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DIAGRAMA ESTRUTURAL

A estrutura da edificação é composta por um sistema pré moldado de vigas e pilares em 
concreto armado para facilitar e otimizar o processo de construção. Na fachada nordeste foi 
ultilizado uma estrutura metálica de vigas e pilares para suportar um balanço e também dar 
um acabamento estético mais refinado. As coberturas contam com vigas de treliças planas e 
pilaretes com tirantes metálicos para vencer seu balanço. Com isso toda estrutura metálica 
fez um envelopamento nas estrutura pré moldada, dando a identidade para a edificação.
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M I C H A E L  G U T H  S C H W A M B A C H

TEMA E JUSTIFICATIVA
 O tema escolhido a ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso é um es-
tádio para a prática de rugby, que também servirá para sediar outras atividades voltadas 
ao lazer e cultura, no município de Estrela no Rio Grande do Sul. A intenção é fomentar 
o desenvolvimento do esporte na cidade, que já conta com um time chamado Centauros. 
Este, por sua vez, cederá o nome ao estádio, como também, tornou-se título deste trabalho. 
Outrossim, objetiva-se dar a oportunidade à crianças de escolas municipais a praticarem o 
esporte no turno inverso e possibilitar o município de Estrela sediar eventos de maior porte 
no Vale do Taquari.
 Rugby é um esporte que está em crescimento no Brasil e a existência de um estádio 
no município de Estrela oportunizará a ascensão da prática do rugby e, desta forma, possi-
bilita que a cidade tenha maior visibilidade em nível regional e nacional. O time Centauros 
foi fundado no ano de 2011 e atualmente é a única equipe de rugby representando o Vale do 
Taquari e Vale do Rio Pardo em competições estaduais, hoje filiado a Federação Gaúcha de 
Rugby, disputando o campeonato gaúcho da segunda divisão.Atualmente o Centauros possui 
duas equipes principais, a masculina (28 atletas) e a feminina (20 atletas), composta por 
jogadores do município e região. Há um projeto do clube de iniciar escolinhas de rugby no tur-
no da tarde, que será criado para contribuir com atividades para as crianças e adolescentes 
em turno integral. O projeto irá contemplar esta demanda visando uma projeção para futuros 
atletas, como também, proporcionar uma vida mais saudável fisicamente e psicologicamen-
te dessas crianças.
 A proposta é possibilitar que este estádio possa sediar os jogos e treinamentos do 
clube e até mesmo da seleção brasileira, sendo que no Brasil não há muitos campos ade-
quados para receber jogos a nível nacional e internacional.Para garantir parte da sustenta-
bilidade econômica do estádio e clube, será implantada uma academia para público geral. 
Este equipamento será essencial para os atletas e seu funcionamento ocorrerá em três 
turnos, de segunda a sexta e no sábado durante o dia. Além disso, em dia de jogos, contará 
com a arrecadação de ingressos e vendas de produtos do clube em uma loja que funcionará 
em dias de jogos e eventos. Também será criado um quadro de sócios com mensalidades 
objetivando proporcionar benefícios de descontos em produtos e academia. Desta forma, o 
objetivo será proporcionar uma arena multifuncional que poderá receber eventos voltados ao 
lazer e cultura, em que o clube e município poderão arrecadar fundos com aluguéis. Essas 
atividades englobam shows nacionais, festivais de música, eventos culturais e gastronômi-
cos regionais.
 A proposta do estádio abrange um público alvo da população geral de todas as 
classes financeiras e etárias de Estrela e região e terá caráter público com contribuição e 
patrocínio do poder privativo. Sua capacidade de público será de dois mil e quinhentos luga-
res nas arquibancadas e camarotes, caracterizando-se como um estádio de pequeno porte. 
O tema foi escolhido visando como objetivo principal, a criação de uma sede para o time de 
rugby, Centauros Rugby Clube, que hoje não possui estrutura física. 
Atualmente, seus jogos ocorrem em uma área pública aberta, gramada, onde foram instala-
das as traves, custeadas pela prefeitura municipal de Estrela. Sendo assim, são impossibi-
litados de cobrarem ingressos por falta de privacidade. Como o local não possui iluminação, 
os treinamentos noturnos precisam ser transferidos para praças públicas iluminadas. Com 
esta proposta, também se objetiva incentivar o esporte e dar estrutura adequada para que 
as equipes, masculina e feminina, possam disputar a primeira divisão do campeonato gaú-
cho e até mesmo do campeonato brasileiro.
 Buscando reforçar a importância deste esporte para as pessoas e justificar a im-
plantação do presente projeto no município, foi realizada uma entrevista informal com al-
guns jogadores do time. Foi questionado o porquê consideram o rugby um esporte importante 
e entre as respostas foram citadas a diversão, encontro com os amigos, ocupar a mente e 
esquecer-se dos problemas, entre outras. Um dos entrevistados citou que o esporte trouxe 
uma nova percepção da importância do esporte, que agregou valores como igualdade, res-
peito e disciplina que serão transmitidos de geração em geração. Para as crianças, ajuda a 
fazer amizades, gastar energia, e ensinar valores e comprometimento.

LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO
 A Arena Centauros Rugby foi projetada no município de Estrela, no bairro Cristo Rei. 
A cidade localiza-se de forma privilegiada no Vale do Taquari, estado do Rio Grande do Sul, a 
109 km da capital Porto Alegre e 103 km do segundo maior polo econômico e de concentra-
ção urbana do estado, Caxias do Sul.
 O terreno possui acesso facilitado no sentido do centro da cidade, através da Rua 
Júlio de Castilhos e acesso direto da BR 386 através da RS 129 (Transantarita), que é um 
facilitador no caso de eventos e jogos importantes.
 A região caracteriza-se pelo predomínio de usos residencial e institucional, com 
diversos equipamentos importantes do município de Estrela, como o SESI, a SOGES, Centro 
Comunitário Cristo Rei e escolas. Outro equipamento importante próximo do terreno é o Pa-
lace Hotel.
 A área de implantaçãodo projeto é um junção de vários lotes, totalizando uma área 
de 22.335 m², resultando em uma geometria irregular condicionada pela formação da qua-
dra e lotes vizinhos.
 A topografia tem uma leve acentuação e possui seis curvas de nível. A vegetação é 
rasteira em todo terreno, havendo apenas algumas árvores de maior porte. O acesso prin-
cipal ao terreno unificado será pela Rua de Castilhos. Há uma rua lateral não batizada que 
será asfaltada e servirá como segundo acesso de veículos e apoio.

INSOLAÇÃO E POSICIONAMENTO DO CAMPO VOLUMETRIA INICIAL

 ESTACIONAMENTO

O campo foi posicionado com as medidas adequadas no sentido Noroeste|-
Sudeste (melhor orientação solar) ao longo do maior  eixo do terreno.

Adequou-se a topografia do terreno ao uso, escavando-se, em parte, 4 metros 
para adição de um pavimento. A volumetria inicial  surgiu do posicionamento do 
estacionamento abaixo do campo, na parte escavada. Na fachada frontal do ter-
reno, junto a Rua Júlio de Catilhos incorporou-se uma praça de acesso principal 
do público do Estádio, sendo um acesso mais direto.

VOLUMETRIA FINAL
Adicionou-se  uma barra de apoio e serviços junto ao estacionamento, em frente a rua, 
hoje, sem saída. A esta barra foi adicionado um pavimento de apoio ao público e acesso 
do estacionamentodo para as arquibancadas e dos vestiários para o campo. Adicionou-se 
mais um pavimento de acesso da Rua  Júlio de Castilhos para as arquibancadas e setor 
de permanência. A frente da barra de  arquibancadas foi adicionado um bloco de acesso 
principal ao estádio. Junto ao bloco, na parte frontal do terreno foi implantada uma barra 
comercial, com acesso mais direto do público. Ao lado oposto da barra das arquibanca-
das, na fachada lateral do terreno, anexou-se uma barra secundária de arquibancadas, 
com acesso distinto, para atender  a um o público maior. Ao fundo foi adicionado um 
volume de camarins e controle.
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O estádio foi projetado pensando-se em uma construção a longo prazo, sendo se-
prado por etapas. A primeira etapa consiste no campo com estacionamentos e a 
barra de apoio com arquibancadas principais e vestiário. A segunda etapa engloba 
a barra comercial e a terceira  a barra de arquibancadas secundárias.

CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO

2ª ETAPA 3ª ETAPA1ª ETAPA

CIRCULAÇÕES VERTICAIS E FLUXOS PRINCIPAIS
Os acessos principais ao estádios ocorrem através da praça fontal para o pú-
blico geral, junto a Rua Júlio de Castilhos, com acesso aos estacionamentos 
pela rua lateral, sem nome e um acesso aos fundos do lote para transportes 
dos jogadores e ambulância. As circulações verticais principais e de saídas de 
emrgência encontram-se em dois núceos por barra distribuindo as circulações 
horizontais em eixos principais.
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