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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA        
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Centro Administrativo

Escola Estadual

1ERS 413 

Acessos secundários 

Clube Centro de Reservistas

N

O TERRENO 
 O terreno tem características de meio de 
quadra, no centro da cidade, sendo a quadra formada 
pela Avenida 28 de Maio, a Rua 7 de Setembro, a Rua 9 
de Fevereiro e a Rua 15 de Novembro.  O Clube possui 
dois acessos, sendo o principal pela Avenida 28 de Maio e 
outro pela Rua 9 de Fevereiro. Por se tratar de um tema 
que exige além das edicações, áreas de espaço aberto, 
procurou-se unicar um lote lindeiro ao lote pertencente 
ao Clube, como é identicado na imagem acima. 
 O terreno pertencente ao Clube possui uma área 
total de 6.080,21m², porém, com a unicação do lote 
lindeiro a área utilizada para o desenvolvimento do 
projeto propriamente dito passa a ser de 6.734,37m².
  A área possui algumas pré-existências, a mais 
antiga é onde se encontra o salão principal e o refeitório 
que também se transforma em salão de festas 
secundário. O outro anexo se dá ao do refeitório que é 
onde surgem duas pistas de boliche, lancheria e uma 
academia no subsolo. Apoiada na fachada leste do salão 
principal e refeitório, foi adicionada uma estrutura 
metálica que serve basicamente como estacionamento. 
No local ainda existem duas piscinas, uma de 3,00m x 
10m e uma de 10m x 25m. No lote lindeiro existe uma 
casa sem valor histórico.

3 Igreja Matriz

4 Calçados Beira Rio

Avenida 28 de maio

Ruas secundárias
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Lote pertencente ao 
Clube Centro de Reservistas

Lote lindeiro a ser unicado
ao lote do Clube

Lote lindeiro a ser unicado ao lote do Clube.

Academia localizada no Subsolo.

Vista do Clube a partir da Avenida 28 de Maio.Vista a partir da esquina da Av. 28 de Maio com a Rua 7 de Setembro.

Vista do Clube a partir da Avenida 28 de Maio. Academia do Clube.

Evento para terceira idade salão de festas.

Atual piscina desativada e quadra esportiva do Clube.

Cobertura utilizada para estacionamento. Vegetação existente no local.

ALUNO: EDUARDO M. DESSOY
ORIENTADOR: ALEX CARVALHO BRINO    
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Ilópolis

Dois Lajeados

Putinga
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Encantado

Roca Sales

Capitão

Sério

Santa Clara do Sul
Lajeado

Colinas

Imigrante

Rio Grande do Sul

Vale do Taquari

N IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/500

 Primeiramente analisou-se quais eram as necessidades do Clube e da própria cidade. O Clube necessita da 
revitalização dos espaços, adequação as normas de acessibilidade, um estacionamento, ampliação da academia que hoje se 
localiza em um espaço inadequado e insuciente além de um espaço administrativo que atualmente não existe. A área das 
piscinas se encontrava em desuso e de acordo com a administração do Clube vinha sendo solicitado pelos sócios a reativação 
do ambiente. A quadra de volei de areia foi rotacionada de acordo com a orientação solar adequada e com os desníveis que o 
terreno possui foram criadas arquibancadas.
 Em relação a cidade, existe a carência de espaços adequados para a realização de eventos como palestras, 
convenções e “workshop”, em determinados momentos o espaço do Clube já é utilizado para estes tipos de eventos, 
pensando nisso se propôs um auditório que conta com 237 lugares além de possuir um palco reversível para um ambiente 
externo de estar.
 Para atrair e aproximar mais a população da cidade se pensou em um restaurante que ca voltado para a Avenida 28 
de Maio de fácil acesso e que funcionasse diariamente, além de se tornar um suporte para os eventos realizados no auditório 
ou em outros ambientes do Clube.
 Como dito anteriormente o Clube já é utilizado para diversos eventos, como feiras e festas da comunidades, 
portanto se pensou na ampliação e requalicação de espaços para eventos e de lazer que atendam esta demanda.

N
EC

ES
SI

D
A

D
ES

 CLUBE 

CIDADE
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ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PNES

AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA

REATIVAÇÃO DA PISCINA

ESTACIONAMENTO

ESPAÇO ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE

AUDITÓRIO 

ESPAÇO PARA EVENTOS 

ESPAÇO DE LAZER/CONTEMPLAÇÃO 

P
R

O
G

R
A

M
A

REAJUSTE DA QUADRA ESPORTIVA

Vista lateral do pavilhão utilizado como estacionamento.

Vista do atual acesso ao boliche, academia e cozinha do refeitório.

Principal acesso ao salão de festas.

N IMPLANTAÇÃO
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N

O QUE SERÁ MANTIDO

N

ARRANJO DO CONJUNTO
1- Será mantida a principal edicação do Clube sendo ela também a mais antiga, que abriga o
salão de festas principal, o refeitório e o boliche.
2- A piscina que se encontra mais a norte do lote também será mantida 
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1- Salão de festas Principal. 2- Refeitório e salão de festas secundário. 3- Boliche. 4- Academia
5- Piscina. 6- Restaurante 7- Auditório. 8- Administração 9- Espaço de lazer privado. 
10- Espaço público. 
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