
O município possui uma área superficial de 152,17 Km², repartido em 10 comunidades e sua

altitude é de aproximadamente 643m. Possui aproximadamente 2.230 habitantes e, mantem-se a

uma distância de 327 Km da capital do estado, Porto Alegre. Além disso, o município possui

participação na AMUNOR – Associação dos Municípios do Nordeste Rio Grandense. Tem como

ponto alto a agricultura, predominando o cultivo do milho e a soja, mas também se adentram

culturas como o trigo e a cevada. A pecuária tem seu espaço no município, por meio da produção

do leite, piscicultura, frangos, gados e a criação de suínos (PREFEITURA de Vila Lângaro - RS,

2016).

A implantação de um condomínio de baixo custo para trabalhadores do município e região na

área industrial de Vila Lângaro - RS, tem como objetivo oferecer moradia com espaços de lazer

que proporcionem maior socialização entre seus usuários, atendendo as necessidades de toda a

família, facilitando a locomoção para o trabalho. De acordo com as informações passadas pelo

órgão administrativo, a construção do condomínio estaria suprindo a ausência de demandadas

que o município estaria vivendo. A ideia do projeto é também adequar a infraestrutura urbana do

entorno imediato. A área industrial está localizada próxima a RS – 463, no mesmo lugar se

encontra o trevo que dá acesso à cidade de Vila Lângaro - RS situada aproximadamente 5 km.

Diagnós�co da Implantação
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Vila Lângaro é um município que encontra-se localizado na região nordeste do

estado gaúcho, abrangendo uma área territorial de 152,17 Km². Dividido em 10

comunidades e com uma altitude de aproximadamente 643 m, possui

aproximadamente 2.230 habitantes e mantem-se uma distância de

aproximadamente 30 Km (40 min) da cidade de Passo Fundo.

O local escolhido para a implantação do

condomínio de baixo custo, está situado

próximo a área industrial que se encontra a

uma distância de 5 Km da cidade, desse

modo, o terreno está situado em um espaço

rural. A sua frente se faz para a Rua 22 de

Outubro, esta tem como função ligar a cidade

com uma das principais rodovias da região, a

RS-463, dando acesso as demais cidades

como Coxilha, Passo Fundo, Tapejara entre

outras.

O terreno escolhido para a implantação do projeto, possui uma área de 10.875 m²,

sua forma é retangular e acompanha o alinhamento da Rua 22 de Outubro, única que se

encontra próxima do terreno. Tendo como medida frontal e de fundo 145,00 m e em

suas laterais 75,00 m cada, sua topografia possui um desnível de 12 metros em direção

as indústrias do lado direito, como pode ser visto nas figura abaixo. Tem como item

relevante sua vista privilegiada relacionada as demais áreas que ali se encontram, pois

está localizado em um ponto mais alto no local e em consequência disto, possui suas

vistas mais amplas em relação ao seu entorno.
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O sistema do entorno é marcado por uma rodovia na qual

faz ligação com a cidade por meio do trevo, pela Rua 22 de

outubro, ambas se encontram pavimentadas e em bom estado

de conservação, demarcadas por uma largura maior em

relação às demais estradas que se encontram no local. O trevo

é marcado por quatro acessos separados por canteiros que

são facilmente visualizados no território, sendo dois destinados

para saída e dois para entrada da cidade.

As demais ruas, tem como demarcação o acesso para as

comunidades vizinhas, residências e indústrias da área, as

mesmas não se encontram pavimentadas, mas bem

conservadas. Todas as ruas possuem duplo sentido de tráfego

e estão distribuídas de acordo com o desenvolvimento do local.
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Planta de Situação

O terreno possui uma declividade de 11 metros
a sen�do noroeste, portanto para ter um menor custo 
e reduzir impacto no solo, o projeto atual buscou ocupar
ao máximo, aproveitando 10 metros de desnível.

Por tratar-s de uma área rural, é possível observar uma grande quan�dade de espaços
vazios no entorno, mas de certa forma, já é possível perceber o crescente interesse na 
ocupação da região, uma vez que novas indústrias serão implantadas no território e como 
consequência, o comércio vai ganhando força com o passar do tempo. Assim, o condomínio
contribui para o progresso da cidade e infraestrutura local, gerando economia para a mesma.
Após ser feita a análise de ocupação de solo em um raio de abrangência de 1000 m na região de
entorno percebeu-se predominância de residências unifamiliares de padrão de baixo/médio, sendo
apenas três delas de dois pavimentos. As indústrias que em sua maior parte estão localizadas
 próximas ao terreno do projeto  
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