruções e hoje sofre pelo abandono. Teve incentivo 

financeiro por meio de recursos do Ministério da Cultura em 2004, mas a Igreja ainda não 

foi restaurada.  
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FOTO 9 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO: IGREJA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO - FOTO DO LADO DIREITO NO CANTO 

INFERIOR, IGREJA ANTIGA AO FUNDO E NOVA A FRENTE (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
 

Obs.: Há também a Igreja Católica na Picada Feijão (Comunidade São João 

Batista - Picada Feijão) e que hoje está em processo de restauração que possui uma 

peculiaridade interessante, um cemitério no acesso ao templo. 

 

BELVEDERE DE IVOTI, mirantes 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ivoti/ 

http://www.ivoti.rs.gov.br/ 
 

O Belvedere de Ivoti, ou Mirante de Ivoti, está localizado no final da avenida 

Presidente Lucena, próximo à Igreja São Pedro Apóstolo. Ele está no local desde a década 

de 80, está na interface entre a Feitoria Nova ao Centro. 

Bem conservado e cuidado, apresenta boa preservação da vegetação nativa. 

  
 

  
FOTO 10 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO: MIRANTE DE IVOTI (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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PONTE DO IMPERADOR, pontes 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ponte-do-imperador-ivoti/ 

http://www.ivoti.rs.gov.br/ 

Livro, BOM JARDIM – IVOTI No palco da história de Roque Amadeu Kreutz 

Texto: A ponte do imperador no Rio Feitoria em Ivoti, Hermedo Egídio Wagner 

 

Edificada sobre o Arroio Feitoria, no bairro Feitoria Nova, a 1km do centro da 

cidade de Ivoti foi projetada para substituir uma ponte de madeira que havia a uns 50 

metros adiante. As obras da Ponte do Imperador, iniciaram em 1857 e finalmente foi 

concluída em 1864. A Ponte do Imperador recebeu esse nome em homenagem a D. Pedro 

II, que destinou para construção 30 contos de réis, através do Governo Provincial. 

Considerada uma construção audaciosa para a época, a Ponte do Imperador foi construída 

em estilo romano, com três grandes arcos para a passagem da água. Seu comprimento é 

de 148 metros e a largura varia de 7,70 a 14,20 metros. Ainda hoje ela encanta quem passa 

por ali. Construída em pedra grés empilhada e encaixada, cimento foi utilizado apenas nas 

colunas que ficam dentro da água. A Ponte do Imperador tornou-se Patrimônio Histórico 

Nacional em 1986, quando foi tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). Ela é acesso principal ao Núcleo de Casas Enxaimel. 

  

  
FOTO 11 - PONTE DO IMPERADOR (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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FOTO 12 - PONTE DO IMPERADOR RECONSTRUÇÃO DÉCADA DE 70 (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

NÚCLEO DE CASAS ENXAIMEL, cultura e identidade 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ponte-do-imperador-ivoti/ 

http://www.ivoti.rs.gov.br/ 
 

Está localizado no bairro Feitoria Nova, próximo ao Arroio Feitoria. A parte 

direita do Arroio Feitoria, abriga o Núcleo de Casas Enxaimel que pertencia originariamente 

à Picada 48. Já a esquerda pertencia à Picada Bom Jardim. As casas foram construídas 

durante os séculos XVIII e XIX, por imigrantes germânicos. No Núcleo encontram-se cinco 

das 32 casas existentes na cidade que foram construídas com a técnica enxaimel. Nelas 

estão instalados o Museu Claudio Oscar Becker, a Casa Zimmermann - onde funciona o 

Armazém Colonial, a Casa do Artesão, o Departamento de Turismo e Cultura e a Casa 

Amarela - restaurante que serve a culinária típica alemã. 

Obs.: O local também é conhecido como o buraco do diabo, e assim ficou 

denominado por uma lenda urbana quando um dos colonos confundiu um tamanduá com 

uma criatura que ele nunca havia visto. Entretanto há outra teoria que o Padre Carl Schlitz 

relata em “Crônicas sobre Bom Jardim” para o nome “Buraco do Diabo”. 

 

CASA AMARELA 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/ponte-do-imperador-ivoti/ 
 

Casa Amarela ou Casa Comercial do Ludwig é porta de entrada do Núcleo das 

Casas Enxaimel. Construída em 1907, em estilo eclético, teve como primeiro proprietário, 

o Sr. Georg Heinrich Ludwig, que ali instalou uma “venda”. A Casa Amarela abrigou, além 

da Casa Comercial, a indústria de laticínios Alberto Schneider & Cia Ltda. e o Banco 

Industrial e Comercial do Sul (atual Santander).  
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Com a grande enchente ocorrida na década de 1960, a construção passou por 

um processo de abandono. As famílias que nela viviam migraram para outros lugares. 

Atualmente a casa é um bem público pois em 2004, a prefeitura municipal sob gestão do 

prefeito Arnaldo Kney, adquiriu o imóvel. Na gestão da Sra. Maria de Lourdes Bauermann, 

foram obtidos recursos da Alemanha, através do Consulado de Porto Alegre, para a 

reforma do prédio. A Casa Amarela, então, passou a ser usada para fins comerciais. Ela 

integra a área de tombamento do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. 

 
FOTO 13 – CASA AMARELA (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

CASA DA CULTURA 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 
 

Construída com a técnica enxaimel esta casa era a moradia de Georg Heinrich 

Ludwig, dono da casa comercial ao lado que atualmente é conhecida como Casa Amarela. 

A Prefeitura de Ivoti adquiriu o terreno em 2001, conforme nº de matrícula 17738 do 

Registro de Imóveis, e a reconstruiu em anos posteriores. Atualmente, é utilizada pelo 

Departamento de Cultura e Turismo de Ivoti. 

 

 
FOTO 14 – CASA DA CULTURA (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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CASA DO ARTESÃO 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 
 

A Casa do Artesão está instalada em uma construção datada do início do 

século XIX. Em 1949 Theobaldo Ewerling comprou os lotes já com as construções 

existentes, cujo antigo proprietário era Jacob Tohm. Houve um período em que a casa foi 

utilizada como escola, tendo como professora a Sra. Joana Scherer. A prefeitura de Ivoti 

adquiriu o imóvel, conforme Ofício de Registro de Imóveis – Comarca de Estância Velha – 

Livro nº 2, matrícula nº 16544, na data de 2 de fevereiro de 1990. Hoje a casa está cedida 

pela Prefeitura à Associação para Desenvolvimento Turístico de Ivoti. 

  
FOTO 15 – CASA DO ARTESÃO (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

CASA ZIMMERMANN 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 
 

A Casa Zimmermann foi construída utilizando a técnica enxaimel e mede 7,90m 

por 5,0m. Ela pertenceu a Edmundo Zimmermann e presume-se ter sido construída no final 

da Guerra dos Farrapos (1845). 

Na época, nos fundos da residência havia uma ferraria, a “Ferraria 

Zimmermann”, já demolida. A propriedade foi adquirida pela Prefeitura de Ivoti em 9 de 

agosto de 1994. O espaço passou por restauração e foi cedido à AFECOI (Associação da 

Feira Colonial de Ivoti). Hoje, com o nome de Armazém Colonial, nela 14 feirantes expõem 

seus produtos durante os finais de semana.  
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CASA COPIADA 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 
 

A Casa Copiada recebeu este nome, pois não é original. Foi construída com 

material de demolição de outras casas enxaimel. 

 
FOTO 16 – CASA COPIADA (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

CASA HOLLER 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Wa1mVdQdxaA&t=4s 

Livro: BOM JARDIM – IVOTI No palco da história de Roque Amadeu Kreutz 
 

A Casa Holler foi construída em estilo enxaimel entre o fim do século XIX e 

início do século XX. A Casa, ou melhor, o Salão Holler, é um dos exemplares mais 

significativos da arquitetura da imigração alemã no Rio Grande do Sul. O primeiro estudo 

realizado sobre esta edificação foi a pesquisa acadêmica do professor Arquiteto e 

Urbanista Günter Weimer (1983, 2005). Posteriormente foram publicados textos dos 

pesquisadores Albanita Klein e Roque Amadeu Kreutz (ambos de 2013, da obra “Bom 

Jardim – Ivoti: no palco da História”) apresentando informações importantes sobre a 

edificação. 

 
FOTO 17 – CASA HOLLER (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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MUSEU CLÁUDIO OSCAR BECKER 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/museu-claudio-oscar-becker/ 
 

O Museu Cláudio Oscar Becker, Ivoti – RS, foi criado e oficializado em 8 de 

dezembro de 1995,  pela Lei Municipal nº 1356. Está organizado em uma das casas 

do Núcleo das Casas Enxaimel, no Bairro Feitoria Nova, também conhecido como Buraco 

do Diabo, ou “Teufelsloch”. Integra um conjunto de casas que remete ao final do século 

XIX e início do século XX. Foi criado com o propósito de preservar e divulgar as memórias 

e histórias do município de Ivoti, através do seu acervo do patrimônio histórico, cultural e 

artístico. É um museu de ambiência, que retrata como as famílias viviam na época da 

colonização. Suas peças foram doadas pela comunidade e não pertenceram a uma única 

família. O Museu apresenta uma nova proposta de expografia – e de ações – que explora 

também outras histórias, a fim de garantir a diversidade cultural. 

 

  

  
FOTO 18 – MUSEU CLÁUDIO BECKER (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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MEMORIAL DA COLÔNIA JAPONESA 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/memorial-da-colonia-japonesa/ 
 

No Memorial da Colônia Japonesa de Ivoti se concentram relíquias entre: 

louças, vestimentas, ferramentas e documentos.  

Ele foi projetado para que a história das 26 famílias de imigrantes 

japoneses que chegaram a Ivoti, entre os anos de 1966 e 1967, fosse resgatada.  

O Memorial é uma construção de 914 metros quadrados, baseados na 

arquitetura típica nipônica. O prédio, antiga escola da comunidade, foi reformado e 

o projeto assinado pela arquiteta, de origem nipônica, Madalena Fuke. A escolha de 

Madalena se deu pela sua vinculação étnica com a comunidade.  

O Memorial foi inaugurado no dia 11 de novembro de 2010, com a 

presença do vice-governador Koichiro Yoneda, da Prefeitura de Shiga, no Japão. O projeto 

foi de extrema importância para a preservação da cultura desses imigrantes, pois corriam 

o risco de ter suas memórias perdidas no tempo.  

Quem visita o Memorial da Colônia Japonesa de Ivoti, tem a possibilidade 

de conhecer aspectos da cultura, do esporte e da religião deste povo. No local, além dos 

objetos em exposição, você também pode adquirir itens produzidos pelos descendentes 

japoneses. O Memorial proporcionou um maior desenvolvimento econômico para a 

comunidade, passando a fazer parte dos pontos turísticos de Ivoti. 
 

A feira junto ao Memorial da Colônia Japonesa de Ivoti 
 

No último domingo do mês acontece, junto ao Memorial, a Feira da Colônia 

Japonesa. Na feira é comercializado produtos coloniais, chopp artesanal, verduras, frutas, 

flores e artesanatos. Da gastronomia tradicional os visitantes poderão degustar os 

Huramakis, Norimakis, Sashimis, Sushis, Temakis, Yakissobas, como também o Wasabi, 

Sunomono e o Gari. 

  
FOTO 19 – COLONIA JAPONESA (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 
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TRILHA DA CASCATA 

   
FOTO 20 – CASCATA SÃO MIGUEL, LOCALIZAÇÃO (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

VINÍCOLA BERWIAN 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 

 

No distrito de Picada Feijão é possível conhecer o processo de fabricação 

e degustação dos Vinhos Berwian produzidos no porão de uma casa enxaimel. 

 

  
FOTO 21 – VINÍCOLA BERWIAN (FONTE CUMOIAIVOTI E OUTRAS) 

 

ARQUITETURA, patrimônio histórico 

Fonte: 

https://cumoiaivoti.com.br/nucleo-casas-enxaimel/ 

http://www.badini.com.br/rs/ivt/ 
 

 

Casas, igrejas, ponte, praças, prédios e igrejas históricas ainda podem ser 

vistas em Ivoti, muitas delas restauradas, entretanto algumas permanecem em estado ruim 

de preservação sem manutenção. Pontos comerciais que ocupam estas edificações 

preservam a arquitetura e ajustaram a fachada mantendo seu estilo e valor histórico.  
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Principalmente ao longo da avenida Presidente Lucena, que corta a cidade 

e interliga o Município de Presidente Lucena e Estância Velha, encontra-se um acervo 

considerável de casas históricas de diversos estilos (eclético) como a Sociedade de Canto 

Harmonia, Sociedade Concórdia de 1924, Casa Holler, entre outras obras ainda 

preservadas. Já no bairro Feitoria Nova concentram-se o maior número de casas enxaimel. 

Existem sete prédios enxaimel que foram restaurados e compõem espaços originais de 

habitação do início do século XIX.  

Obs.: Enxaimel é uma técnica de construção que consiste em paredes 

montadas com peças de madeira encaixadas entre si em posições horizontais, verticais ou 

inclinadas, cujos espaços são preenchidos geralmente por pedras ou tijolos mantendo as 

madeiras a vista.  

 

DE ACORDO COM O TRIPADVISOR, agentes de turismo 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g2572696-Activities-

Ivoti_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html 

 

COISAS PARA FAZER e VISITAR EM IVOTI 

1) Cachaçaria Weber House  

2) Buraco do Diabo 

3) Casa Amarela 

4) Ponte do Imperador 

5) Memorial da Colônia Japonesa 

6) Colônia Japonesa 

7) Museu Municipal Cláudio Oscar Becker 

8) Igreja de São Pedro Apóstolo 

9) Mirante Ivoti 

10) Pórtico de Ivoti 

11) Praça Neldo Holler 

12) Letreiro: Em Amo IVOTI 

13) Praça Concórdia 

14) Núcleo de Casas Enxaimel 

15) Nova Alemanha 

16) Queijaria e Loja Alemanha 

17) Livraria Móin 
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PELO APLICATIVO WIKILOC, aplicativos 

Fonte: 

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/map.do?sw=-29.642647859956703%2C-

51.22955702478066&ne=-29.561452790722214%2C-

51.097721087280675&page=1 

http://www.ivoti.rs.gov.br/noticia/turismo-ivoti-integra-circuito-de-

cicloturismo-criado-pela-rota-romantica 

https://www.circuitocicloturismo.rotaromantica.com.br/ 

 

Existem mais de 1000 trilhas para trekking, corrida, passeio, alpinismo 

bicicletas, quadriciclos registrados pelos usuários no município de Ivoti e arredores. 

 
FOTO 22 MAPA – TRILHAS (FONTE WIKILOC) 

 

TURISMO de Ivoti integra Circuito de Cicloturismo criado pela Rota 

Romântica, bicicletas 

 

Ivoti - Com 355 km, o circuito de cicloturismo da Rota Romântica tem seu 

início e término em Nova Petrópolis. No percurso, praticamente sem estradas 

pavimentadas, a tranquilidade do interior e as paisagens são o principal atrativo. Além de 

Ivoti, outros 13 municípios participam do percurso, sendo eles: São Leopoldo, Novo 

Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos, Morro Reuther, Santa Maria do Herval, Presidente 

Lucena, Linha Nova, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de 

Paula. 
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FOTO 23 – CIRCUITO DE CICLOVIAS (ROTA ROMÂNTICA) 

 

PARQUE E LAGO WITTMANN, parques 

Um camping privado com áreas de lazer, hospedagem e contemplação. 

 
FOTO 24 – PARQUE WITTMANN (FONTE MUNICIPAL) 

 

CASCATA SÃO MIGUEL, atrativos 

Fonte: 

https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/3698/cascata-sao-miguel 

Localização: longitude 488599.00 m E; latitude 6727403.00 m S 
 

Embora a Cascata pertença ao município de Dois Irmãos, ela está 

localizada na divisa dos dois municípios, seu melhor acesso é pelo município de 

Ivoti.  

A Cascata São Miguel é um dos pontos turísticos mais bonitos da região, 

possui uma queda natural de 50 metros caindo no arroio Feitoria sobre um lago tranquilo 

rodeado de paredões verticais de pedra. 
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FOTO 25 MAPA – CASCATA SÃO MIGUEL (FONTE TURISMO GOVERNO) 

 

PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DA REGIÃO (Municípios 

Vizinhos), mais atrativos 

Fonte: 

https://www.tripadvisor.com.br/Attractions.html 

 

Município de Dois Irmãos:  Praça do Imigrante; Igreja de São Miguel; Parque Municipal 

Romeo Benício Wolf; Museu histórico municipal; Cascata São Miguel 
 

Morro Reuther: Parque Caminho das Serpentes Encantadas; Morro da Embratel 

(mirante); Flávio Scholles - GALERIA DE ARTE 
 

São José do Hortêncio: Ponte de Ferro Engenheiro Daniel Ribeiro (sobre o rio Cadeia RS 

815) 

 

HOTELARIA IVOTI E REGIÃO, hotelaria 

Fonte: 

https://www.booking.com/ 

https://www.airbnb.com.br/ 
 

De acordo como site de pesquisa Booking, o município IVOTI possui 

aproximadamente quatro locais para hospedagens: Hotel Spazio, Hotel Visão, Sítio Dos 

Rochedos, Pousada Leprechaun.  
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Já nos municípios vizinhos de Ivoti, dentro de um raio de 7 km do município 

encontram-se o Hotel di Fratelli (Dois Irmãos), CHA Klein Ville Plus (Dois Irmãos), Pousada 

Camponesa (Picada Café) como outras opções de hospedagem. Um pouco mais distantes, 

mas com ofertas para hospedagem encontram-se os municípios de Novo Hamburgo ou 

Nova Petrópolis. 

Obs.: ao que consta, pelo site de venda Airbnb, no município de Ivoti 

possuem aproximadamente 4 acomodações ofertadas atualmente e na região imediata, 

uma quantidade aproximada que se aproxima de 10 unidades de hospedagem transitória 

ou aluguel temporário. 

 

GASTRONOMIA EM IVOTI, gastronomia 

Fonte: 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g2572696-

Ivoti_State_of_Rio_Grande_do_Sul.html 

A culinária de Ivoti possui um diversificado número de restaurantes, cafés, 

confeitarias etc., como: Restaurante E Churrascaria Wecker (churrasco), Casa Amarela 

Café Colonial (Alemã, culinária colonial), Alface (pizzaria, italiana), Leben Haus 

(Restaurante), Kamin Confeitaria e Café Colonial (Alemã, brasileira), Restaurante Ivoti 

(culinária brasileira), Joy's Bar (bar, culinária brasileira), Pepperoni (italiana, brasileira), 

Pub Garagem 23 (bar), Pizzaria La Famiglia (italiana e pizza), Pousada e Restaurante 

Visão (brasileira), Restaurante Barbon (brasileira, churrasco), Na Brasa Burger House 

(hamburgueria, fast food), Restaurante Padaria e Confeitaria Ki Delicia (confeitaria, 

restaurante), Sushi Da Colônia (culinária oriental), Atelier Gastronômico (pizzaria), Bar 

do Gordo (restaurante, lancheria) entre outros tipos de culinária. Há também outras ofertas 

nos municípios vizinhos de Ivoti. 

 

Behne IVOTI, lazer 

Fonte: 

https://naokiarima.com.br/rss/behne-rs/ 
 

Encravado no famoso vale do “Buraco do Diabo” localizado no município 

de Ivoti, o campo-escola Behne é, atualmente, um local de escalada mais frequentado do 

estado, conforme Associação Gaúcha de Montanhismo (AGM). Um local para esportes de 

aventura e natureza, foi descoberto por um grupo de escaladores a procura de pedras 

íngremes. Lá está uma parede de aproximadamente 60m de altura e os arenitos do Behne 

contam atualmente com 53 vias esportivas. Há também, como estrutura de hospedagem, 

apoio e lazer, o Behne Camping. 
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FOTO 26 MAPA – BURACO DO DIABO (FONTE NAOKIARIMA) 

 

Mata Atlântica no Município de Ivoti, ambiente 
Fonte: 
https://www.aquitemmata.org.br/#/busca/rs/Rio%20Grande%20do%20Sul
/Ivoti 
  
Ivoti possui uma área de 450 Ha preservados e isso representa 7,13% (os 

resultados incluem apenas a vegetação nativa acima de 3 hectares) de Mata Atlântica da 

área total do município. Está localizado nas seguintes bacias hidrográficas: Guaíba 06 e 

07. Apenas para termos comparativos, Gramado tem 20% da sua área de Mata Atlântica 

preservada. 
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MAPA 3 – MATA PRESERVADA (FONTE AQUITEMMATA) 

 

3.2 MAPAS TERRITORIAIS, MUNICIPAIS E LOCAIS, DE 

CARÁTER SETORIAL 
 

Esta abordagem trata sobre as questões de localização macrorregional, 

microrregional e local do território, sempre considerando o vínculo de Ivoti com o corredor 

Porto Alegre / Serra Gaúcha, também como parte de sua microrregião e claro, do próprio 

Município de Ivoti. 

Nesse sentido, se detalham a seguir os mapas de alcance nacional e regional 

 

1- Mapa Regional: Ivoti está considerado como parte da região metropolitana 

de Porto Alegre, capital do Estado de Rio Grande do Sul. Embora, sua localização nessa 

região, poderia ser dita como periférica, entendida como uma interface com a região da 

Serra Gaúcha, é necessário analisar esta situação, especialmente, por se tratar de uma 

questão estratégica para o futuro da cidade. 

Como se percebe no mapa 4 apresentado na continuação, ser parte de uma 

região metropolitana pode ser importante (aproveitamento de fluxos sociais e econômicos), 

mas também, pode se constituir numa ameaça territorial. 
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A referência se faz, em relação às dificuldades para saber administrar, em 

termos de planejamento e gestão do território, a razão de ser da cidade, que pode ser 

absorvida de maneira completa pelo processo perturbador da metropolização do território, 

e, em consequência, a perda de valores identitários, tanto sociais como físicos. 

 

  

 

 

 

MAPA 4 – ÁREA METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (FONTE IBGE) 

 

2- Mapa Microrregional: Município de Ivoti e as conexões com os municípios 

vizinhos que conformam esta microrregião, entendida estrategicamente como uma 

interface entre a conurbação metropolitana e a região da Serra Gaúcha. 
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Este mapa relaciona Ivoti com as cidades vizinhas, não apenas através de vias 

de conectividade e mobilidade, senão fundamentalmente, destacando as relações 

funcionais e de possíveis complementariedades de atividades, sempre, em termos 

estratégicos para uma futura definição da modelação espacial desse território.  

Em consequência, não se consegue planejar de maneira integral o território de 

Ivoti, sem pensar nesta integralidade de cidades tais como, Presidente Lucena, Dois 

Irmãos, Velha Estância e outras. 

A seguir, se apresenta o mapa de caráter microrregional e municipal, como 

parte desta linha de base. 
 

 
 

 

MAPA 5 – MICRORREGIÃO E MUNICÍPIO DE IVOTI (FONTE IBGE) 
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Neste sentido, chegamos a reconhecer a relação estreita dos fluxos que 

intervém nesta microrregião, e que servirão de base técnica para o trabalho a realizar, no 

que diz respeito a desenhar uma nova modelação espacial para este território integrado. 

 

3- Mapa de Risco: 

Conforme os mapas detalhados neste ponto, identificam-se as áreas 

entendidas como emergenciais no próprio território de Ivoti reconhecendo neles, as áreas 

de alto e muito alto risco de movimentos de massas e enchentes. 

 

Tais informações devem ser consideradas com cuidado, buscando entender 

que se trata de um território banhado por alguns cursos de água, parte de uma matriz 

hidrológica abundante. Esta informação será de interesse como base para o delineamento 

da nova proposição espacial para este Município e sua microrregião. 
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MAPA 6 – MAPAS DE RISCO DE ENCHENTES E MOVIMENTOS DE MASSAS 

(FONTE COMPANHIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS) 

 

A continuação, como parte da informação estatística e de informação 

referencial para o território, se detalha os aspectos ambientais relevantes, a serem 

considerados durante o processo projetual. 

 

4- Recursos Hídricos  
 
O munícipio de Ivoti, localizado na transição entre a região metropolitana de 

Porto Alegre e a Serra Gaúcha, tem aproximadamente 100% de sua área localizada na 

bacia-hidrográfica do Rio Caí (região hidrográfica do Rio Guaíba). Tem como recurso 

hídrico superficial principal o Arroio Feitoria, que a jusante de Ivoti, se une ao Arroio Cadeia 

e então aflui no Rio Caí.  A figura a seguir apresenta a localização do município junto a 

Bacia Hidrográfica do Rio caí e Bacia Hidrográfica do Rio Sinos.  
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MAPA 7 - IVOTI NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CAÍ E SINOS E AQUÍFERO GUARANI (FONTE FEPAM) 

 

Na figura acima, que também traz a informação sobre a localização do aquífero 

Guarani, verifica-se que a extensão geográfica de Ivoti se encontra sobreposta 100% 

sobre o aquífero. Identifica-se este como um fator positivo, representando uma 

potencialidade local devido ao acesso à água subterrânea para abastecimento das 

comunidades urbanas e rurais do município. Ao mesmo tempo é preciso entender que 

estes recursos subterrâneos são suscetíveis a contaminantes oriundos das atividades 

antropológicas, bem como processos de urbanização podem interferir nas zonas de 

recarga do aquífero, por isso, a compreensão da localização dessas áreas de recarga se 

tornam essenciais.  

 

A figura a seguir, com base cartográfica da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) 

apresenta as áreas de vulnerabilidade de Ivoti: 
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MAPA 8 - VULNERABILIDADE DO AQUÍFERO (FONTE FEPAM - CPRM) 

 

De acordo com o mapa acima, Ivoti está localizado sobre suas zonas de 

vulnerabilidade: Aquífero Fraturado – Recarga e Descarga e Aquífero Poroso – Zona de 

Recarga. A área urbanizada do município está localizada sobre o Aquífero Fraturado – 

Recarga e Descarga. Esse aspecto é tanto potencial pelas concentrações de descarga, o 

que possibilita o abastecimento do município e frágil pois como zona de recarga, é 

vulnerável a contaminantes e redução das áreas permeáveis. 

 

Com relação a malha de drenagem urbana superficial, Ivoti tem como principal 

recurso hídrico o Arroio Feitoria, que por sua vez conta com uma série de córregos menores 

que afluem e abastecem o mesmo. A figura a seguir apresenta a localização deles no 

município: 
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MAPA 9 - RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (FONTE GEF IW PROJETS – FEPAM) 

 

Importante salientar que o Arroio Feitoria, devido a condições naturais e 

extremos climatológicos apresenta, de tempos em tempos, picos de vazão e 

consequentemente a ocorrência de inundações no município de Ivoti. O município 

apresenta histórico de inundação no Bairro Feitoria na vila turística, além de eventos de 

movimento de massa em rodovias e estradas, próximas às moradias situadas nos vales.  

No estudo realizado pelo CRPM (Serviço Geológico do Brasil) em 2015, está 

indicado a suscetibilidade a inundações e deslizamentos, conforme apresentado na figura 

a seguir. Importante destacar que a o histórico de urbanização de Ivoti foi modificado a 

partir da convivência com o regime hidrológico do Arroio Feitoria, onde as famílias, após 

sofrerem com as recorrentes inundações, optaram por se mudar para áreas mais elevadas, 

onde hoje é a região central do município. 

 

O crescimento populacional pode provocar o aumento do perímetro urbano e, 

consequentemente, a ocupação de encostas com declividade elevadas e suscetíveis a 

movimentos de massa, assim como ocupações próximo aos rios e córregos, podendo 

intensificar ainda mais as áreas de risco geológico em Ivoti.  Como potencialidade, é 

importante lembrar que as inundações tornam áreas agrícolas mais férteis, devido a 

transposição de nutrientes e sedimentos arrastados pelas inundações. 
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MAPA 10 - SUSCETIBILIDADE A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS – CPRM (FONTE GEP – FEPAM- CPRM) 

 

Com relação ao abastecimento urbano de água do município de Ivoti, este é 

realizado pela autarquia “Água de Ivoti”. Toda água de abastecimento é captada por meio 

de poços, tendo como manancial de abastecimento o aquífero. De acordo com os dados 

publicados no site da Autarquia, para janeiro de 2013 e janeiro de 2014, a capacidade de 

armazenamento em reservatório foi de 855.00 litros e 1.410.000 litros. Já a produção em 

reservatório variou de 255.470 litros por hora em 2013 para 447.500 litros por hora em 

2014.  

Como potencialidade se destaca a qualidade da água deste manancial, 

tornando seu tratamento mais rápido e barato, uma vez que ele exige processo simplificado 

de tratamento (desinfecção e fluoretação). No entanto, com o aumento das mudanças 

climáticas e regimes de secas, existe alterações no regime de recarga e descarga dos 

aquíferos, o que impacta diretamente o abastecimento do município, visto que ele depende 

apenas deste manancial para o abastecimento urbano.  

 

Fonte: 
BELLETTINI, Ângela da Silva; SILVA, Diogo Rodrigues Andrade da. Ação emergencial para delimitação de 
áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Ivoti, RS – CPRM 2015. 
https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/20113?locale=en 
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5- Plano Diretor 

Do ponto de vista do ordenamento e regulação do uso do solo urbano e rural, 

a inclui o Plano Diretor vigente. No mesmo, se detalha o zoneamento atual do Município e 

os usos possíveis para cada zona. 
 

 

 
MAPA 11 – PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO E BAIRROS (FONTE PREFEITURA MUNICIPAL) 
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Vale destacar que estes documentos deverão ser revisados assim que a nova 

modelação espacial do território estiver pronta, tendo como base as novas diretrizes 

estratégicas definidas para ele. Portanto, a nova modelação espacial do território servirá 

de inspiração para a reformulação de um futuro Plano Diretor com novos alinhamentos 

urbanísticos e territoriais para Ivoti. 

 

6 – Sistema de Educação Formal 

 
TABELA 1 – SISTEMA DE ENSINO FORMAL (FONTE SEMEC) 

 

Déficit de matrícula (demanda reprimida) 

Percentual da população de 0 a 3 anos que não frequenta a creche: 23,8 % 

Percentual da população de 4 a 5 anos que não frequenta a escola: 0 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 1 do PNE) 

Percentual da população de 6 a 14 anos que não frequenta a escola ou que não concluiu 

o ensino fundamental: 0 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 2 do PNE) 

Percentual da população de 15 a 17 anos que não frequenta a escola ou que não concluiu 

a educação básica: 9,5 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 3 do PNE) 

 

Nível de qualificação dos docentes 

Proporção de docências da Educação Infantil com professores cuja formação superior está 

adequada à área de conhecimento que lecionam: 97 % 
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Proporção de docências dos anos iniciais do Ensino Fundamental com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam: 99 % 

Proporção de docências dos anos finais do Ensino Fundamental com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam: 100 % 

Proporção de docências do Ensino Médio com professores cuja formação superior está 

adequada à área de conhecimento que lecionam: 100 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 15 do PNE) 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto 

sensu: 53,5 % 

Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de formação 

continuada: 100 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 16 do PNE) 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior: 86,7 % 

Percentual de docentes com doutorado na educação superior: 30 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 13 do PNE) 
 

Formação dos Professores efetivos (concursados) da Rede Municipal de Ensino 
Nivel Formação Quantidade Porcentagem 

Especial 1 Normal em Nível Médio 4 1,2 % 
1 Nível Superior 69 21,8 % 
2 Pós-Graduação Lato Sensu 220 69,4 % 
3 Pós-Graduação Stricto Sensu 24 7,6 % 

(Fonte: SEMEC, 2021) E 
 
TABELA 2 – PROFESSORES REDE MUNICIPAL (FONTE SEMEC) 

 
Nível de escolaridade da população por faixa etária e por sexo 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade: 11,7 anos  

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade, residente na área rural: 11 

anos  

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade, pertencente aos 25 % mais 

pobres (renda domiciliar per capita): 9,9 anos  

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 8 do PNE) 

Taxa bruta de matrícula na educação superior da população de 18 a 24 anos: 38,6 % 

Taxa líquida de escolarização na educação superior da população de 18 a 24 anos: 23,1% 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 12 do PNE) 
 

Nível de alfabetização por faixa etária e por sexo 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais: 98,1 % 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais: 12,6 % 

(Fonte: SIMEC / PAR 4, Meta 9 do PNE) 
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Índices de evasão escolar, repetência e aprovação 

Ano Aprovação Reprovação Evasão 
2017 72 % 28 % 0,09 % 
2018 96,85 % 3,15 % 0,09 % 
2019 94,85 % 5,15 % 0,04 % 
2020 100 % 0 % 0,09 % 

(Fonte: SEMEC, 2021) 
 
TABELA 3 – ÍNDICES DE EVASÃO, REPETÊNCIA E APROVAÇÃO (FONTE SEMEC) 
 

A seguir, se apresenta uma tabela resumo da situação educativa no Município, 

na qual se destacam resultados positivos (percentuais de matrículas e resultados), tanto 

para o ensino fundamental como para o médio, se comparamos com o resto dos municípios 

do Brasil (estimadamente 5000). 

 
 

Educação  
Ponto a ser tratado Dados Comparativo  

IDEB – Anos iniciais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2019] 7.0 (353° no Brasil) Caxias do Sul- 

RS 6.2 
 

IDEB – Anos finais do ensino 
fundamental (Rede pública) [2019] 5.9 (119° no Brasil) Caxias do Sul- 

RS 4.7 
 

Matrículas no ensino fundamental 
[2020] 

 
2.525 matrículas   

14,42 alunos por professor  PRO
PO

RÇÃ
O

 
A

LU
N

O
/PRO

FESSO
RES 

Docentes no ensino fundamental 
[2020] 

 
175 docentes   

Matrículas no ensino médio [2020]  
851 matrículas   

15,75 alunos por professor 
Docentes no ensino médio [2020]  

54 docentes   

Número de estabelecimentos de 
ensino fundamental [2020]  11 escolas   230 alunos por escola 

PRO
PO

RÇÃ
O

 
A

LU
N

O
/ESCO

LA 

Número de estabelecimentos de 
ensino médio [2020] 2 escolas   426 alunos por escola 

TABELA 4 – EDUCAÇÃO (FONTE SISTEMA EDUCATIVO BRASILEIRO) 
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7- Sistema Social 

Do ponto de vista social, em base a informação obtida do IBGE, se destacam 

dois aspectos interessantes em termos de projeções futuras. 

O primeiro aspecto trata sobre a pirâmide etária (ref. 2010), no qual se 

percebe a predominância de uma população entre os 20 e 60 anos, tendo uma tendência 

crescente e constante do gênero feminino por sobre o masculino. 
 

PIRÂMIDE ETÁRIA IBGE 2010 

 
TABELA 5 – PIRÂMIDE ETÁRIA  

O segundo aspecto a ser verificado, está vinculado com as religiões 

dominantes (FONTE IBGE) na cidade, que desde a colonização deste território, marcam 

uma predominância de protestantes (70%) por sobre a religião católica (30%) 

RELIGIÕES DOMINANTES IBGE 2010 

 
TABELA 6 – RELIGIÕES DOMINANTES 2010 (FONTE IBGE) 
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8- Informações de Ivoti - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

  
Gentílico  ivotiense 

Área Territorial  63,092 km² [2020] 

População estimada  24.690 pessoas [2020] 

Densidade demográfica  314,71 hab./km² [2010] 

Escolarização 6 a 14 anos  100 % [2010] 

IDHM Índice desen. humano municipal  0,784 [2010] 

Mortalidade infantil  4,18 óbitos/mil nascidos vivos [2019] 

Receitas realizadas  89.287,14551 R$ (×1000) [2017] 

Despesas empenhadas  67.632,30301 R$ (×1000) [2017] 

PIB per capita  42.392,50 R$ [2018] 

 
Notas: 

Escolarização 6 a 14 anos: [população residente no município de 6 a 14 anos de idade 

matriculada no ensino regular/total de população residente no município de 6 a 14 anos 

de idade] x 100. 

População estimada: MOD_QUICK_FACTS_NOTA_POPESTIMADA_MUNICIPIO. 

Fontes: 

Área Territorial: Área territorial brasileira 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 

População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais, Estimativas da população residente com data de referência 1o de 

julho de 2020. 

Densidade demográfica: IBGE, Censo Demográfico 2010, Área territorial brasileira. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2011. 

Escolarização 6 a 14 anos: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal: Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD. 

Mortalidade infantil: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde - DATASUS 2017. 

Receitas realizadas: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-C) 

2017 e Despesas orçamentárias empenhadas (Anexo I-D) 2017. In: Brasil. Secretaria 

do Tesouro Nacional, Siconfi: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf. Acesso 

em: set. 2018. 
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Despesas empenhadas: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-

C) 2017 e Despesas orçamentárias empenhadas (Anexo I-D) 2017. In: Brasil. 

Secretaria do Tesouro Nacional, Siconfi: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 

do Setor Público Brasileiro. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf. Acesso 

em: set. 2018. 

PIB per capita: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. 

 

9- Sistema de Trabalho 
 

Trabalho e Rendimento 
Ponto a ser tratado Dados Comparativo 

Salário médio mensal dos 
trabalhadores formais [2019] 

2,4 salários-
mínimos Harmonia - RS 2,4 salários-

mínimos 

Pessoal Ocupado (2019) 9.133 pessoas Três Coroas- RS  
9464 pessoas 

População Ocupada (2019) 37,60% Caxias do Sul- RS 38,40% 

Percentual da população com 
rendimento nominal mensal per capita 
de até 1/2 salário-mínimo [2010] 

19,20% Porto Alegre- RS 25,60% 

TABELA 7 – TRABALHO (FONTE IBGE) 

 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.4 salários-mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 37.6%. Em comparação com 

os outros municípios do estado a cidade ocupava as posições 137 de 497 e 50 de 497, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 651 

de 5570 e 224 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 19.2% da população nessas 

condições, o que a colocava na posição 450 de 497 dentre as cidades do estado e na 

posição 5508 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
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10- A cidade 
 

Ivoti, dados estatísticos base sobre a cidade  
  Dados (2010-

2020) Comparativo Nacional Comparativo 
Internacional  

Prefeito  
MARTIN CESAR 

KALKMANN 
[2021]      

Gentílico  ivotiense 
     

Área Territorial  63,092 km² 
[2020] Planalto 

Alegre - SC 
63,100 km² 

(2020)    

População 
estimada  

24.690 pessoas 
[2020] * 

Sarandi- 
RS 

24763 
pessoas 
(2020)   

19.874 
pelo censo 

de 2010 

Densidade 
demográfica  

314,71 
hab./km² 

[2010] 
Atibaia- SP 

314,90 
hab./km² 

(2010) 
Puerto Rico 

(EUA) 

319 
hab./km² 

(2021)  
Escolarização 6 a 

14 anos  100 % [2010]     
     

IDHM Índice de 
desenvolvimento 

humano 
municipal  

0,784 [2010] 
Campo 

Grande- 
MS 

0,784 [2010] 

Georgia 

0,786 
(2018) 

 

Mortalidade 
infantil  

4,18 óbitos por 
mil nascidos 
vivos [2019] 

Nova 
Petrópolis- 

RS 

4,15 óbitos 
por mil 

nascidos 
vivos [2019] 

Liechtenstein 

4,2 
óbitos 
por mil 

nascidos 
vivos 

[2021] 

 

Receitas 
realizadas  

89.287,14551 
R$ (×1000) 

[2017] 

Bonito- 
MS 

 
89150.1933 

R$ (2017) 
     

Despesas 
empenhadas  

67.632,30301 
R$ (×1000) 

[2017] 

Melgaço - 
PA 

 
67634.09176 

R$ (2017) 
     

PIB per capita  42.392,50 R$ 
[2018] 

Rolador - 
RS 

42416,84 R$ 
[2018] Líbano $8,224 

(2018) 

Cotação 
do dólar a 

5,21 
TABELA 8 – DADOS ESTATÍSTICOS (FONTE IBGE) 

 

A tabela anterior, mostra dados gerais, assim como algumas questões 

comparativas a título internacional (densidade, escolarização, IDHM, PIB per capita etc.) 
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11- Economia 

 

Economia 
Ponto a ser tratado Dados Comparativo Nacional Comparativo Internacional 

   PIB per capita [2018]  42.392,50 R$  Rolador - RS 42416,84 R$ 
[2018] Líbano $8,224 

(2018) 

Cotação 
do dólar 

a 5,21 

Percentual das receitas oriundas 
de fontes externas [2015]  61,40% Caxias do Sul- RS 48,50% 

    

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) [2010]  0.784   Campo Grande- MS 0,784 [2010] Georgia 0,786 

(2018) 

 

Total de receitas realizadas 
[2017]  

89.287,15 R$ 
(×1000) Bonito- MS 

 
89150.1933 R$ 

(2017)     

Total de despesas empenhadas 
[2017]  

67.632,30 R$ 
(×1000)   Melgaço - PA 

 
67634.09176 R$ 

(2017)      
TABELA 9 – DADOS ECONÔMICOS (FONTE IBGE) 

 

A tabela 9 apresenta dados de grande valor para o município. Destaca-se 

que a maior parte das receitas municipais provém de fontes externas (61,40%). Tal fato 

deve ser considerado como um alerta, especialmente em termos de geração de recursos 

legítimos do próprio município (cidade dormitório, onde muitas das pessoas que habitam o 

lugar, trabalham nos municípios vizinhos ou possuem recursos oriundos de outros lugares 

ou jurisdições, como também, aposentadorias). 

A seguir apresentam-se dados específicos relacionados com os principais 

fluxos de exportações dos produtos do município. 
 

Descrição SH4                                                                                                                            AGO 2021 Valor FOB (U$S) 

Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados,     13.243.000 

Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos)                                    2. 917.000 

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais                                                       2.795.000   

Peles com pelo curtidas ou acabadas                                                                                           2.455.000 

Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico;                                                                       717.435 

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes                           307.448   

(FONTE COMEXSAT) 

Conclui-se que os principais recursos gerados no município, em termos de 

exportações, surgem da produção dos curtumes que fazem parte de um processo histórico 

de IVOTI. Contudo, devido à falta de demanda local e regional (produção de sapatos) os 

curtumes vêm aos poucos diminuindo sua produção. 
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Tratando-se das importações identifica-se uma situação que deve ser 

analisada com atenção, o leite aparece como um dos principais produtos de exportação do 

município, onde se reconhece uma importante distribuidora de leite. Contudo, Ivoti não se 

destaca por ser uma grande produtora na região. 
 

Descrição SH4                                                                                                         AGO 2021 Valor FOB (U$S) 

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes           32.712.000 

Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos                                                             1.054.041 

Tecidos de malha-urdidura                                                                                                     654.000 

(FONTE COMEXSAT) 

 

12- Saúde 
 

Quando a referência é o sistema de saúde local, pode se afirmar que o 

município está bem representado de serviços de saúde. Seus indicadores respondem a 

índices comparativos à valores internacionais que colocam Ivoti em uma ótima situação de 

atendimento nesta área. 

A partir dos dados da tabela abaixo se identifica o fluxo de pessoas dos 

municípios vizinhos que vêm utilizar os serviços, validando a posição de destaque aos 

serviços de saúde. Neste sentido Ivoti se situa em um patamar de reconhecimento 

microrregional no que diz respeito aos serviços vinculados a saúde pública. 

  

Saúde 
Ponto a ser 

tratado Dados Comparativo Comparativo Int. 

Mortalidade 
Infantil [2019]  

4,18 óbitos por mil 
nascidos vivos Nova Petrópolis- RS 4,15 óbitos por mil 

nascidos vivos  Liechtenstein 
4,2 óbitos por 
mil nascidos 
vivos [2021] 

Internações por 
diarreia [2016]  

0,2 internações por 
mil habitantes Porto Alegre- RS 0,7 internações por mil 

habitantes 
  

Estabelecimentos 
de Saúde SUS 

[2009]  
6 estabelecimentos  4128 HABITANTES POR EST. DE SAÚDE SUS 

Dados estimados de 2021 
utilizados para fazer a 

proporção 

   PROPORÇÃO HABITANTES/EST. DE SAÚDE   
 

TABELA 10 – SAÚDE (FONTE IBGE) 
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Conclui-se que a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 4.18 para 

1.000 nascidos vivos e que as internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado o município fica nas posições 

263 de 497 e 356 de 497, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 

essas posições são de 4086 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente 

 

13 – Território e Ambiente 

 

Em termos de ambiente o Município apresenta 72.7% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 86.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 48.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do Estado, Ivoti fica na posição 118 de 497, 218 de 497 e 51 de 497, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1278 de 

5570, 1829 de 5570 e 484 de 5570, respectivamente. 

 

A seguir se apresenta a tabela demonstrativa do estado de situação do 

município em termos de infraestrutura básica e saneamento básico. 
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Território e Ambiente 
Ponto a ser tratado Dados Comparativo 

Área da unidade territorial 
[2020]  63,092 km²   Planalto Alegre - SC 63,100 km² (2020) 

Esgotamento sanitário 
adequado [2010]  72,7% (1278° no país) Cambara do Sul- RS 73,90% 

Arborização de vias públicas 
[2010]  86,7% (1829° no país) Santana do 

Livramento- RS 89,50% 

Urbanização de vias públicas 
[2010]  48,2% (484° no país) Caxias do Sul- RS 58,30% 

Bioma [2019]  Mata Atlântica      

Sistema Costeiro-Marinho 
[2019]  Não pertence      

Hierarquia urbana [2018]  
Metrópole (1C) - Município 

integrante do Arranjo 
Populacional de Porto Alegre/RS  

   

Região de Influência [2018]  Arranjo Populacional de Porto 
Alegre/RS - Metrópole (1C)   

   

Região intermediária [2020]  Porto Alegre      

Região imediata [2020] Novo Hamburgo - São Leopoldo      

Mesorregião [2020]  Metropolitana de Porto Alegre      

Microrregião [2020] Gramado-Canela       

 

TABELA 11 – INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO (FONTE IBGE) 
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3.3 REFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS DE PESQUISA  

 

É importante neste ponto, fazer referência a documentos de pesquisas internos 

não oficiais ou públicos, sob autoria de profissionais da região, que não estão apresentados 

neste Relatório Inicial, mas que representam um apanhado de informações valiosas e 

compõem o conhecimento da equipe de trabalho. Estes trabalhos nos embasam por serem 

de alcance municipal e regional, como também turístico, tratam por exemplo de assuntos 

pertinentes a mobilidade, moradias sociais, projetos privados entre outros. O motivo nosso 

é aprofundar o conhecimento da nossa equipe sobre os comportamentos do território, 

sociedade e as populações localizadas nesta região. 
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4. PRIMEIRA REUNIÃO INTERNA COM A 
EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL - 05 DE AGOSTO DE 
2021 – ATIVIDADE DE CONSULTA 

 
 
Vale mencionar que antes do início concreto das atividades do dia 5 de agosto 

de 2021, se realizou um evento comunitário no dia 15 do mês de julho do mesmo ano, nas 

instalações do CDL (Conselho de Lojistas de Ivoti), que teve por finalidade principal a 

assinatura do contrato entre a SG Urbanismo Inteligente e a ADETUR, em nome do 

movimento social IVOTI 100. 

 

 
FIGURA 3 SOBRE O LANÇAMENTO DO PROCESSO (IVOTI 100) 

 

Esse encontro transcendeu a expectativa e contou com a presença de (80) 

oitenta pessoas, distribuídas em total concordância e respeito aos protocolos indicados 

sobre a Covid 19. 

Tal acontecimento serviu para apresentar os alinhamentos principais descritos 

no contrato de atuação, sempre com o intuito de compartilhar com todos os atores da 

comunidade os detalhes e etapas do trabalho. 
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FOTO 27 - PLENÁRIO DE LANÇAMENTO – ASSINATURA DE CONTRATO (FONTE SG U.I) 

 

A partir desse momento, se iniciou a primeira etapa de trabalho, que teve como 

objetivo a elaboração do diagnóstico cognitivo do território e, em específico, a primeira 

reunião de consulta, segundo o título enunciado no ponto 4.  

 

4.1. APRESENTAÇÃO DO ENFOQUE E 

RECONHECIMENTO DO GRUPO 

 

Neste momento se tratou de uma atividade consultiva, orientada a trabalhar os 

aspectos internos do processo participativo proposto, com a finalidade de provocar debates 

dialogados com diferentes áreas técnicas da Prefeitura. Vale mencionar que esta reunião 

foi presidida pelos Senhores Prefeito e Vice-prefeito de Ivoti, que foram acompanhados por 

todos os Secretários e suas equipes técnicas setoriais.  

Reunidos na sala de reuniões do CDL, Conselho de Lojistas de Ivoti, localizado 

na própria cidade, também participaram desta primeira reunião os representantes da SG 

Urbanismo Inteligente, como parte ativa “contratada” para conduzir este processo 

participativo de planejamento. 

Para realização deste encontro foram respeitados todos os protocolos 

vinculados à segurança sobre o Covid 19, evitando situações de aglomerações. 

 



 

_________________________________________________________________________ 
 

71 

  
FOTO 28 – REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL (FONTE SG U.I) 

 

Nessa reunião de trabalho todas as áreas técnicas do executivo municipal 

represadas foram escutadas, situação que ajudou a equipe projetual da SG a se familiarizar 

com os primeiros condicionantes manejados por cada setor, assim como o papel que 

desempenham e as principais preocupações que transmitiram neste encontro. 

Como síntese, se apresentam os eixos principais tratados nessa reunião 

consultiva, o primeiro encontro com a Equipe Técnica Municipal: 
 

 Área de Assistência Social (Daiane), questões com os bairros; 

 Área Rural (prof. Mónica) (Felipe), agrónomo da Emater (Estado RS); 

 Área de Cadastro e Planejamento Urbano, questões do solo urbano e 

rural (Armando); 

 Área Educação e Esporte (prof. Marco), atividades de lazer e desporto; 

 Área de Desenvolvimento (Lucas), em indústria e comercio, (Secretária 

Elise) que abrange turismo, agricultura, e as áreas antes mencionadas; 

 A Procuradoria (Tomás, músico e ciclista), representando ao Ministério 

Público; 

 Área de Ambiente (Maiara e Joel), necessidade de um Plano Ambiental 

e Ecológico, (Secretario Ismael), necessidade de esgoto e manejo da 

água Autarquia Pública); 

 Área de Obras Públicas e a necessidade de concluir o Plano de 

Mobilidade Urbana; 
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 Área de Turismo e Cultura (Raiama), eixos principais vinculados com 

estratégias para o turismo e eventos; 

 Área Cultura (Marines), vínculo com programas de educação; 

 Organizações Sociais e em particular a cultura germânica, (Eleine), 

representa o Rotary, vínculo com programas para a terceira idade e 

novos imigrantes (Haiti, Venezuela e nordeste); 

 Área Saúde (Lucélia), todo o relacionado com atendimento, SUS, 

complexidade e emergências e urgências, (Secretario Marcelo e o 

manejo do da assistência social, unidades básicas, Hospital e Postos 

de Saúde), 

 Área de Educação (prof. Flavio, prof. Patrícia,) e a importância da 

educação humanitária, o bom viver e a estética local; (Secretária 

Cristiane) e a colocação da projeção social da educação no Município. 
 

Nesse encontro também foram apresentados os princípios globais inspiradores 

de todo projeto a ser desenvolvido, em termos da cultura da sustentabilidade e da 

resiliência urbana. Esses princípios são entendidos como premissas iniciais de 

sustentabilidade, com o objeto de serem trabalhadas na elaboração e convalidação 

específica para o Município de Ivoti, segundo os campos já detalhados, e nesta questão 

em particular, vinculadas com a dimensão territorial do Município. 
 

PREMISSAS INICIAIS GLOBAIS (referenciais para o caso local) 
 

 
FIGURA 4 – PREMISSAS DA SG URBANISMO INTELIGENTE (FONTE SG U.I) 
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Eco Matriz 

 

. O sistema de unidades naturais a cuidar (interfaces naturais); 

. O território de fluxos cíclicos de matéria e energia (interfaces de matéria e 

energia); 

. Identidade com a paisagem (interfaces de significação social); 

. Valorização e cuidado da matriz ecológica do território e de identidade com a 

paisagem. 

 

Sócio Matriz 

 

. A multipolaridade como trama social do território e o sistema de atrativos 

urbanos (interfaces de uma rede); 

. Estrutura urbana de proximidades multipolares e sistema de mobilidade 

urbana e de transporte público coletivo (interfaces de centralidades); 

.  A articulação social e a urbanidade dos espaços abertos (interfaces sociais); 

.  A cidade saudável e ar limpo (interfaces verdes e condições de saúde); 

.  O hábitat sustentável (interfaces construídas); 

.  Os fluxos de informação e comunicação social (interfaces de comunicação); 

. A participação social e gestão descentralizada (interfaces de interação social 

e institucionalidade); 

. A produção socialmente consensual do território e a cidade (interfaces de alta 

performance); 

. Base produtiva sustentável e desenvolvimento local (interface de geração de 

riqueza, emprego e inclusão social). 

 

4.2. MECÂNICA DE TRABALHO   

A partir dos diálogos com cada um dos setores funcionais da Prefeitura foi 

explicado o formato que seria utilizado nas oficinas públicas e que foram desenvolvidos 

nos dois dias seguintes. 

Nesse sentido, se apresenta a mecânica explicada nessa reunião, com o 

objetivo de colocar a par a equipe técnica local e ajudar na compreensão das ferramentas 

a utilizar, a partir das oficinas públicas. 
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FIGURA 5 – MECÂNICA DAS OFICINAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 

 

O trabalho das oficinas, visa fortalecer a participação de todos os setores, a 

partir dos saberes de cada um, e com a certeza do conhecimento que todos os 

participantes têm sobre o território e sobre a realidade de Ivoti. 

Dessa maneira, se facilita a construção de um diagnóstico mais preciso, 

partindo dos insumos fornecidos por cada um dos atores chaves da sociedade e o sustento 

conceitual e metodológico do enfoque que a SG Urbanismo Inteligente aplica para 

encontrar resultados efetivos e ágeis no desenvolvimento da atividade de consulta coletiva. 
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5. PRIMEIRA OFICINA PÚBLICA COM 

ATORES SOCIAIS CHAVES DE IVOTI –  

06 E 07 DE AGOSTO DE 2021 

 

5.1 RESULTADOS DA OFICINA 1  

PREMISSAS PRELIMINARES E AJUSTADAS, CONFLITOS E 

POTENCIALIDADES  

 

Tratou-se da primeira atividade consultiva com caráter de oficina pública para construir o 

diagnóstico propositivo de forma participativa. Participaram desta reunião toda Equipe 

Técnica Municipal da Prefeitura de Ivoti. Completando este quadro social participaram 

diferentes atores chaves da sociedade de caráter competente e que se consideraram 

convocados para esta missão por serem fiéis representantes da comunidade. Nesse 

sentido, estiveram presentes, integrantes do comércio, da indústria, ambientalistas, 

ruralistas (área rural produtora), vereadores, representantes de hotéis e restaurantes, 

imobiliários, e outras setores das forças vivas da Cidade. Vale mencionar que esta etapa 

do trabalho foi honrada, no ato de abertura e durante as oficinas, com a presença do 

Prefeito de Ivoti. Sr. Martin César Kalkmann, e o Vice-prefeito, Sr. Marcelo Augusto 

Fröhlich. 

Também se destaca que em todos os momentos se trabalhou respeitando o 

distanciamento e os protocolos de segurança do Covid 19, estabelecidos para 

enfrentamento da situação particular vivenciada no momento deste trabalho. 

O lugar escolhido, novamente foram as instalações do CDL – Conselho de 

Lojistas de Ivoti, localizado na área central da cidade.  

O primeiro passo foi analisar, ajustar e convalidar as novas premissas 

específicas para o caso de Ivoti (baseadas nesses conceitos apresentados anteriormente 

no ponto 3). 

A partir dessa apresentação que se entende como o destino, o horizonte, e que 

norteará o processo de planejamento para o município, foi feito um trabalho de caráter 

participativo e que teve como resultado, a identificação posterior dos principais conflitos 

e potencialidades que intervêm na realidade do Município, sempre com o objetivo 

posterior de construir o diagnóstico cognitivo do território. 
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Esta atividade teve grande intensidade de trocas de saberes, informações e 

experiências locais. Abaixo são compartilhadas algumas das imagens significativas e mais 

representativas destes momentos. 

 

 
FOTO 29– LANÇAMENTO DAS OFICINAS (FONTE SG U.I) 

APRESENTAÇÃO GERAL DIANTE A COMUNIDADE 

 

 
FOTO 30 – LANÇAMENTO DAS OFICINAS (FONTE SG U.I) 

                       APRESENTAÇÃO GERAL DIANTE A COMUNIDADE 
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FOTO 31 – LANÇAMENTO DAS OFICINAS (FONTE SG U.I) 

APRESENTAÇÃO GERAL DIANTE A COMUNIDADE 

 

Como marco referencial se apresentou a estrutura técnica que ajudou o público 

presente a entender a visão global que expressa o produto de todo este processo de 

planejamento, ou seja, compreender a Matriz Estratégica para o Desenvolvimento Integral 

como um instrumento de políticas públicas, segundo o esquema a seguir: 

 
QUADRO 1 – DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 
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PREMISSAS PRELIMINARES E AJUSTADAS 

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 
 

Enfoque Metodológico 

Se propõe um enfoque metodológico para atingir os seguintes objetivos: 

 

1- Desenvolvimento do conceito.  

2- Definição do diagnóstico de situação para Ivoti. 

 

1- Conceito: 

Definição das premissas para o território de Ivoti 

 

Premissas da Eco Matriz (Cuidado Ambiental / Físico Natural e Construído). 
 
 

 A decisão de uma política de cuidados dos ecossistemas naturais, rurais 

como urbanos. 

 Estabelecimento de um novo modelo espacial e de ocupação do território, 

inspirado na matriz ecológica do território e nos fluxos naturais que produz.  

 Proposição de um modelo territorial de microrregião integrada que se 

apresente como uma referência de desenvolvimento responsável e ético. 

 A projeção de um modelo produtivo rural que valorize a cultura histórica, em 

termos de paisagem e valorização turística 

 Ivoti, cidade ecológica como garantia de saneamento básico para toda a 

população 

 A necessidade de entender a cidade como um cenário que garanta um 

hábitat integral e social de caráter sustentável. 

 Identidade com a paisagem como virtude cultural da memória comunitária 

dos espaços naturais. 

 Ivoti, interface estratégica de desenvolvimento e integração entre a 

conurbação POA e a Serra Gaúcha 

 Ivoti, destino físico ambiental saudável para viver bem, inspirado na ética do 

bem comum 
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FIGURA 6 – PREMISSAS DA ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

 

 

FIGURA 7 – PREMISSAS DA ECOMATRIZ EM REFERÊNCIA À PREMISSAS GLOBAIS (FONTE SG U.I) 
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Premissas da Sócio Matriz (Inclusão Social, Institucionalidade Política e 
Desenvolvimento Econômico) 

 
 A estratégia de pensar numa integração microrregional de consensos, a 

partir de mecanismos intermunicipais que propiciem uma região articulada e 

associada. 

 A oportunidade de uma cidade empreendedora de negócios e empregos 

sustentáveis, compatíveis com a paisagem e a história cultural, que 

promovam integração social e de alternativas econômicas inteligentes. 

 Ivoti como cidade de espaços urbanos saudáveis que promovam a 

democratização da cultura e dos fluxos de matéria e energia da cidade 

 Aproveitamento da ruralidade para a produção de alimentos frescos como de 

garantia de segurança alimentar 

 A decisão de pensar numa cidade acessível, tanto urbanisticamente como 

socialmente (mobilidade sustentável e cidade para pedestres) 

 Cidade de proximidades sociais e de bairros equitativamente autossuficientes 

 A transformação de Ivoti como cidade educadora, criativa e promotora da arte 

do conhecimento como desenvolvimento do ser e da capacidade de 

resiliência. 

 A decisão de entender Ivoti como um lugar “seguro”, gerador de confiança e 

integração social e de espaços públicos de qualidade para a articulação 

social. 

 A valorização do coletivo como dinamizador da criatividade, da felicidade e do 

encontro da sociedade, independente das faixas etárias. 

 O foco de uma nova forma de gestão para a resiliência do território, que 

promova mecanismos participativos de corresponsabilidade para o 

planejamento, assim como a implementação de parcerias público-privadas, 

privadas-privadas, sempre inspiradas no interesse público e em benefício do 

bem comum da sociedade local. 
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FIGURA 8 – PREMISSAS DA SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

 
FIGURA 9 – PREMISSAS DA SOCIOMATRIZ EM REFERÊNCIA À PREMISSAS GLOBAIS (FONTE SG U.I) 

 

 A partir das premissas propostas, se trabalhou com os participantes a 

convalidação e ajuste delas, tendo como resultado a definição das premissas definitivas 

que servirá de base para o trabalho posterior. Abaixo são apresentadas imagens deste 

momento de validação das premissas: 
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FOTO 32 – OFICINA DE CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

 

 
FOTO 33 – OFICINA DE CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
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FOTO 34 – OFICINA DE CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
 

 

FOTO 35 – OFICINA DE CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
 

 

FOTO 36 – OFICINA DE CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
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O final desta primeira parte da atividade de trabalho desenvolvida com os 

atores da comunidade foi possível convalidar as premissas definitivas para a cidade de 

Ivoti. 

Premissas Definitivas convalidadas pela oficina pública 

 

A seguir se apresenta o resultado definitivo das premissas trabalhadas com a 

comunidade e que serão a base para a construção do diagnóstico. 

Em primeiro momento, aparecem as premissas de Eco Matriz: 

 

 
TABELA 12 –CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
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A continuação, se representa a tabela das premissas definitivas da Socio 

Matriz: 

 

 
TABELA 13 – CONVALIDAÇÃO DAS PREMISSAS SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

Surgidas as premissas definitivas, foi iniciado o trabalho para identificar os 

principais conflitos e potencialidades que determinam e definem um cenário de atuação 

estratégica para a cidade e o município, em termos espaciais e de desenvolvimento. 
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Nesse sentido são detalhados quais foram os conflitos e potencialidades com 

respeito a uma categorização e priorização de significados e, em questões da afetação, 

portanto, de linhas geradoras de possíveis soluções. 

A seguir, imagens desse trabalho coletivo, através do enfoque metodológico 

aplicado pela SG: 
 

 
FOTO 37 – OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS E POTENCIALIDADES (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 38 - OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS E POTENCIALIDADES (FONTE SG U.I) 
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FOTO 39 - OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS E POTENCIALIDADES (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 40 - OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS E POTENCIALIDADES (FONTE SG U.I) 

 

Através deste trabalho, dos campos de atuação - Eco Matriz e Socio Matriz -, 

foi possível identificar os principais conflitos e potencialidades que o território e a 

sociedade reconhecem, buscando constituir uma base para a elaboração do diagnóstico 

propositivo, tanto no reconhecimento dos Subsistemas Decisores de avaliação dos 

problemas principais, como da futura definição dos Temas Geradores de soluções, como 

alternativas a considerar: caminho as estratégias ou diretrizes para o território. 
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Vale esclarecer que as tabelas que seguem incluem a identificação dos 

conflitos por subsistemas de atuação, interagindo os mesmos com a variação, tanto físico 

construído ou de caráter natural. Essa relação se completa, identificando palavras chaves 

que precisam ainda mais, o conflito reconhecido. Por último, cada um deles, recebe uma 

ponderação numérica. Essa, está vinculada com o grau de percepção que os participantes 

tiveram sobre a importância que esses conflitos podem gerar em termos de alteração ou 

impacto no território e/ou sociedade. 

 

Definição dos Conflitos (Eco Matriz) 

 

 
TABELA 14 – CONFLITOS DA ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 
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Definição dos Conflitos (Socio Matriz) 

 
TABELA 15 – CONFLITOS DA SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

A continuação, aparece um mapa de conflitos, que justamente identifica os 

principais problemas para o território, que foram trabalhados a partir do enfoque sistêmico 

de matrizes e já descritos anteriormente neste ponto. 

 

Em sequência, se apresentam alguns traços gráficos, identificados pelos atores 

sociais no próprio território, a partir de um exercício de reconhecimento de interfaces 

críticas (conflitos de ambos os campos de atuação) num mapa de caráter indicativo e 

referencial para a análise posterior. 
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MAPA 18– CONFLITOS – PRIMEIRO TRAÇOS (FONTE SG U.I) 

Nesses primeiros traços experimentais, se traduz claramente, quais são as 

principais questões a resolver, centradas em duas grandes situações: 

 

 A pressão metropolitana sobre a área urbana de Ivoti e 

 A expansão urbana que tensiona a área rural e paisagística do 

Município, a partir do avanço imobiliário e de instalações 

industriais sem demasiadas restrições de uso. 

 

Como já foi afirmado, o mapa anterior é produto de uma constante imigração 

populacional que está chegando de diferentes lugares e começa a gerar determinadas 

situações que colocam em debate a definição de uma atual identidade social que consiga 

incluir todos os setores da cidade. 

Sem dúvida, abordar este conflito, será o grande desafio a ser resolvido, pois 

gera uma interface de caráter crítica, tanto social como físico urbana em todo o Município 

de Ivoti. 

Uma vez identificados os conflitos e sua ponderação individual, se iniciou a 

seguinte etapa da atividade, o reconhecimento das potencialidades que o território e a 

sociedade possuem e que poderão ajudar a encontrar alinhamentos para dar respostas às 

questões mais conflitivas antes descritas. 
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Neste caso, se volta a aplicar o enfoque metodológico anterior, com a diferença 

de que agora as ponderações se estabelecem no sentido positivo. 

Em primeiro momento, foram as potencialidades do Eco Matriz ou do campo 

físico natural do território. 
 

Definição das Potencialidades (Eco Matriz) 
 

 
TABELA 16 – POTENCIALIDADES DA ECO MATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

A seguir, se apresenta a Tabela das potencialidades do campo da Socio Matriz, 

ou seja, das questões vinculadas com as desejabilidades sociais, como a economia, a 

cultura e a educação, a saúde, as questões institucionais da gestão; numa palavra, todos 

os aspectos que possam se vincular com as diversas relações da sociedade. 
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Definição das Potencialidades (Socio Matriz) 
 

 
TABELA 17 – POTENCIALIDADES DA SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

Da mesma forma que se trabalhou com os conflitos, aparece a seguir, um mapa 

que tenta graficar algumas das potencialidades que os participantes das oficinas 

reconheceram no próprio território, como parte ativa da estratégia metodológica 

implementada nessa consulta coletiva. 

Assim, este mapa de potencialidades nos indica as linhas fortes que o projeto 

pode ter para nos apoiar, sempre com a finalidade de definir as futuras linhas de atuação, 

em termos de soluções. 

 

Estas indicações se apresentam como linhas condutivas para se apoiar em 

possíveis caminhos de soluções dos problemas encontrados no território concreto.  
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MAPA 19 – POTENCIALIDADES – PRIMEIRO TRAÇOS (FONTE SG U.I) 

 

Através da identificação de algumas potencialidades no lugar, se percebe o 

valor paisagístico rural que Ivoti ainda possui. Identifica-se setores de mata atlântica com 

certos espaços que se destacam pelo seu valor patrimonial e histórico, vinculado com 

questões identitárias das sociedades que colonizaram esta cidade. 

 

O mapa acima é um fiel reflexo do conteúdo identificado na tabela de 

potencialidades. Destaca-se por representar no próprio cenário concreto estes aspectos 

potenciais que permitem encerrar este ponto e deixar a base para estabelecer o que se 

define como o diagnóstico de integração. Este diagnóstico será descrito no seguinte 

capítulo que trata da interação relacional, tanto qualitativa como quantitativa, entre os 

conflitos e as potencialidades já reconhecidas anteriormente. 

 

Vale mencionar, que toda esta atividade de consulta coletiva, foi realizada com 

um número significativo de atores sociais, representativos de cada um dos âmbitos, tanto 

do poder público como da sociedade civil organizada. Neste sentido, se anexam algumas 

das listas de presença dos participantes, apenas como forma de verificação e legitimação 

do processo desenvolvido. 
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PLANILHA 1 – LISTA DE PRESENÇAS – OFICINAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 

 

  
PLANILHA 2 – LISTA DE PRESENÇAS – OFICINAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 
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PLANILHA 3 – LISTA DE PRESENÇAS – OFICINAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 

 
PLANILHA 4 – LISTA DE PRESENÇAS – OFICINAS PÚBLICAS (FONTE SG U.I) 

 

Por último, estes momentos participativos, se baseiam e sustentam num 

enfoque metodológico de produção social do conhecimento. Portanto, as oficinas são o fiel 

reflexo da legitimidade deste processo e de seus resultados. Portanto, a convalidação do 

produzido, para ser considerado na tomada de decisões para ao futuro de Ivoti. 
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5.2. DIAGNÓSTICO INTEGRADO:  

 

5.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONFLITOS E 

POTENCIALIDADES (matrizes conflitos e potencialidades)  

 

Assim que foram identificados os conflitos e as potencialidades, e realizada a 

ponderação de cada um desses componentes segundo o grau de afetação que possuem 

ou bem de valor potencial, se passou a trabalhar a matriz de conflitos e potencialidades. 

Esta matriz nos permite ver com clareza, quais seriam os principais conflitos que terminam 

afetando as potencialidades. 

 

Portanto, a continuação, apresentaremos as tabelas que indicam essa 

categorização, sempre com a finalidade de reconhecer os principais problemas e suas 

causas, e a partir delas, poder encontrar propostas de solução. 

 

Vale lembrar que este tipo de trabalho, se enquadra num método científico de 

teoria de sistemas, onde a informação que ingressa nas matrizes de entrada dupla, 

interagem de maneira sistêmica e holística, permitindo encontrar as causas profundas ou 

interfaces críticas do sistema. 

 

Antes de apresentar essa tabela ordenada, colocaremos em detalhe as duas 

matrizes de entrada dupla, onde interagem conflitos (C) e potencialidades (P). 

 

A seguir, aparecem as matrizes de conflitos por potencialidades – que identifica 

as causas profundas a resolver- tanto do Eco Matriz como da Socio Matriz do território de 

Ivoti. 
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Campo de Atuação da Eco Matriz C/P 

 
TABELA 18 – MATRIZ DE CONFLITOS POR POTENCIALIDADES - ECOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

A continuação aparece a seguinte matriz C/P correspondente ao campo da 

Socio Matriz, tendo assim, a identificação dos subsistemas decisores nos dois campos de 

atuação trabalhados. 
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Campo de Atuação da Socio Matriz C/P 

 
TABELA 19– MATRIZ DE CONFLITOS POR POTENCIALIDADES – SOCIOMATRIZ (FONTE SG U.I) 

 

A análise de interfaces produzidas pela interação de cada um dos subsistemas 

que integram as matrizes (valores qualitativos) e a transformação desses em unidades 

quantitativas, permite reconhecer quais são as principais questões que se deverão priorizar 

à hora de tomar decisões estratégicas. 

 

Primeiramente será apresentada a Tabela Ordenada, priorizando os principais 

conflitos alteradores do sistema e a que potencialidades a afetam em maior grau. Em 

paralelo, aparecerá o diagrama gráfico de barras, onde essa categorização se manifesta 

de forma bem evidente. 

 

Ambos os casos, tanto para o campo da Eco Matriz como da Sócio Matriz. 
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TABELA ORDENADA ECO MATRIZ 

 
TABELA 20 – PRINCIPAIS CONFLITOS E AFETAÇÃO DAS POTENCIALIDADES – ECO MATRIZ (FONTE SG U.I) 
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TABELA ORDENADA SÓCIO MATRIZ 

 

 
TABELA 21 – PRINCIPAIS CONFLITOS E AFETAÇÃO DAS POTENCIALIDADES – SÓCIO MATRIZ (FONTE SG U.I) 
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Sobre a base dos resultados das matrizes, é possível identificar como os 

principais conflitos afetam a determinadas potencialidades, conforme segue descrito 

abaixo. 

No campo do Eco Matriz, se percebe a predominância de três conflitos fortes, 

tais como: 

 

O conflito C.9 com 8.10 (afetação da paisagem rural e natural pela falta de 

elementos identificadores), o conflito C.5 com 6.90 e C.6 com 6.60 (pressão urbana 

sobre a área rural, motivo da especulação imobiliária e a expansão industrial). 

Estes conflitos produzem uma forte tensão sobre a matriz ecológica e 

natural do território de Ivoti, principalmente, quando se deve reconhecer que a cidade tem 

o privilégio de se localizar em cima de parte do aquífero Guarani, principal reserva de água 

doce subterrânea, no mundo. 

Portanto, se vê muito ameaçada a área rural, devido a esta pressão urbana 

sem consciência ambiental e que começa a evidenciar sintomas de impacto na paisagem 

rural (potencialidade P8) com 7.20, na desvirtuação do próprio nome de cidade das 

flores (significado Tupi-Guarani de Ivoti) (potencialidade P.10) com 6.60, e por último, na 

carência de espaços urbanos públicos de qualidade para o encontro e a articulação 

social (potencialidade 4) e da própria potencialidade P.1 (o valor da água de 

qualidade), ambos com 6.00. 

Esta situação evidencia a necessidade de mexer com os padrões de 

ordenamento e ocupação do solo, para que sejam compatíveis com esse território e 

evidencia uma identidade social difusa, que não termina de se consolidar em termos 

culturais.  

Por outra parte, no campo da Sócio Matriz, aparecem também, três conflitos 

determinantes que afetam os aspectos sociais. Nos referimos ao conflito C.5 (necessidade 

de um modelo de ocupação e regulação do uso do solo compatível com esse 

território), interpretado através de um novo Plano Diretor, e aparece o conflito C.9 que 

evidencia uma crise de identidade explicitada com manifestações de falta de 

pertencimento sócio territorial de uma cidade que começa a se ver como fragmentada; 

ambos os conflitos com 7.50 pontos. Para completar este esquema, se apresenta como 

terceiro conflito alterante o C.2 com a falta de visão global da sociedade para projetar um 

desenvolvimento integral a futuro, este conflito aparece com 6.60 pontos. 
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O descrito afeta diretamente o orgulho dos habitantes originários por 

pertencer a esse território (Potencialidade P.4 com 4.60 pontos), assim como a esse 

cenário paisagístico de localização estratégica (interface entre Porto Alegre e a Serra 

Gaúcha que constitui a potencialidade P.1 com 6.30 pontos), e a oportunidade que esta 

sociedade tem para gerar uma diversificação produtiva (potencialidade P.2 com 6.30 

pontos também) 

 

Se poderia concluir desta primeira análise, que a cidade de Ivoti, não está 

aproveitando todas suas potencialidades em prol de construir uma identidade forte, que 

permita identificar um território, urbano como rural, com critérios espaciais e 

desenvolvimento, em sintonia com os valores essenciais que esse lugar possui. 

 

Em síntese, o mencionado afeta também a oportunidade de visibilização que 

está tendo a cidade de Ivoti, por estar localizado no corredor estratégico entre a grandes 

metrópoles de Porto Alegre e o percurso que leva até o atrativo destino turístico da Serra 

Gaúcha. 

 

O desafio será transformar Ivoti, já não num lugar de passagem ou de 

cidade dormitório, senão, num destino para viver bem. 

 

Existem outros conflitos que completam esta forma de análise e que terão seu 

lugar de estudo, mesmo que atinjam questões mais específicas do território, segundo nos 

aparece nas tabelas antes expostas neste documento. 

 

5.2.2.- DEFINIÇÃO DAS CAUSAS PRINCIPAIS A RESOLVER 

POSSÍVEIS CAMINHOS DE BASE PARA AS RESOLUÇÕES 

 

Visto a análise feita até aqui, se está em condições de identificar as grandes 

questões que deverão ser motivo de estudo e de resolução, sempre pensando em 

estabelecer as novas diretrizes para Ivoti para seus próximos 40 anos.  

As causas identificadas em ambos os campos de atuação, conduzem às 

conclusões do diagnóstico integrado e, portanto, à definição das estratégias preliminares 

que serão detalhadas ao final deste documento, como ponto de partida dos temas 

geradores de soluções, e sempre, com a intenção de serem discutidas com toda a equipe 

técnica municipal como a equipe ampliada da comunidade em oficinas públicas. 
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Como bem foi falado no anterior ponto, se pode afirmar que a verdadeira 

interface crítica a resolver seria: 

 

O forte crescimento populacional dos últimos tempos, produto 

de pessoas que escolhem Ivoti como lugar de moradia, devido a sua 

localização estratégica, sua qualidade de vida serena, e de oportunidades 

de conectividade com as áreas vizinhas do grande Porto Alegre e a Serra 

Gaúcha. Atualmente, a região metropolitana está produzindo uma 

expansão urbana constante, e, portanto, uma grande tensão sobre o solo 

rural, com especial valor paisagístico, produtivo e de recursos 

hidrológicos. Sendo esta situação é preocupante, pois está mexendo com 

questões culturais e de identidade social do lugar; deixando em evidência 

uma falta de visão global de desenvolvimento, em termos de projeção 

futura e integral para o território. 

 

A partir da identificação do subsistema de decisões, se faz necessário analisar 

também, o comportamento de como interagem as potencialidades identificadas, quando se 

cruzam com os conflitos, sempre em termos de neutralizar. 

 

Nesse sentido, a seguir, aparecem as matrizes de potencialidades por conflitos, 

tanto da Eco Matriz como da Sócio Matriz, com o propósito de identificar alguns eixos 

possíveis de atuação futura, ou pelo menos, sobre quais se poderia sustentar o desenho 

de novas estratégias de soluções para os problemas antes citados neste documento. 

 

Em primeira instância, se mostram quais podem ser as potencialidades 

estratégicas e os conflitos que neutralizam de forma prioritária, se tratando da Eco Matriz 

e da Sócio Matriz. 
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TABELA 22 – MATRIZ DE POTENCIALIDADES POR CONFLITOS DA ECO MATRIZ (FONTE SG. U.I) 

 

 

TABELA 23 – MATRIZ DE POTENCIALIDADES POR CONFLITOS DA SÓCIO MATRIZ (FONTE SG. U.I) 
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A partir do comportamento das potencialidades neutralizando os conflitos, se 

passa a identificar numa tabela ordenada, as potencialidades significativas dos dois 

campos de atuação trabalhados. 

 

 
TABELA 24 – POTENCIALIDADES ORDENADAS POR PONDERAÇÕES, SEGUNDO A ECO MATRIZ (FONTE SG. U.I) 
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TABELA 25 – POTENCIALIDADES ORDENADAS POR PONDERAÇÕES, SEGUNDO A SÓCIO MATRIZ (FONTE SG. U.I) 

 

Esses, serão os grandes desafios a trabalhar, a partir de agora e que se 

tratará de avançar neste documento. 

 

5.3. VISITA DE CAMPO DE RECONHECIMENTO DE 
CAMPO E O PRIMEIRO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
Sobre a base do trabalho feito com a comunidade, onde se terminou definindo 

um diagnóstico de caráter cognitivo que identifica questões fundamentais e evidentes a 

serem resolvidas como desafio imediato deste trabalho; continuou-se avançando com uma 

série de atividades complementares que ajudaram a fortalecer a percepção inicial e a 

informação colhida nesse sentido. 

Estamos referindo a algumas reuniões setoriais que foram feitas com essa 

finalidade (ver próximo ponto 6), assim como ao reconhecimento do território em algumas 

visitas “in situ” que confirmaram as percepções iniciais sobre a realidade da Cidade. 
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Nesse sentido, se fez uma visita de campo, junto ao Vice-prefeito Marcelo 

Augusto Fröhlich, cujo percurso foi percorrer cada um dos bairros da cidade, compreender 

sua peculiaridade cultural, assim como a tendência de crescimento e expansão urbana que 

começa a tensionar as áreas rurais (de produtividade) ou naturais (onde se localizam focos 

do aquífero Guarani). 

Portanto, a oportunidade de poder verificar essas questões sociais como 

culturais em cada um dos bairros da cidade, se constituiu num grande valor e insumo para 

o trabalho que se está desenvolvendo, em termos de projeto no tempo. 

 

A continuação, se apresenta o esquema do percurso feito pelo território: 
 

 
MAPA 20 – PERCURSO PELO MUNICÍPIO – IMAGEM SATÉLITE (FONTE SG U.I) 
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MAPA 21 – PERCURSO PELO MUNICÍPIO – IMAGEM GRÁFICA (FONTE SG U.I) 

 

A seguir, se partilham algumas das imagens mais significativas dessa visita 

pelo território, com a finalidade de ir elaborando um registro visual e perceptivo do lugar. 

 

Nesta primeira parte deste registro fotográfico feita no dia 5 de agosto, se 

destaca a denominada “Rota Enxaimel” Ivoti, que é o lugar onde se localizaram os 

primeiros colonizadores germânicos e as construções que se conseguiram resgatar, 

através de um trabalho de valorização patrimonial dessa cultura que o Município fez nos 

últimos tempos. 
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FOTO 41 – CARTAZ INDICADOR DA ROTA ENXAIMEL IVOTI (FONTE SG U.I) 

 

 

 
FOTO 42 – DETALHE DAS CASAS ENXAIMEL RECUPERADAS (FONTE SG U.I) 
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FOTO 43 – DETALHE DAS CASAS ENXAIMEL RECUPERADAS (FONTE SG U.I) 

 
FOTO 44 – DETALHE DAS CASAS ENXAIMEL RECUPERADAS (FONTE SG U.I) 
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FOTO 45 – NOVAS CONSTRUÇÕES QUE SE INTEGRAM NO ESPAÇO DAS CASAS ENXAIMEL (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 46 – DETALHE DAS CASAS ENXAIMEL RECUPERADAS (FONTE SG U.I) 
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FOTO 47 – DETALHE DAS CASAS ENXAIMEL RECUPERADAS (FONTE SG U.I) 

 
FOTO 48 – DETALHE DO PONTE DO IMPERADOR (FONTE SG U.I) 
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FOTO 49 – EQUIPE PROJETUAL DA SG (FONTE SG U.I) 

 

A continuação, no dia 07-08, se realizou a segunda parte da visita técnica de 

campo, percorrendo alguns dos bairros da cidade, assim como a parte rural produtiva dela. 

A seguir, se apresenta um registro de imagens que pretendem manifestar o 

valor paisagístico e a potencialidade produtiva e até turística da área rural, como também, 

começar a reconhecer o comportamento de cada um dos bairros urbanos da cidade. 
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FOTO 50 – ÁREA RURAL PAISAGÍSTICA (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 51 – ÁREA RURAL PRODUTIVA (FONTE SG U.I) 
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FOTO 52 – ÁREA RURAL HABITACIONAL (FONTE SG U.I) 

 

 

 

 
FOTO 53 – PARTES ALTAS PAISAGÍSTICAS (FONTE SG U.I) 
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FOTO 54 – BAIRRO JARDIM PANORÂMICO (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 55 – BAIRRO JARDIM PANORÂMICO (FONTE SG U.I) 

 

 
FOTO 56 – CURSO DE ÁGUA VINCULANTE DO ARROIO FEITORIA (FONTE SG U.I) 
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Todas estas visitas de campo foram feitas como forma de corroboração do 

reconhecimento do território e suas particularidades. 

Essas imagens marcam diferenças entre os atrativos naturais e paisagísticos 

que se podem encontrar no campo rural, mas também evidenciam o avanço da área 

urbana, através de bairros de um padrão de qualidade, por sobre essas áreas naturais, 

principalmente, se percorremos o sentido para a conurbação de Porto Alegre. 

Questões que ficaram bem evidentes, quando se realizou o trabalho de oficinas 

públicas e que esta visita fotográfica, terminou de comprovar em termo concretos de 

ocupação física construtiva: e que deixam um alerta para ser considerado no processo 

deste trabalho. 

 

5.4. PRIMEIROS EXERCÍCIOS ESPACIAIS PARA O 

TERRITÓRIO DE IVOTI 

 

A partir da primeira interpretação, produto do passeio e conversação inicial do 

território de Ivoti, se poderia reconhecer um modelo de organização espacial definido, na 

sua fisiologia, como um esqueleto vertebral constituído por: 

 

 uma coluna central (avenida Presidente Lucena) 

 suas vertebras transversais (ruas vinculantes) 

 ramificações de bairros periféricos (de diferentes patamares sociais, 

dependendo de cada área) 

 

Nesse modelo espacial identificado, representa claramente o que se denomina 

a “fisiologia do território”, que neste caso específico, traduz uma forma clara, e como esse 

modelo original, hoje, está sendo tensionado pelo avanço de determinadas áreas urbanas 

ou industriais, por cima da ruralidade e sua paisagem. 

Não se pode esquecer que Ivoti convive com uma preciosidade natural que é o 

já conhecido aquífero Guarani. Questão de grande valor para a vida, pois faz parte da 

maior reserva de água doce subterrânea do mundo. 

Portanto, o avanço de alguns bairros sobre áreas identificadas como nascentes 

do aquífero Guarani, constituem uma grande ameaça ambiental e paisagística, tanto para 

essa reserva como para a paisagem como um todo. 
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No próprio plano de diagnóstico realizado pela empresa contratada para a 

elaboração do novo Plano de Mobilidade Urbana da cidade, se pode ver como se estrutura 

o esquema da estrutura urbana atual. 

 

 
MAPA 22 - SINTESE DO VOLUME DE FLUXOS DE VEICULOS  

(RS EMPRESA CONTATADA PARA PLANO DE MOBILIDADE) 

 

Portanto, como consequência, se percebe como o modelo espacial, também 

está recebendo a pressão de toda a área conturbada de Porto Alegre, que avança sem 

pausa, colocando este território numa situação de alerta crítica. 

 

Por todas estas razões é que se faz necessário, prestar atenção, nesta etapa 

de diagnóstico, com a finalidade de resgatar os valores essenciais da fisiologia espacial do 

território de Ivoti, sempre com o intuito de encontrar futuras ideias forças que conduzam a 

diretrizes estratégicas, capazes de potencializar as grandes fortalezas deste lugar e de sua 

sociedade, em termos culturais, sociais como urbanos. 
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A seguir, se partilha a interpretação feita pela SG, do modelo da estrutura 

urbana de Ivoti, a forma em que se organiza e está crescendo expansivamente. 

 

 

 
 

MAPA 23 – MODELO DA FISIOLOGIA ESPACIAL ATUAL – IMAGEM GRÁFICA (FONTE SG U.I) 
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6. SEGUNDA REUNIÃO COM A EQUIPE 

TÉCNICA LOCAL MUNICIPAL 

 NOVA APRESENTAÇÃO COLETIVA COM OUTRAS 

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE – 26 DE 

AGOSTO DE 2021 

 

6.1. CICLO DE CONSULTAS SETORIAIS 

 

Por pedido da Movimento Ivoti 100, a equipe da SG Urbanismo Inteligente, 

se fez presente na cidade, com a finalidade de recavar informação de alguns setores 

específicos, que fazem parte da equipe técnica municipal. 

Nesse sentido, se implementou um ciclo de consultas no prédio da 

Secretaria de Educação, Meio Ambiente e Obras, organizadas pelo senhor Vice-prefeito 

Marcelo Fröhlich, quem lidera o processo institucional deste projeto. 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES, 

 

Incluiu os seguintes itens a trabalhar: 

 

DIA 1 – 26 de agosto 

 

2° Reunião setorial com alguns integrantes da equipe técnica local 

municipal, 14:30 h 

Descanso no horário do café, 18:00h 

Nova apresentação coletiva com alguns setores da sociedade que não 

participaram das oficinas de início de agosto (setor industrial e comercial, 

Associação de Professionais da Arquitetura, setores rurais e de associações 

de bairros), 19:00 h. 

Fim das atividades da tarde 21:00h  
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De esta maneira, participaram desta reunião, em nome da SG. seus sócios 

diretores, Daniel Caporale e Márcio Ribas; pela Prefeitura, participaram a área de 

educação (sua Secretária Cristiane e sua equipe), a área de turismo (representada pela 

sua diretora Raiama) a área de meio ambiente (seu secretário Ismael e sua equipe) e para 

finalizar, a área do departamento de ordenamento urbano que pertence a área de Obras, 

representada pela sua equipe diverso (cadastro, zoneamento urbano, trânsito, obras 

públicas) 

Nestas consultas, se trocaram linhas de conteúdos necessários para o 

processo que se está construindo, na qual se destacam as seguintes questões: 

 

 Caminho turísticos, especialmente na área rural, mas também de 

valor patrimonial urbano, que evidencia a necessidade de 

estabelecer uma linha condutiva integradora das estratégias 

turísticas, em prol de propor uma cidade de identidades encontradas 

e integradas. 

 Desenvolvimento do conceito de “educação humanitária” e a criação 

dos Centros de Convivência como elementos dinamizadores desta 

nova cultura que apresenta a oportunidade de transformar a cidade 

num espaço educador. 

 O reconhecimento das leis municipais que se apresentam como 

diretrizes das questões ambientais urbanas (Lei 2923/2014 – 

1625/1999 de política ambiental), mas que deixam em evidência a 

carência de diretrizes para o manejo ambiental das áreas rurais onde 

se encontram setores de grande valor paisagístico. 

 As questões urbanas vinculadas com o ordenamento com a cidade, 

através da Lei do Plano Diretor vigente, que evidenciam alguns 

vazios de critérios urbanísticos (permissão de instalação de 

atividades industriais de qualquer porte e atividade e de condomínios 

privados, ambos apresentados como ameaças para toda a área rural 

e paisagística) 

 

A seguir, algumas imagens de reconhecimento paisagístico que começam a 

identificar a significação que a “água” tem neste território, localizado num espaço 

privilegiado como é o aquífero Guarani. 
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FOTO 57 – CASCATA SÃO MIGUEL (FONTE SG U.I) 

 

6.2. APRESENTAÇÃO COLETIVA 

 

A segunda parte da missão se centrou numa nova apresentação da proposta 

deste projeto, diante novos atores sociais da comunidade de Ivoti. 

Neste caso, se partilhou o espírito do projeto para setores empresariais e 

profissionais da sociedade, sempre com o intuito de integrar neste processo, a estes atores 

estratégicos. 
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FIGURA 10 SOBRE O CONVITE DE NOVOS ATORES (IVOTI 100) 

 

Se contou com a presença de quase cem (100) pessoas, todos respeitando 

os protocolos de segurança sanitária relacionados com o Covid 19, no que se refere a 

distanciamentos e uso de máscaras e higienização. 

 

Depois da exposição, por parte da SG, se abriu para perguntas que 

permitiram esclarecer dúvidas deste processo, como enfatizar nos detalhes do enfoque 

aplicado. 

A seguir se partilham imagens deste momento tão enriquecedor acontecido 

no Conselho de Lojistas de Ivoti -CDL- que permitiu integrar a todos esses setores 

decisores, com o objeto de poder contar com a participação ativa deles nas próximas 

oficinas públicas a se desenvolver durante este mês de setembro. 
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FOTO 58 – APRESENTAÇÃO SG DO 26 DE AGOSTO NO CDL (FONTE SG U.I) 

 

 
 

FOTO 59 – PÚBLICO ESTRATÉGICO DO EVENTO (FONTE SG U.I) 
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FOTO 60 – PÚBLICO ESTRATÉGICO DO EVENTO (FONTE SG U.I) 

 

O cenário projetado para o seguimento das novas oficinas a serem 

desenvolvidas durante setembro, apresentam um clima de expectativas, tanto na 

sociedade Ivotiense como nesta equipe projetual, confiando em seguir avançando com os 

produtos comprometidos por contrato, segundo a Missão 2 a implementar e o próximo 

Relatório que será das Estratégias, Programas e Projetos. 
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7. CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO 

INTEGRADO PARA IVOTI 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DOS PRIMEIROS TRAÇOS DE 

INTERPRETAÇÃO, CAMINHO ÀS ESTRATÉGIAS PRELIMINARES 

PARA IVOTI 2060 

 

Como síntese de todo este trabalho de análise, sempre em termos de 

diagnóstico cognitivo, se identificaram as questões principais a serem resolvidas da Eco 

Matriz (forma natural e construída do território) como de Sócio Matriz (forma social da 

comunidade); sempre com um sentido propositivo, ou seja, para começar a apresentar 

ideias que conduzirão a possíveis soluções. Nesse sentido, se apresentam, como base de 

um futuro plano de atuação para ações concretas, uma série de “ideias forças”, capazes 

de se constituir na base de futuras estratégias ou diretrizes concretas, situação a trabalhar 

na segunda missão a se realizar durante este mês de setembro. 

Neste ponto, se partilham o que se denomina alguns “traços de interpretação” 

para futuras soluções que consigam dinamizar os grandes eixos de atuação da cidade e 

da sociedade, tanto de caráter e valor social: sociedade, economia, educação, saúde, 

cultura, lazer, esportes, gestão; como de significância natural e construída: natureza, 

aspectos físicos, ambiente. 

O indicado a continuação, apenas se deve entender como ideias preliminares 

do que parece emergir deste território mágico de Ivoti, e por essa razão que se identificam 

às mesmas como traços inovadores. 

Nesse esquema identificamos, o que denominamos, a título metodológico, 

como ideias-força preliminares, para serem tratadas nas próximas oficinas públicas de 

setembro. 

Essas ideias-força surgem, a partir das definições elaboradas e que aparecem 

enunciadas no ponto 5 deste Relatório. O anterior, foi produto do reconhecimento das 

questões conflitivas mais significativas, surgidas das oficinas públicas feitas com os atores 

da comunidade. 

Por essa razão, se pode afirmar da necessidade de estabelecer um conjunto 

de grandes ideias condutoras, de caráter global, que apontem a projetar os temas 

geradores de soluções, em termos de uma atuação concreta no território de Ivoti. 
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IDEIAS FORÇA PRELIMINARES PARA 2060 

 
A partir de um trabalho analítico de processamento em gabinete de toda esta 

informação obtida, apresenta-se a continuação, as ideias-força preliminares, com o 

intuito de poder serem convalidadas pelos atores da comunidade, sempre com a finalidade 

de avançar neste processo, em termos de definição das estratégias, programas e projetos 

para os próximos anos. 

Se entende como ideias força, a aquelas frases estratégicas, capazes de 

inspirar a definição das novas diretrizes principais para o desenvolvimento do território, 

que são projetados como ferramenta de políticas públicas, pensadas para os próximos 

40 anos. 

 

IDEIA-FORÇA 1 

Ivoti, cidade das águas. 

Esta ideia deve apontar a destacar o privilégio que tem a cidade de se localizar 

em cima da maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Uma oportunidade para a 

criação de espaços urbanos identitários de encontro social, que representem uma nova 

forma de modelação leve e inteligente do território; e se apresentem como uma nova cultura 

ética social e urbanística. 

 

IDEIA-FORÇA 2 

Ivoti, cidade da felicidade e do bem-estar 

Pensar o lugar como destino saudável para viver bem, de forma serena e 

segura, oferecendo uma dinâmica de espaços que promovam a criatividade, entendida 

como uma nova cultura colaborativa. 

 

IDEIA-FORÇA 3 

Ivoti, cidade humanitária  

Um território e uma sociedade inspirada na ética da equidade, a inclusão e a 

justiça, no qual a educação se torna sua bandeira principal, em termos de consolidar um 

espírito do bem comum e a reciprocidade das relações humanas e sociais. 
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IDEIA-FORÇA 4 

Ivoti, líder microrregional 

Apostar a construção da cidade como centralidade principal de uma 

microrregião articulada, em termos de construir uma integração regional, de caráter 

associativa e beneficiosa para todas as cidades integrantes. 

 

IDEIA-FORÇA 5 

Ivoti, patrimônio natural e cultural 

O valor da sua ruralidade paisagística e produtiva, como também de grande 

valor patrimonial arquitetônico como cultural. Uma estratégia que coloque em foco o 

cenário da ruralidade, e, portanto, visibilize a importância deste capital cultural como 

ecológico, em benefício de seu cuidado ambienta, mas também como oportunidade 

turística rural que dinamize e diversifique a economia deste território. 

 
IDEIA-FORÇA 6 

Ivoti, cidade do saber cultural 

Posicionar a cidade como um centro de saber e pesquisa de excelência em 

línguas e cultura como em formação de cidadãos inspirados numa educação humanitária 

e do bom viver. Que esta linha condutiva comece a ser uma política pública que inclua à 

cidade e sociedade toda; apresentando o lugar como a capital gaúcha do bem comum. 

 

IDEIA-FORÇA 7 

Ivoti, cidade das flores 

Em homenagem ao significado da própria palavra Ypoty no idioma Guarani, 

que quer dizer flor, mas também, lembrando que antigamente este lugar era conhecido 

com o nome Ipoti-Catu do Tupi-Guarani, que significa flor bonita. Por último, a cidade de 

Ivoti, antes de ser reconhecida como tal, era um Distrito de São Leopoldo chamado de Bom 

Jardim. Por todas estas razões, se entende como estratégico afiançar esta ideia em ações 

concretas identificadas deste cenário projetado e imaginado desde tanto tempo. 

 

IDEIA-FORÇA 8 

Ivoti, cidade dos esportes de natureza 

Um território com um número imenso de trilhas (mais de 1.000) para trekking, 

corrida, passeio, alpinismo, bicicletas e quadriciclos; complementado com 355 km de 

circuitos para o cicloturismo que fazem parte de macrorregião e constituem uma cultura de 

esporte de natureza enraizados na população. 
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Estas oito ideias forças enunciadas, serão o ponto de partida para iniciar as 

próximas oficinas, sempre com o intuito de gerar o debate criativo entre os participantes e, 

portanto, sentar as bases para a definição das novas estratégias ou diretrizes para os 

próximos 40 anos. Cenário que propiciará a elaboração de cada um dos programas e 

projetos consistentes na factibilidade concreta de todos estes sonhos a serem construídos 

de forma social, pela comunidade protagônica deste processo participativo já iniciado a 

partir de julho passado. 
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8. PRÓXIMOS PASOS 
 
 
Com este Relatório Inicial I, se encerra a Fase de Diagnóstico propositivo, 

começando agora o prognóstico. 

 

Os grandes Subsistemas Decisórios (problemas ou conflitos principais) e os 

Temas Geradores (estratégias de solução baseadas nas potencialidades) deverão ser 

convalidados nas próximas oficinas participativas de setembro, sempre a partir de uma 

visão sistêmica e integrada. Para esse efeito é que se partilhará, como base inicial de 

trabalho de oficinas, uma série de ideias forças surgidas do diagnóstico, sempre com a 

intenção de avançar no processo de validação coletiva, para encontrar os caminhos de 

soluções integrais para os problemas identificados no território. 

 

Este novo passo que será desenvolvido nos permitirá avançar sobre as 

Estratégias Definitivas, os Programas que contém cada diretriz, os Projetos dinamizadores 

de cada linha de ação e, por último, uma pré-modelação espacial dessas decisões no 

próprio território. 

 

A seguir, se apresenta o Programa de Atividades para a Missão 2, a se 

implementar a partir da segunda quinzena de setembro. 
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AGENDA DE TRABALHO IVOTI 

23-09 / 25-09 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DA MISSÃO 2 

 

DIA 1 – 23-09 

 

Chegada a Ivoti, pela tarde 

Acomodação e primeira reunião preliminar com a equipe técnica municipal, 

programada para as 14:30h. 

16:30 até 18:30, reuniões setoriais com entidades ou instituições diversas da 

sociedade 

 

 

DIA 2 – 24-09 

 

Início das atividades 8:30h 

Apresentação por parte da SG Urbanismo Inteligente do Relatório 1, incluindo 

diagnóstico e definição preliminar das ideias forças 2060. 

Coffee Break 10:00 h 

Início da oficina, convalidação do atuado, por parte da comunidade, 10:30 h 

Horário almoço 12h-13:30h 

Recomeço das atividades da tarde 14:00h 

Proposição, elaboração e definição das estratégias e programas da Matriz 

Estratégica de Desenvolvimento integral 2060 para Ivoti. 

Fim das atividades 18:30 h 

 

DIA 3 – 25-09 

 

Início das atividades 8:30h 

Oficina Pública para a elaboração e definição dos Projetos prioritários para os 

próximos anos, em termos de políticas públicas para a cidade e o território; e 

no marco das Estratégias e Programas definidos com anterioridade 

Coffee Break 10:30 h 

Localização no território (mapas) dos principais projetos para Ivoti. 
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Conclusões finais de todo o atuado nas oficinas, apresentando os produtos 

construídos de forma socialmente coletiva. 

Fim das atividades públicas 12:00 h 

Horário almoço 12h-13:30h 

Visita de campo de verificação, 14:00 – 16:00h 

Fim da Missão 2 

______________________________________________________________ 

 

Vale esclarecer que as datas do Programa proposto para a Missão 2, foram 

ajustadas, de acordo ao pedido feito pelos integrantes do Movimento Social Ivoti 100, onde 

se encontra a ADETUR, entidade contratante deste trabalho. 

A SG Urbanismo inteligente havia proposto para as atividades da Missão 2, as 

datas sugeridas dos dias 16, 17 e 18 de setembro. 

Como se comentou anteriormente, Ivoti 100 considerou que nessas datas 

propostas se poderia ter uma diminuição do número dos participantes das oficinas, devido 

a que as datas eram coincidentes com um feriado estadual, estendido até a segunda feira 

do dia 20. 

Em concordância como o solicitado, se adiou uma semana a Missão para as 

datas que aparecem detalhadas no Programa de Atividades apresentado com 

anterioridade. 

 

Por essa razão, e com a intenção de ajustar o cronograma original de 

atividades, conforme ao contrato assinado, se apresenta a seguir, a nova proposição de 

atividades que pretende justificar a alteração das datas originais. 
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NOVO CRONOGRAMA  

ETAPAS e 
RELATÓRIOS 

PRAZOS (EM MESES) 

 1 2 3 4 5 6 7 

INICIO DO PROJETO 

Assinatura 
contrato 
Entrada 

15-07-21 
 

      

RELATÓRIO 1  
Diagnóstico de conflitos e 

potencialidades, 
 

60 dias 

10-09-21 
 

23-25 set. 

Missão 2 
    

Relatório 2 
DIRETRIZES 

ESTRATÉGICAS 
   

110 dias 

05-11 

(estimado) 
 

18-21 nov.  

Missão 3 
 

  

 

Relatório Preliminar 3  
MODELAÇÃO ESPACIAL, 
MODELO DE GESTÃO, 

PROJETOS CONCEITUAIS 
PRIORITÁRIOS 

     

160 dias 

14-01 

(estimado) 
 

 

RELATÓRIO DEFINITIVO 3 
(ajustes RP3)       

 

190 dias 

Missão Final 

18-02 

(estimado) 

 

TABELA 26 – CRONOGRAMA TEMPORAL TAREFAS 

 

Obs.: as datas detalhadas são estimadas e poderão ser sujeitas a ajustes, por 

motivos alheios à programação da SG Urbanismo Inteligente, ou por razões de força maior. 

 

 

SG. Urbanismo Inteligente 

Ivoti, 10 de setembro de 2021 
 
 

 


