
DOCUMENTO 04 – Sobre o projeto 
 
PROGRAMA E QUADRO DE ÁREAS PAVILHÃO SEDE 
   AMBIENTE ÁREA (m2) 

SO
C

IA
L 

Foyer 89,30m2 

Academia  116,55m2 

Refeitório 167,02m2 

Sala de aula 74,55m2 

Sala vídeo game 24,15m2 

Vestiário jogadores A 74,55m2 

Vestiário jogadores B 74,55m2 

A
D

M
. 

Secretaria 24,15m2 

Diretoria  15,00m2 

CPD 8,26m2 

Sala dos professores 24,15m2 

SE
R

V
IÇ

O
 

Sala do médico 24,15m2 

Cozinha 84,31m2 

Despensa 14,21m2 

Rouparia 11,81m2 

Depósito material campo 24,15m2 

Sanit/vest. Func. Masc.  18,20m2 

Sanit/vest. Func. Fem. 18,20m2 

WCPNEM 2,66m2 

WCPNEF 2,66m2 

Vestiário árbitros 11,81m2 

Casa do zelador 49,17m2 
  Área liquida 953,56m2 

Área total 1.404,67m2 



PROGRAMA E QUADRO DE ÁREAS PORTARIA 

  AMBIENTE ÁREA (m2) 

  Guarita 9,59m2 

Cobertura  17,85m2 

  Área líquida 27,44m2 

  Área total 30,00m2 

PROGRAMA E QUADRO DE ÁREAS DOS DEPÓSITOS 

  AMBIENTE ÁREA (m2) 

  Garagem  34,80m2 

Insumos do campo 34,80m2 

Lavanderia 34,80m2 

Lixo   16,38m2 

Estação de medidores 16,38m2 

  Área líquida 137,16m2 

  Área total 150,00m2 



PARTIDO DO PROJETO 
Cada complexo esportivo acontecerá em terrenos de aproximadamente 25.000m2, 
vocacionados para a conformação de dois platôs (N/S) de 120 x 80m onde serão 
implantados os campos de futebol. 

TERRENO ~ 25.000m2 

CAMPO N/S 



O fechamento do terreno será feito em muro pré-fabricado de concreto (pilaretes 
e placas). 



Os percursos viários e áreas de estacionamento serão executados em blocos de 
concreto intertravado contidos por guias de concreto. 
 

ÁREAS PAVIMENTADAS 



Os campos de futebol receberão grama sintética sobre solo drenado. Um dos 
campos será iluminado. 

GRAMA SINTÉTICA 

ILUMINAÇÃO 



Não há previsão de arquibancada. 



O pavilhão sede é de estrutura pré-fabricada de concreto em módulos de 7,20x7,20m 
e seus sub múltiplos. Trata-se de uma construção térrea com fundações e estrutura 
dimensionadas para receber mais um andar. 

ANDAR PREVISTO 

ANDAR PROJETADO 



Por se tratar de uma obra que será replicada em 15 estados, com clima, orientação N/S e 
culturas completamente diferentes, optamos por utilizar o cobogó como elemento de 
identidade e filtro solar para as fachadas longitudinais do edifício. O cobogó é um 
elemento da herança moura de nossa colonização que está difundido pela cultura de todo 
o nosso país. Sua função primeira é filtrar a incidência da luz solar e do calor que adentra 
as edificações. No caso deste projeto ele se presta também como elemento estético que 
cria identidade ao conjunto. 



Cada fachada longitudinal possui dois fechamentos, um que chamamos de funcional, 
que faz o fechamento do edifício e outro distante um metro formado pelos cobogós. 

FACHADA COBOGÓS FACHADA FUNCIONAL 



Esta proteção servirá para evitar ao máximo o uso do ar condicionado que deve ficar 
restrito ao CPD. Nos demais ambientes apenas ventilação cruzada ou ventiladores de teto 
quando necessário. 



O programa de necessidades (ambientes) surgiu da interpretação dos programas sociais 
que deverão acontecer neste local (programas de futebol feminino, programas de 
futebol jovem, programas sociais e médicos). 









EDUCAÇÃO GESTÃO 

ESPORTE 

FOYER 

Este foyer tem um caráter bastante simbólico que será tratado de forma subliminar. Além 
da abertura para área externa, ele possui três grandes vitrines onde é possível visualizar: a 
academia (esporte), a sala de aula (educação) e a secretaria (gestão), que pretende-se 
sejam os pilares dos programas ali desenvolvidos. 



Além do pavilhão sede, os centros de treinamento também possuem uma portaria com 
guarita, uma área de serviços voltados para a manutenção do parque e uma torre de 
caixa dágua de anéis de concreto. 

PAVILHÃO SEDE 

CAIXA DÁGUA 

SERVIÇOS 

GUARITA 





Planta baixa - Pavimento Térreo 

Centro de Treinamento 



Planta baixa – Pavimento superior 
                         (previsão de ampliação) 

Centro de Treinamento 



Imagem Ilustrativa  

Centro de Treinamento 



Imagem Ilustrativa  

Centro de Treinamento 



Imagem Ilustrativa  

Centro de Treinamento 



Imagem Ilustrativa  
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Imagem Ilustrativa  
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Imagem Ilustrativa  
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Imagem Ilustrativa  
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Imagem Ilustrativa  
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Imagem Ilustrativa  

Centro de Treinamento 


