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RESUMO 
 
 

O desenvolvimento desse projeto de conclusão de curso é uma Academia, sendo um espaço 
destinado totalmente ao corpo. Para este fim, foi feito um estudo sobre todas as necessidades 
de uma academia e foi decidido que esse espaço seria complementado também com um 
centro estético. O objetivo é propor um espaço totalmente novo, adequado estruturalmente 
para a nova instalação da BS Fitness, a qual já é uma academia existente, porém precisa de 
reforma, novos equipamentos, mudança de ambientes, um projeto estrutural, de iluminação 
natural e ventilação natural novos e que realmente atenda a demanda do empreendimento. 
Sendo assim, o projeto passou a contar com um salão de beleza situado no pavimento térreo, 
um espaço de estética situado no segundo pavimento, uma clínica de nutrição situada também 
no segundo pavimento, uma brinquedoteca situada no primeiro, uma academia com espaço 
para musculação situada no primeiro pavimento e um espaço de salas de ginástica destinada a 
pratica de aulas de pilates, localizada, dança luta e aeróbicos em geral situada no segundo 
pavimento, uma quadra de tênis situada no terceiro pavimento, uma pista de Cooper situada 
também no terceiro pavimento, duas piscinas, sendo uma adulto semi- olímpica e uma infantil 
ambas no pavimento térreo e uma lanchonete situada no terceiro pavimento, onde se tem uma 
vista panorâmica de todo o bairro em que se situa. O terreno escolhido para este projeto 
encontra-se no interior de São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo endereço 
onde já existe tal academia. O novo projeto conta com os dois terrenos laterais, ocupando 
assim o espaço total da frente do quarteirão. A principal ideia é que a pessoa encontre tudo 
que precisa em um só lugar, podendo usufruir de todos os serviços relacionados ao corpo e a 
estética em geral, oferecidos em um único prédio. Não existe apenas uma obra que tenha 
servido como inspiração, esse projeto surgiu da junção de várias informações de caráter 
contemporâneo e futurista, contando também com as informações dos estudos de caso, onde 
foi pesquisado informações de academias correspondentes com meu projeto em vários locais 
espalhados pelo estado de São Paulo e visitas técnicas realizadas na cidade de Taubaté e em 
Pinda, que se refere a atual academia BS Fitness, como veremos a seguir. Todo esse trabalho 
tem como foco, o bem- estar dos usuários do prédio em suas diversas funções, como também 
um baixo impacto para o meio ambiente. Sendo assim, podemos ver um ambiente simples em 
sua forma, porém eficiente em sua função. 


