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PERSPECTIVAS AÉREAS

PLANTA DE SITUAÇÃO  ESCALA: 1.1000 

ENTORNO INFRAESTRUTURA
Na planta de situação é possível que se visualize a locação do pro-
jeto no espaço urbano. Pode se perceber os elementos que confi-
guram a gleba.  
O lote se encontra em uma quadra onde possui previsão para 
novas vias. Assim como alargamento da Avenida. Esta Avenida 
possui boa infraestrutura e faz ligação com a RS 130, considerada 
uma via arterial, ela tem conexão com a maioria das ruas locais 
existentes no bairro atualmente.  
O lote faz limite com a Avenida Henrique Stein Filho e com a Rua 
Octávio Trierweiller.  
As outras divisas são junto aos demais lotes.      
A posição em que o Projeto foi implantado teve como principal 
orientação os acessos pelas vias. A Rua Octávio Trierweiller se 
designou para o principal acesso de pessoas, é neste que as crian-
ças, professores e comunidade devem acessar o Projeto. Ela foi 
escolhida para esta função por ser uma rua com pouco movimen-
to de veículos.  Nesta rua também que os veículos dos funcioná-
rios têm acesso ao estacionamento. 

Na Avenida ficou apenas o acesso de descarga de mantimentos, 
por ser um acesso rápido e o veículo possuir espaço para manobra 
e doca de descarga junto ao edifício.     
A volumetria dos edifícios próximos se caracteriza por casas de 
pequeno porte entre um e dois pavimentos. Em sua maioria ainda 
são apenas residências, apesar da Unidade territorial ser de comér-
cio, serviço e indústria junto a Avenida.  
Se destaca também o fato de existirem muitos lotes sem nenhuma 
edificação.   
Nas quadras mais distantes, porém, existe edificações com um 
número maior de pavimentos e outras que já possuem algum tipo 
de comércio ou serviço.   
Por ser uma área pouco consolidada em termos de edificação, 
muitas quadras possuem vegetação, em sua maioria pouco densa.  
Existem algumas regiões em quadras próximas que possuem APPs, 
neste caso a vegetação é mata nativa e densa. Quanto ao porte das 
árvores junto ao lote não possui muita altura.   

O Projeto prevê a criação de novas calçadas, amplas e com acessi-
bilidades. Além disso se faz necessário a colocação de lixeiras e 
sinalização, mantendo o lugar limpo e organizado.   
A iluminação também é bastante importante, pois desta maneira 
o local promoverá mais segurança para quem circula a noite.  
A parada de ônibus é uma solução de medida de segurança viária 
e conforto. Se sabe que com o Projeto o fluxo de ônibus parando 
próximo ao local será bem maior, desta maneira a parada fará com 
que o trânsito seja mais organizado e sem acidentes.    
A intenção é que não apenas o Projeto em si traga benefícios a 
comunidade, mas sim todo seu entorno imediato.  

Uma infraestrutura de qualidade torna-se fundamental para o fun-
cionamento da cidade em seus diferentes setores, promovendo 
assim, o desenvolvimento social e econômico.  
O local onde será implantado o Projeto possui elementos básicos 
de infraestrutura, são eles: Ruas de sentido duplo de circulação, 
calçadas junto a Avenida, ciclovia, lixeiras, coleta de lixo, rede 
elétrica e iluminação.   
As ruas próximas ao lote possuem pavimentação com paralelepí-
pedo, apenas a Avenida é asfaltada, além disso o sentido de circu-
lação é duplo em praticamente todas as ruas mais próximas.  
A ciclovia que se encontra junto a Avenida possui a pintura bastan-
te degradada, assim como a calçada, neste caso se faz necessário 
uma requalificação.   
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