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REFERÊNCIAS
 Foram utilizadas duas referências de clubes, um dos nalistas do 
concurso para a Sede Mercês do Clube Curitibano, localizado no Bairro 
Mercês, em Curitiba, Paraná desenvolvido pelo escritório “Estúdio 41” em 
agosto de 2017. O projeto possui um programa amplo que conta com piscina, 
quadras de esportes, restaurante, lancheria, salão de festas entre outros. O 
outro projeto se trata do Clube Alphaville Brasília, localizado em Brasília, DF 
projetado pelo escritório DOMO Arquitetos. Ele aproveita o desnível do 
terreno e conecta às quadras de esportes por meio de rampas suaves 
objetivando a acessibilidade universal a todas as suas dependências. Outro 
projeto utilizado foi o Futako Tamagawa localizado em Tokyo no Japão que 
possui grandes acessos com escadarias e distribui os usuários do local aos 
demais ambientes  do programa.
 Para parte do espaço aberto foi utilizado como referência o Parque 
Bicentenario de La Infância, em Santiago, Chile. Para não criar uma barreira 
visual do clube com o entorno, mas, ao mesmo tempo assegurar a privacidade 
foi criada uma cerca que se transforma em um playground para crianças junto 
a Rua 9 de fevereiro. Outro projeto que se aproveita de desníveis naturais do 
terreno e cria espaços de estar como pequenas arquibancadas é o projeto de 
renovação urbana de Annemasse do Distrito de Perrier projetado pelo 
escritório In Siptu.

Annemasse do Distrito de Perrier / In SituParque Bicentenario de La Infância, em Santiago, Chile

Vigas perl I
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Chapa metálica com pintura
anodizada Chumbo

Laje nervurada 
60x60

Vigas perl I

de alma cheia

MATERIALIDADE

Placas cimentícias Brasilit 3m x 1,20m para revestimento 
das paredes externas do auditório e restaurante.

Para o fechamento da cobertura serão utilizadas telhas metálicas 
zipadas pois necessitam de apenas 2,5% de inclinação e vencem 
grandes vãos sem a necessidade de emendas .

Lajes do auditório e restaurante serão alveolares 

Painel em tela metálica expandida de alumínio anodizado. O piso da piscina será em pedras são tomé brancas 60x60cm. O piso dos espaços abertos de circulação serão em granilite.

A cobertura será executada em vigas metálicas perl 
I, com fechamento lateral em chapas metálicas com 
pintura anodizada na cor chumo.

A laje da academia e setor administrativo serão executadas com lajes 
nervuradas de 60x60.

Laje nervurada 
60x60

Telha zipada

Vigas perl I

de alma cheia

O piso de madeira existente no são de festas principal será mantido e 
restaurado.

Piso de madeira será
mantido e restaurado

Pilar em 
concreto armado

Piso, pedra são tomé
branca 60x60
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