
Brasil Rio Grande do Sul Vale do Taquari Estrela Bairro Boa União Área de interveção

 O município de Estrela possui 183,963 
km² e está localizado no Vale do Taquari, 
região central do estado do Rio Grande do 
Sul, a 130 km da capital Porto Alegre. 
 Encontra-se em um entroncamento ro-
do-hidro-aéreo-ferroviário, tendo assim, 
acessos facilitados.
 Conforme o censo realizado pelo IBGE 
em 2010, a cidade possui 30.619 habitantes, 
a estimativa para 2019 é de 34.116 pessoas. 
O Vale do Taquari, por sua vez, com 4.826,4 

km² é a terceira maior microrregião 
econômica do Estado. 
 Além de ter o Rio Taquari como limite 
natural, o município de Estrela faz divisa com 
as cidades de Teutônia, Bom Retiro do Sul, 
Colinas e Fazenda Vilanova, assim como La-
jeado, Cruzeiro do sul e Arroio do Meio.
 Os principais acessos da cidade são as 
rodovias BR 386 (rodovia Governador Leonel 
de Moura Brizola) que interliga o Rio Grande 
do Sul com Santa Catarina, e a RS 453 (rota 

do sol) que conecta o Vale do Taquari com o 
litoral e serra gaúcha. Nesta rodovia encon-
tra-se a área de intervenção  escolhida para a 
proposta, situada no bairro Boa União.
 O bairro Boa União possui diversos usos, 
tendo uma grande concentração de comer-
cio e serviço, indústrias e áreas residenciais. 
Com edi�cações entre um a três pavimentos, 
é o bairro mais populoso da cidade, sendo 
que, de acordo com o censo possui 4.200 ha-
bitantes.

ONDE

      TERRENO

 O lote é de esquina, tendo seu principal 
acesso pela RS 453 (Rota do Sol), o terreno 
possui uma rua de apoio ao distrito industri-
al paralela a RS 453. A rua lateral ao terreno 
não possui identi�cação e a Travessa Treze é 
a via que se encontra na fachada norte do 
terreno e está voltada para o interior do 
bairro. Em seu entorno imediato há terrenos 
baldios, indústrias e edi�cações residenciais.
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ESTUDO DO ENTORNO

JUSTIFICATIVA DO TERRENO CONDICIONANTES LEGAIS

 O município de Estrela carece de uma cl 
inica veterinária de grande porte, nem todos 
os serviços veterinários são oferecidos nas 
clínicas existentes, além de não possuírem 
uma infraestrutura completa para os atendi-
mentos. Isso ocorre em virtude de todas as 
clínicas da cidade estarem alocadas em 
residências antigas, que acabaram sendo 
adaptadas. Um fator importante que in�uen-
ciou na escolha da cidade, foi o levantamento 
de dados, no qual, segundo uma reportagem 
de um jornal local, aproximadamente mil ani-

mais estão soltos pela cidade sem o cuidado 
apropriado.   Para a escolha do terreno 
levou-se em consideração o programa propos-
to para o projeto, uma vez que, haverá animais 
domésticos na edi�cação, optou-se por um 
local mais afastado da área residencial da 
cidade. Embora haja residências próximas ao 
terreno, são poucas e não estão coladas no 
mesmo. Em contra partida, é necessário que a 
edi�cação seja de fácil acesso para a popu-
lação da cidade de estrela e cidades vizinhas. 
Desta forma, optou-se por locar a edi�cação as 

margens da RS 453, que se interliga com as 
principais vias da cidade de Estrela e possui 
fácil acesso para quem vem pelo município de 
Lajeado, assim como de Teutônia.   Outro fator 
levado em consideração foi locar a proposta 
próxima aos bairros mais populosos da cidade 
e que carecem mais do programa proposto, 
visto que, não há clínicas veterinárias no en-
torno, pois as existentes estão locadas no 
centro da cidade.

                        Plano diretor        Utilizado
T.O.                        70%                      59,4%

I.A.                            3                          1,05

Recuo Frente       4 m                10m e 11m

Recuo Lateral       3m                      7,50m

Vagas veículo    1/50m²              34 vagas
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