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Amizade entre
Brasil e Uruguai

Amistad entre
Brasil y Uruguay

Fronteira do Brasil com
o Uruguai Contextualização

A Fronteira Sul do Brasil é
composta por uma paisagem única. 
O município Chuí, divisa com 
Chuy (lado Uruguaio) une com 
harmonia dois povos. Por ser uma 
região de ventos generosos, a 
utilização inteligente dos recursos 
naturais têm colocado esta região do 
país em evidência na geração
de energia eólica.

Um dos pilares da economia local são 
os Free Shops. A região por também 
contar com belezas naturais, atrai 
turistas, movimentando as duas 
cidades e estabelecendo vínculos 
fortes entre os países. Por tudo isso 
e muito mais o Chuí está se tornando 
um grande polo de negócios e 
um ótimo local para se viver com 
qualidade de vida.

O chuí pode tornar-se uma região 
mais atrativa do que já é , oferecer 
melhores condições de vida aos 
seus moradores e infraestrutura 
qualifi cada  aos seus visitantes.
Para isso são necessárias algumas 
melhorias em relação ao território 
fazendo com que ocorra uma 
ocupação de forma planejada, 
estabelecendo uma centralidade 
integrada ao existente.
A mobilidade é um fator muito 
importante para a qualidade de 
vida dos moradores e turistas,  e 
para isso, é preciso criar conexões 
importantes e desafogar a Av. 
Central na qual veículos e pedestres 
são muito dependentes.  

O turismo pode ser alavancado a 
partir de melhorias de infraestrutura 
urbana, como a  pavimentação das 
ruas, sistema de drenagem e esgoto, 
arborização, iluminação. E mais 
importante  ainda, nesse caso,
é a oferta de atividades de turismo e 
lazer e infraestrutura e suporte para 
que aconteçam.



Localização
Ubicación



O projeto

Com o empreendimento 

Chuí do Brasil, as relações 
entre Uruguai e Brasil se 
fortalecem. Passando a 
formar um grande eixo 
turístico e econômico
para o Brasil e mais 
diretamente o estado 
do Rio Grande do Sul.

O empreendimento Chuí do 
Brasil busca desenvolver as 
potencialidades do Chuí.
Para isso, foi desenvolvido 
um projeto integrador, 
buscando entender as 
necessidades, forças e 
características culturais
do local. Através deste 
projeto, buscamos 
impactar positivamente 
o modo de vida da região, 
construindo um legado 
inovador, sustentável 
e  de desenvolvimento 
econômico.

O conceito de 
comunidade planejada 
aplicado a este projeto 
permitirá aproximar as 
pessoas e oportunizar 
negócios. Morar, viver e 
trabalhar de uma forma 
completa e equilibrada, 
atendendo as necessidades 
da vida urbana e de negócios. 
Esses critérios nortearam o 

projeto Chuí do Brasil.

Um bairro
integrador
e inteligente

Um lugar para viver
e empreender
Oportunidades que só uma região
de fronteira oferece

Oportunidades que solo una región
de frontera ofrece

El Proyecto
Un lugar para vivir y
emprender
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Projetos inteligentes
para os comerciantes
e empreendedores.

Por ser uma opção lucrativa 
e também de viagem para as 
pessoas, os Free Shops estão 
crescendo nas fronteiras. 
Os produtos são diversos para 
agradar a inúmeras preferências 
e necessidades dos moradores e 
turistas.  Esses locais são pontos 
de parada e de encontro. Para 
isso é necessário desenvolver 
o espaço urbano de forma que 
abrigue os serviços e garanta o bem 
estar de quem trabalha e quem 
passeia. Desenvolver uma região 
que também abriga e fomenta 
o crescimento de Free Shops é 
promover o desenvolvimento
social de uma região.

As regiões de fronteiras 
Brasileiras receberam um 
incentivo para a construção 
de Free Shops. A partir disso, 

o projeto Chuí do Brasil
foi pensado para inovar o 
modo de funcionamento de 
Free Shops, ampliando
comodidade, segurança
e oferta de bons produtos.

Integrando essas oportunidades, 

o projeto Chuí do Brasil terá um 
bairro totalmente projetado para 
o bem-estar das pessoas que 
moram e por ali passam. Estes 
diferenciais impulsionarão o 
crescimento econômico regional, 
criando assim uma fronteira 
forte e integrada. As pessoas 
que buscam por Free Shops terão 
preferência pelo Chuí

Uma proposta para
impulsionar o
desenvolvimento territorial

Lei de Free shops
para cidades gêmeas
Impulsiona o comércio de fronteira

Free Shops

1 LARGO DA INTEGRAÇÃO

Free Shops
Nueva oportunidad de
desarrollo económico

Free Shops
Nova oportunidade de desenvolvimento econômico
Free Shops



O projeto Chuí do Brasil se diferencia 
por considerar as necessidades dos 
empreendedores de Free Shops 
como: Segurança, comodidade, 
estacionamento, serviços 
complementares de hospedagem, 
alimentação e lazer. Tudo integrado 
e acolhido pela comunidade local, que 
também se benefi ciará com este projeto.

O objetivo principal do projeto Chuí do 
Brasil é a harmonia entre quem compra, 
quem vende e quem mora. Todos podem 
ganhar com um empreendimento que 
considere todas estas necessidades de 
forma integrada.

Área de desenvolvimento urbano
planejada para Free Shops
no projeto Chuí do Brasil

HospedagemHospedagemHospedagemHospedagemHospedagem

Free
Shops

Estacionamento

Segurança

Monitoramento

Prefeitura

Comércio local
complementar

Serviços
Urbanos

Qualidade

Comunidade
Associação
Moradores

Lazer

Atividade
física

Gastronomia

Posto

Serviços
completos

Area de desarrollo urbano para Free Shops 
en el proyecto Chuí do Brasil

2 CENTRO CÍVICO

Além dos Free Shops, 
o projeto contempla 
uma região de entorno 
voltada para serviços 
complementares. Assim 
o Chuí funciona como um 
sistema vivo efi ciente e 
dinâmico.

Imagem conceitual



integração comunitária

pedestre e do ciclistapedestre e do ciclista
Priorização do

Confortol e 
e arborização

O Chuí do Brasil integrará 
áreas para moradia. Sendo elas 
loteamentos e condomínos. 
Áreas projetadas para promover 
o bem-estar dos futuros 
moradores em um Chuí
turístico, seguro e tranquilo.

Um Chuí belo, 
seguro e humano
para se viver.

moradia
Vivienda
Integración comunitaria

Imagem conceitual

Imagem conceitual

Prioridad al peatón y ciclista

Confort y arborización

3 MORADIA IMAGEM CONCEITUAL



lazer

Convidativo e
acolhedor

O Chuí do Brasil disponibilizará de 
diversos locais para passeios
diversos locais para passeio, 
Parques, praças e lagos. Além das 
belezas naturais da Região, o projeto 
desenvolverá um pórtico de chegada. 
O pórtico será um ponto turístico
e de parada.  O bem-estar urbano é
fundamental para o desenvolvimento 
de riquezas do Chuí.

viver e conviver
Ocio
Vivir y Convivir

Atractivo y acojedor

4 PARQUE LAGO SCHERER



O projeto Chuí do Brasil 
permitirá a integração do 
Chuí existente com este 
novo empreendimento 
através de um projeto viário 
estrutural. Uma via de 30 
metros permitirá a conexão 
da orla ao Chuí existente com 
rapidez de deslocamento. 
Uma via perimetral com 
20 metros facilitará acesso 
das pessoas que moram no 
empreendimento 

Chuí do Brasil.

O relevo da região permite o 
deslocamento em bicicleta, 
por isso  todo o sistema 
viário está pensado para 
rotas cicloviárias. O pedestre 
também é benefi ciado com 
pavimento elevado nos 
cruzamentos, permitindo 
deslocamentos na região 
central sempre num
mesmo nível.

Uma via com 50 metros 
chamada de Rambla, 
terá infraestrutura 
diferenciada:

Desenhada para facilitar 
e potencializar o 
comércio, favorecendo
a permanêcia das 
pessoas que compram.

Desenhada pra integrar 
moradores com espaço 
para atividade física
e lazer.

Rambla do comércio

Rambla do lazer

Mobilidade
Integração urbana

Integración UrbanaIntegración UrbanaIntegración Urbana
Mobilidad

5 RAMBLA DO COMÉRCIO



Captação de água de chuvas para sua 
distribuição e reutilização efi ciente, por 
meio de “wetland” para reduzir e/ou 
prevenir a poluição de águas subterrâneas 
e prevenir instalações contra alagamentos.

Drenagem urbana 
integrada ao paisagismo

Recuperando ecossistemas presentes 
no local e qualifi cando a paisagem do 
conjunto, com elementos próprios do local.

Recuperação de córrego e
corpos hídricos existentes

Prevendo estruturas para a reciclagem de 
resíduos domésticos gerados no complexo, 
apoiado na gestão comunitária e obtendo 
benefícios econômicos para a gestão dos 
espaços coletivos do empreendimento.

Coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos

Para facilitar a drenagem da água da 
chuva e tornar os passeios seguros e 
confortáveis, incentivando o uso de 
bicicletas, caminhada e transporte local.

Pavimentação de
materiais permeáveis

Utilizando vegetação apropriada ao 
clima para promover amenização 
microclimática e formar ilhas de vegetação 
que contribuam para aumentar a 
permeabilidade dos espaços urbanos 
e na mitigação dos efeitos do clima, 
promovendo o uso dos espaços públicos.

Paisagismo com
espécies nativas

Critérios adotados
PARA o projeto

Os ecopontos de coleta serão instalados 
em locais estratégicos pensando no melhor 
funcionamento do sistema urbano e na 
autogestão.

Eco Ponto

projeto
eco-orientado
Qualidade ambiental é qualidade de vida

Wetland
O Wetland é um termo em 

inglês que traduzido signifi ca 
“banhado construído”. Banhados 
são conhecidos pela capacidade 

de fi ltro de águas. No projeto 

Chuí do Brasil, um Wetland 
junto a Rambla de Lazer será 

construído para tratar as águas 
para drenagem das ruas.

Calidad ambiental es calidad de vida

Proyecto Eco-orientado

6 RAMBLA DE LAZER

A região do Chuí é referência 
nacional em geração de energia 
renovável. Logo será referência 
mundial.  Valorizando estas 

iniciativas o projeto Chuí do Brasil 
foi estruturado para abrigar o 
verde urbano, o cuidado com os 
resíduos domésticos, iluminação 
com energia solar e cuidados 
especiais que fortaleçam a 
harmonia entre as pessoas e a 
natureza.

Através da estruturação da 
associação de moradores, 
permitirá reduzir custos 
urbanos, melhorar o clima 
urbano e promover a 
responsabilidade social.



um Bairro
amigo das pessoas 
Un barrio amigo de
las personas

Chuí traçando
seu legado
Chuí trazando
su legado



Fase 1
Estratégia de
implantação
O empreendimento 

Chuí do Brasil primeiramente 
a área receberá um posto 
da Rede de Postos SIM, 
contemplando o local 
com uma demanda de 
serviços identifi cada 
estrategicamente. Além do 
posto e toda sua moderna 
infraestrutura de serviços, 
a Fase 1 do empreendimento 
será preparada para o 
recebimento dos Free Shops.

A=20 HA

%24

Imagem conceitual

A Rede de Postos SIM é 
um grande parceiro do 
empreendimento Chuí do 
Brasil. Além de investir em bons 
negócios, a marca caminha junto 
de projetos integradores e 
inovadores. O empreendimento 
Chuí do Brasil passará a ter uma 
grande Âncora, que fomentará 
novos investimentos.

Parceria  
confirmada
Fundada em 1985, na cidade de 
Flores da Cunha, no Rio Grande 
do Sul, a SIM Rede de Postos
possui 122 unidades em operação 
em 42 cidades do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná. É a 
maior rede de postos do Brasil e a
maior de bandeira BR e também 
possui postos de bandeiras SIM, 
Ipiranga e Shell.

Também será de grande 
apoio para a atividade 
turística, bem como, 
oferecerá múltiplos 
serviços para os 
motoristas e caminheiros 



O projeto Chuí do Brasil 
irá trazer um novo olhar 
para a Fronteira entre 
Brasil e Uruguai. Alinhado 
com as necessidades 
da localidade, o legado 
que está para ser 
desenvolvido começa 
agora. Para isso são 
necessárias alianças para 
alavancar este projeto 
integrador.

Uma nova Chuí está para 
nascer, e fazer parte desta 
construção é investir 
no desenvolvimento da 
fronteira Brasil e Uruguai. 
Se você teve acesso a este 
documento estratégico, é 
porque possui potencial de 
fazer parte deste avanço 
prestes a se iniciar.

Parcerias Asociación

Colaboração
Colaboración

articulação
Articulación

incorporação

Construcción

investimentos

Inversiones

Oportunidade única

Imagem conceitual

Oportunidad unica



A nova Chuí, materializada
através do projeto Chuí do Brasil

está orientada para cuidar das  pessoas.

La nueva Chuí, materializada a traves
del  proyecto Chuí do Brasil, está orientada

para cuidar de las personas.



!

você é nossa
prioridade! 

Usted es nuestra
prioridad!

!




