
Diagrama 01- EDIFICAÇÕES EXISTENTES A SEREM REMOVIDAS
Serão removídas as quatro edificações demarcadas acima, as quais 
são constituídas de madeira e telhas de fibrocimento e aluzinco.  

VISTA 01 - Vista lote, esquina Rua Marechal Floriano e Ernesto Alves
FONTE: Autora (2021).

VISTA 04 - Vista lote, esquina da Rua Tiradentes com a Rua Marechal Floriano
FONTE: Autora (2021).

Diagrama 02 - MAPA SISTEMA VIÁRIO E FLUXOS
As quatro vias que formam a quadra 13, possuem sentido único, e 
por serem vias coletoras apresentam um grande fluxo de veículos, 
principalmente em horário comercial, pois são importantes vias de 
acesso e saída da região central. A Rua Venâncio Aires e a Mare-
chal Floriano conectam-se à Rua Coronel Müssnich (via arterial), a 
qual é uma das vias mais movimentadas da cidade. A Coronel Müss-
nich por sua vez, liga o bairro centro à avenida Rio Branco através 
da conhecida “Ponte Alta” que passa sob o arroio Estrela, e as 
outras duas vias paralelas ao lote também permitem a 
conexão com a avenida, porém pela ponte chamada “ponte 
baixa”.

 A topografia do terreno apresenta quatro curvas de nível 
passando, estando entre as curvas mestras 35 e 40, portanto o 
terreno está acima da cota 27 metros a qual é classificada 
como área inundável. 
 Na extremidade do lote com a Rua Ernesto Alves a cota é 36 
metros formando o desnível até as ruas Tiradentes e Marechal 
Floriano as quais estão na cota 40.

Diagrama 06 - Levantamento planialtimétrico

 O município de Estrela está localizado no Vale do Taquari, estado do Rio Grande do Sul. A cidade está localizada a cerca de 110 quilômetros da capital 
do Estado, Porto Alegre, com área territorial de 185,026 km² e população estimada de 34.399 pessoas, segundo dados do IBGE, 2020. O município faz divisa 
com as cidades: Bom Retiro do Sul, Teutônia, Colinas, Lajeado e Cruzeiro do Sul. O cidade de Estrela tem como principal acesso o trevo que conecta a BR 386 
e ERS453 (Rota do Sol) a Avenida Rio Branco permitindo o acesso a centralidade e ao lote.  O acesso também poderá acontecer através da ligação da BR 
com a rua Cel. Brito ou ainda através da RS129.

 As edificações adjacentes ao lote possuem predominância 
de 1 a 2 pavimentos, porém, por se tratar de uma zona central, 
o Plano Diretor de Estrela permite maiores índices construtivos, 
portanto, há edifícios de 4 a 5 pavimentos e com menor quanti-
dade e mais recentes acima de 6 pavimentos. Observa-se que 
a zona central esta em processo de renovação, na qual as 
pequenas edificações estão começando a ser substituídas por 
prédios de uso misto.

Diagrama 05 - Alturas do entorno imediato

 Conforme levantamento realizado no entorno imediato, 
observa-se que os usos são variados, sendo estes residencial, 
comercial, misto ou de prestação de serviços. Embora uma par-
cela das edificações seja de uso exclusivo residencial, a predo-
minância dessa zona é comercial ou então mista na qual a 
parte térrea das edificações é destinada ao comércio enquan-
to que os demais pavimentos são de uso residencial, caracterís-
tica comum das zonas centrais das cidades.

Diagrama 04 - Usos do entorno imediato

Diagrama 03 -  DEMARCAÇÃO DAS VISUAIS DO ENTORNO

O QUE? 
 Atualmente, entende-se a 
importância das práticas culturais 
no desenvolvimento da educa-
ção social de um sujeito ou de 
uma população. Pois, as relações 
sociais que o indivíduo estabelece 
por conta própria através do con-
tato com costumes, hábitos e 
valores, o torna um agente produ-
tor de cultura e de saberes, esti-
mulando a cidadania. 
Então, a partir da necessidade de 
gerar espaços públicos que incen-
tivem as práticas culturais e edu-
cacionais com qualidade, surge o 
projeto “Criar Centro de Desenvol-
vimento Cultural e Educacional” 
com o objetivo de conceber uma 
educação completa e de quali-
dade a cada Estrelense. Uma vez 
que é inexistente na cidade de 
Estrela, um equipamento que ofe-
reça múltiplas atividades a todo e 
qualquer indivíduo independente 
de sua classe social.

 
PARA QUEM?
 O Centro Criar irá ofertar 
eventos e atividades diurnas 
(matutino e vespertino), para os 
idosos e também para as crian-
ças e jovens, priorizando o turno 
inverso escolar. Para as pessoas 
adultas a prioridade de ativida-
des será concentrada nos turnos 
vespertino e noturno. Além disso, 
o centro irá receber o público 
de turistas e visitantes em datas 
comemorativas e também em 
eventos específicos (palestras, 
encontros gastronômicos, etc).
Para a viabilização do equipa-
mento cultural pensou-se em 
uma parceria público-privada 
com intenção de ofertar conhe-
cimento e informação a toda 
população do município a partir 
de oficinas gratuitas e a loca-
ção de espaços para promo-
ção de eventos e palestras por 
parte de empresas e pessoas 
interessadas.

MAPA BRASIL > MAPA RIO GRANDE DO SUL > VALE DO TAQUARI > ESTRELA> VIAS DE ACESSO ORINETAÇÃO SOLAR E VENTOS X LOTE

O lote está localizado na zona central da cidade onde tem todos os equipamentos institucionais de impor-
tância, além de estar a 180 m de duas paradas de ônibus, facilitando o acesso. Os equipamentos culturais 
e históricos estão relativamente próximos ao terreno escolhido. Estando o Centro de Cultura e Turismo Ber-
tholdo Gausmann a 250 metros de distância do terreno e o Teatro (não finalizado) à 500 metros. 

 A palavra “Criar” foi escolhida como nomea-
ção para o Centro de Desenvolvimento Cultural e 
Educacional, uma vez que entende-se que um dos 
grandes papéis do espaço cultural é a dissemina-
ção da informação e a troca de conhecimentos. 
Portanto dentre as definições para a palavra 
“Criar”, estão cultivar, elaborar, gerar, inventar defi-
nições que se relacionam com as funções dos cen-
tros culturais, educacionais e artísticos.
 A simbologia relaciona-se a geometria dos 
antigos teatros gregos, configurados por um semi-
círculo voltado a um ponto central, tendo como 
objetivo representar o encontro de várias pessoas, 
indiferente de raça, cor e classe. 

MAPA PONTOS NODAIS

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TERRENO:
 A escolha do lote partiu de uma análise geral do centro do 
município e de seu entorno imediato, verificando-se que na centra-
lidade possui poucos lotes disponíveis, sendo estes com uma parce-
la de área pequena para implantação de um centro cultural, ou 
então as áreas disponíveis situam-se em zonas de APP ou incidência 
de cheias. Por este motivo, optou-se pela compra de uma área 
privada para que o Centro de Desenvolvimento Cultural e Educa-
cional Criar pudesse ser inserido no centro da cidade. Deste modo, 
a localização do lote se justifica por facilitar o acesso de toda a 
população e de municípios vizinhos.
 O terreno selecionado está localizado na mesma via da Casa 
da Cultura, a quatro quadras, favorecendo o acesso à mesma, já 
que a intenção é manter a SECULTUR neste espaço, dado que o 
turismo possui uma ligação direta com as ações culturais.
 A localização do lote também é positiva, por estar situado 
em uma das principais vias de saída do centro, desta maneira o 
equipamento Criar torna-se visível a todos que transitam pela cen-
tralidade. Além disso, será favorável ao turismo no município, por 
estar a aproximadamente 100 metros do calçadão localizado na 
Rua Fernando Abott, via que tornou-se um meio de atração turística 
em datas comemorativas, como o Natal. Portanto o Centro Cultural 
poderá ser mais um elemento de atração turística no município, 
além de valorizar ainda mais a zona central e manter a conexão 
com os equipamentos de cultura e locais de eventos já existentes 
no município.

VISTA 02 - Vista revenda de carros na Rua Tiradentes
FONTE: Autora (2021).

VISTA 03 - Lavagem na Rua Marechal Florianosto Alves
FONTE: Autora (2021).


