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RESUMO 
O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a pesquisa já realizada para proposta de um projeto 
para um Centro esportivo com a finalidade de suprir a carência de lazer e atividades educacionais 
para a população da cidade de Ibaiti - PR. O Centro esportivo, além de complementar a ausência de 
lazer entre as várias faixas etárias dos cidadãos, incluindo o idoso, também oferecerá uma parceria 
com as escolas do município, propondo a extensão das atividades educacionais, em particular as 
esportivas, ligadas à Educação Física. Assim, o Centro funcionará em período integral, com aulas de 
danças, ginástica, musculação, esportes, entre outras. Assim sendo, o objetivo é integrar a 
população, independente de classe social ou limitação física, em busca de uma vida digna e de 
qualidade. 
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ABSTRACT 

This paper aims to show the research already undertaken to draft a design for a sports center in order 
to meet the shortage of leisure and educational activities for the population of the city Ibaiti-PR. The 
sports center, and supplement the lack of leisure among the various age groups of citizens, including 
the elderly, will also offer a partnership with the schools in the city, proposing the extension of 
educational activities, particularly sports, related to Physical Education. Thus, the Centre will work full-
time, with dance lessons, gymnastics, bodybuilding, sports, among others. Therefore, the goal is to 
integrate the population, regardless of social class or physical limitation, in search of a decent life and 
quality. 
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INTRODUÇÃO 

A cidade de Ibaiti possui uma população de 28.751 habitantes e está 

localizada no norte pioneiro do Paraná, fica aproximadamente 318,9 Km de Curitiba, 

via PR - 151, e a 489,77 Km de São Paulo capital, via rodovia Raposo Tavares.  

Conforme Rubens Alves Pinto, atual diretor de esportes, em entrevista 

concedida 10/04/2015, a gestão pública sente a necessidade da implantação de 

áreas de lazer e esportes dentro do município, como também, de arrecadação de 

verbas referentes a aluguéis de quadras e salão de eventos para a manutenção do 

espaço em si. 

O local a ser implantado o projeto, será no novo loteamento, Jardim Carolina 

do município de Ibaiti, principal ponto de crescimento da cidade, área ampla que 

concentrará grande parte urbana do município. 
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O espaço onde será construído o centro esportivo já está registrado como 

área institucional perante o loteamento, área de grande extensão e pouco desnível 

topográfico facilitando, assim, a construção das quadras e elementos arquitetônicos 

necessários para a execução do projeto. 

O conceito a ser aplicado no projeto será de integração social, para que 

pessoas de todas as classes e faixas etárias possam se socializar. Ideia que será 

aplicada a partir da prática de esportes e lazer. 

Além disso, o Centro irá disponibilizar a educação esportiva, com aulas de 

danças e ginástica, proporcionando também uma vida saudável a todos que 

participarem das atividades do Centro. 

 Compõem o programa do Centro Esportivo os seguintes equipamentos: 

campos de futebol (futebol suíço, futebol de areia, futebol de salão), quadras de vôlei 

(vôlei de quadra, vôlei de areia), quadra de handebol, quadra de tênis, quadra de 

basquete, pista de skate, academia ao ar livre, piscinas para natação, áreas de 

leitura, áreas verdes, sala de administração, sala de reunião, playgroud, 

estacionamento e áreas de convívio. 

Apesar de ter como objetivo a educação, lazer e integração social loais, o 

projeto também será sede para campeonatos esportivos municipais e regionais, 

tendo toda uma infraestrutura para esses eventos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Centro Esportivo para o município de Ibaiti - PR, foram coletadas e 

estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o contexto histórico 

deste tipo de edificação, conforme Oliveira (1983). 

Para Pereira apud Oliveira (2012, p.1): 

                                      O esporte é um elemento cultural diferenciado, com grande abrangência e 
dependências, é componente da cultura universal que alia a saúde à 
alegria, que serve tanto à Educação como ao lazer. Sua pratica tem tal 
apelo que cria um verdadeiro espírito esportivo.  

 

Em relação à parte gráfica do projeto arquitetônico do Centro Esportivo a ser 

elaborado, foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e bibliografia 

técnica, onde também foram consultados alguns sites específicos, da qual estes 
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darão embasamento técnico para a elaboração dos croquis esquemáticos dos 

estudos preliminares do projeto do Centro Esportivo. Dentre as referências 

projetuais, foram analisados os projetos do Aquário Pantanal e do Hotel Unique, 

ambos de autoria do arquiteto e urbanista Ruy Ohtake e o Projeto da Escola de arte 

da Universidade de Monterrey, de autoria do arquiteto e urbanista Tadao Ando.   

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas em Centros de Esportes 

e Lazer nas Cidades de Curitiba (PR) e Londrina (PR), para que, em conjunto com 

todas as referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como base e 

diretriz para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado na 

cidade, foi consultada e analisada a lei de uso e ocupação do solo do município de 

Ibaiti – PR1, na qual, são estabelecidas uma série de diretrizes, tais como recuos e 

afastamentos mínimos de espaços e edificações em relação aos limites do terreno e 

a área máxima permitida para a construção destes espaços e edificações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da leitura das bibliografias, da análise das referências projetuais, da 

legislação consultada e da visita a Centros de Esportes e Lazer das cidades de 

Curitiba e Londrina, foi possível entender de fato as necessidades concretas para a 

elaboração do programa de necessidades e então, esboçar os croquis esquemáticos 

dos estudos preliminares de um Centro Esportivo para o município de Ibaiti (PR).  

A Praça Oswaldo Cruz é um lugar para a prática de esportes no Centro de 

Curitiba (Figura 01). Em sua área de 10.000m² passam cerca 500 pessoas 

diariamente, segundo a administração da praça. Tem pista de atletismo de 240m², 

pista de cooper de 435 m² que segue em todo seu entorno, uma quadra 

poliesportiva, equipamentos para alongamento e gramado.  

Com grande área verde, a praça é composta por uma arborização variada 

com árvores de pequeno, médio e grande porte, e com uma bela vegetação rasteira, 

formando um pequeno bosque central, com espaços de lazer com mesas fixas de 

futebol de botão, xadrez e dominó.  

                                                 
1 Lei complementar n°665 de 20 de dezembro de 2011. 
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O fechamento da praça é composto por um gradil com 2,20m de altura, com 

apenas um portão para entrada e saída, vigiado com uma guarita policial, assim ela 

se torna um local seguro para a diversão e a prática de esportes, além disso, existe 

também o Centro de esporte Dirceu Graese, composto por um  ginásio poliesportivo 

com capacidade para 200 pessoas e uma piscina adequada para a prática de 

desportos semiolímpicos de desempenho em piscinas curtas, com medida de 

25x12,50m com 5 raias, o centro de esportes está passando por uma reforma em 

2015, para adequar ao clima subtropical moderado da cidade, após a obra, a piscina 

terá um aquecimento especial e coberta em estrutura metálica, o pequeno ginásio 

poliesportivo terá arquibancada com assentos e o piso com lâminas de madeira.  

 

Figura 01. Praça Oswaldo Cruz e Centro de lazer e esporte 
Dirceu Graese. 

 
 Fonte: Google Maps, 2015. 

 

Em relação ao Iate Club de Londrina (Figura 02), este foi um projeto 

elaborado pelo Engenheiro Civil Dr. Amilcar Neves Ribas, sendo este o primeiro 

Comodoro do Iate Clube. A primeira piscina e o primeiro campo de futebol suíço 

foram construídos pelo presidente do clube Mário Fuganti, mas foi em 1972 que 

foram promovidos os pequenos bailes para os jovens londrinenses onde o club 

começou a ser realmente famoso na cidade. Neste mesmo tempo foram construídos 
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boxes para barcos. Entre 1975 a 1985 as quadras poliesportivas, piscinas novas, 

campo de futebol, quadra de tênis e mais algumas benfeitorias foram construídas no 

clube. (informações retiradas do site oficial do clube www.iatelondrina.com.br). 

Nos dias de hoje o clube soma uma área de 677.235m², contando que 61% é 

área verde, com muitas árvores, flores e arbustos. Entre os Clubes do Paraná, sua 

sede é uma das mais excelentes. O Iate Clube do terceiro milênio conta com: um 

ginásio de esporte, uma quadra poliesportiva coberta, uma quadra de tênis coberta, 

duas quadras de tênis, departamento náutico, duas piscinas grandes e duas infantis, 

sendo duas aquecidas, duas piscinas de biribol aquecidas, sauna, bocha, vinte 

churrasqueiras, parque infantil, campos de futebol suíços. Como parte da 

infraestrutura há: poço artesiano, vestiários da piscina, complexo esportivo com 

sanitários, bar e salas de apoio, academia, bar e restaurante, auditório, sala de 

sinuca, sala de televisão, palco para eventos ao ar livre e complexo operacional com 

cozinha, sanitários, sala de apoio, lavanderia e oficinas.  

Os dois pavimentos somam uma área de 4.000m² com capacidade para 180 

carros no estacionamento e 1.000 pessoas sentadas. Possuindo duas salas de 

apoio e um salão social. A localização é notavelmente brilhante, aonde a beleza vem 

da própria natureza.  

O Iate Clube oferece uma ótima sede social, lazer, esportes, cultura e 

entretenimento.  O que o mantém sempre em destaque na cidade são as mesmas 

finalidades e sonhos. Seu plano diretor é respeitado com contínuas obras, 

concordância dos poderes deliberativo, executivos e fiscal. No Brasil a modalidade 

de futebol suíço foi elaborada no Iate. Seu quadro social é formado por 1.913 sócios.   

Um dos melhores campeonatos da cidade em nível disciplinar e técnico é 

potencializado pelo clube, também com novas regras. 
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Figura 02. Iate Clube de Londrina – Vista Aérea. 

 
Fonte: Google Maps, 2015. 
 

 
CONCLUSÃO 

O centro esportivo possui um importante papel social tanto como integração 

das faixas etárias, como também proporcionando educação e lazer, utilizando 

atividades esportivas como conceito de ensino. 

Com o foco voltado para a educação e uma vida de qualidade com saúde, o 

Centro Esportivo tem como objetivo também suprir as carências de lazer e espaços 

para praticas de esportes. Para garantir que todas as atividades implantadas no 

complexo sejam realizadas de maneira saudável e correta haverá supervisão e 

monitoramento da prática de esportes, dessa formando gerando educação esportiva 

ao utilizar disciplinas e aulas esportivas, além de atividades coletivas e individuais. O 

esporte além de método educacional também é cultura, visando assim, não apenas 

a formação de atletas, mais também a formação do  homem, de profissionais 

capacitados, de cidadãos com responsabilidades e disciplina sempre buscando uma 

vida digna e com qualidade. 

A implantação de um grande novo loteamento na cidade facilitou a escolha do 

local a ser utilizado para elaboração do projeto, pois é o maior ponto de crescimento 

do município de Ibaiti – PR. 
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