
 

 

 

Trabalho Acadêmico 

TFG – Trabalho Final de Graduação 

Projeto Arquitetônico de um novo estádio para o Coritiba Foot Ball Club. 

Trabalho Exclusivamente Acadêmico feito pelo aluno Daniel Artigas no ano de 2004. 

Obra Inviável, devido à desapropriação de múltiplas residências inseridas atualmente 

no mesmo quarteirão. 

No ano de 2004 estava concluindo a minha graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

pela Universidade Positivo (Unicenp) quando sem pensar decidi o tema do TFG. Tem 

que ser algo relacionado ao Coritiba Foot Ball Club. Mas fazer o quê? Um hotel-

concentração, alojamentos, academia? E por que não um novo estádio? O desafio 

estava lançado. Além de um projeto de grande porte para o curto prazo, eu gostaria de 

convencer a banca final de professores sobre a possibilidade de acelerar o 

crescimento de uma zona urbana, com um projeto de impacto no local. 

Já tínhamos o conhecimento que a copa do mundo de 2014 seria realizada na 

América do Sul, então não faltava nada para o início do projeto. Fui atrás de todo 

material necessário, fiz várias entrevistas e iniciei os estudos. Seguindo as normas da 

FIFA e questões de conforto termo-acústico, a diretriz principal foi de locar o campo no 

eixo norte-sul, de modo que o sol não incida diretamente nos olhos dos atletas. Sendo 

um trabalho exclusivamente de cunho acadêmico, tomei a liberdade de desapropriar 

as residências que existem no entorno do atual Major Antônio Couto Pereira, usando a 

quadra inteira como terreno do clube. 

 

Com referências de estádios do mundo inteiro, procurei adaptar muitas soluções à 

realidade brasileira.  Mobilidade urbana, conforto ambiental, normatizações, 

necessidades do equipamento, impacto da inserção no contexto, etc. 

Com a capacidade para 46 mil torcedores, 76 camarotes, tecnologias ousadas de 

materiais e fachadas, grandes estruturas treliçadas e tencionadas, lajes atirantadas, 

rampas de acesso, grandes varandas externas, amplo espaço de circulação interna 

entre os níveis de camarotes, arquibancadas, e serviços, 52 módulos de lanchonetes, 

infra-estrutura para grandes shows inclusive com palco e arquibancada retrátil, 

vestiários amplos e com espaço para pré-aquecimento em grama sintética, dentre 

outros diversos detalhes, estava pronto o anteprojeto do Estádio Evangelino da Costa 

Neves. Assim chamado, prestando uma singela homenagem ao nosso antigo e 

campeoníssimo Presidente. A torcida Coxa-Branca merece a modernização do Clube! 

ARTIGASARQUITETURA.COM.BR 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


