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O Projeto de Extensão do NTU UFRGS (Núcleo de Tecnologia Urbana da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) para o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Horizontina-RS (PDDUA-
Horizontina) envolveu durante o ano de 2014 os seguintes elementos: 

•   Estruturação de base dados geo-referenciada do município; 
•   Diagnostico dos Sistemas Municipais de: Mobilidade, Espaços Edificados, Infraestrutura, Produção e 

Consumo e de Equipamentos Públicos e Sociais; 
•   Analise das condições logísticas (Infraestrutura associada ao Plano Diretor) oferecidas por municípios da 

Região Noroeste do Rio Grande do Sul (analise FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) e a 
caracterização do potencial do município de Horizontina para atrair investimentos na região  

•   Analise da Estrutura intra-urbana da sede do município e a elaboração de proposta de reestruturação das 
normativas urbanísticas (Lei do PDDUA Horizontina-RS) calcada no Diagnóstico dos diferentes Sistemas 
Municipais acima referidos; 

•   A estruturação de Termos de Referência para a obtenção de dados e elaboração de Estudos, Programas e 
Planos Setoriais capazes de orientar a criação de Infraestrutura estratégica capaz de atrair o a captação de 
recursos para o desenvolvimento sustentável do município num horizonte de dez anos. 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Horizontina-RS (PDDUA-Horizontina) 

estruturou ações de curto, médio e longo prazos que conduzirão ao desenvolvimento do município dentro de padrões 
avançados de qualidade de vida e conservação ambiental. Tais ações possuem dois componentes: um de natureza 
estratégica e outra de natureza reguladora. As infraestruturas previstas nos Planos Diretores respondem pela 
dimensão estratégica dos Planos Diretores. A componente reguladora exerce forte influência sobre a maior ou menor 
facilidade dos municípios em oferecerem a forças motrizes do desenvolvimento econômico condições para 
desenvolvimento de seus negócios e, para as administrações, as condições para a sustentação e suporte dos avanços 
sociais e culturais dos municípios.  

A vinculação entre as condições de infraestrutura e as condições institucionais oferecidas pelo município 
através dos Planos Diretores constituem tecido fundamental, não só para a visualização das garantias logísticas de 
crescimento de indústrias e negócios em geral, mas também se situa como elemento-guia para a implementação de 
políticas públicas de sustentabilidade que visem associar a geração de empregos e renda ao bem-estar da população.   

A elaboração do Plano envolveu a participação de alunos de graduação, pós-graduação e de diferentes 
pesquisadores da UFRGS pertences a laboratórios que desenvolvem tecnologias urbanas e sociais (Transporte, 
Hidrologia, Economia, Política, Geotecnia, Ciências da Computação) bem como a participação destes acadêmicos 
nos debates e audiências publicas durante o processo de elaboração do PDDUA em Horizontina. O Plano foi 
aprovado pela Câmara Municipal de Horizontina em agosto de 2015.  
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