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RESUMO 

Durante a história da humanidade o aumento da tecnologia e as facilidades da modernidade, frutos da 
globalização, tornaram o ser humano cada vez mais sedentário. Esse sedentarismo torna-se um vilão 
moderno e silencioso, capaz de abrir a porta para os maiores problemas de saúde pública da 
atualidade, como a obesidade, doenças cardiovasculares, dos pulmões e até alguns tipos de câncer. 
O combate a esses males da saúde pode estar na mudança de comportamento das pessoas com 
relação à prática de exercícios físicos regulares. Mas como conciliar, o trabalho, os estudos e os 
afazeres do dia-a-dia com a prática de atividades físicas? A necessidade de especialização do 
atendimento para esses grupos de pessoas sedentárias é o que justifica o trabalho em questão. O 
estudo proposto visa à criação de um Centro Esportivo, na cidade de Ribeirão do Pinhal - PR. Para o 
escopo do projeto, procedeu-se um estudo bibliográfico, seguido de uma pesquisa de campo para a 
possível implementação do projeto ora aqui desenvolvido.  
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ABSTRACT 
During the history of mankind the increase in technology and facilities of modernity, the fruits of 
globalization, made the human being increasingly sedentary. This sedentary lifestyle becomes a modern 
villain and silent, able to open the door for today's biggest public health problems such as obesity, 
cardiovascular disease, lung and even some cancers. Tackling these health ailments can be in changing 
people's behavior with regard to the practice of regular exercise. But how to reconcile, work, studies and 
tasks of day-to-day with physical activity? The need for specialization of care for these groups of 
sedentary people is what justifies the work in question. The proposed study aims to create a Sport 
Center in Ribeirão do Pinhal city - PR. For the project scope, we proceeded to a bibliographic study, 
followed by a field survey for the possible implementation of the project now developed here. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste na elaboração de um estudo para a construção 

de um centro esportivo, com a finalidade de suprir a carência de lazer, esportivas e 

educacionais, para a população da cidade de Ribeirão do Pinhal - PR. O Centro 

esportivo, além de complementar a ausência de lazer entre as várias faixas etárias 

dos cidadãos, incluindo os idosos, oferecera uma parceria com escolas do município, 

com a extensão das atividades educacionais, em especial as esportivas, ligadas a 

Educação Física. Assim o Centro funcionara em tempo integral, com aulas de seus 

diversos esportes acomodados no espaço, ginástica, musculação, entre outras, sendo 

assim o objetivo principal  é integrar a população, independente de classe social ou 

limitação física, em busca de uma vida digna e de qualidade. 



2 
 

 A Gestão publica sente a necessidade de áreas de esporte e lazer dentro do 

município, como também arrecadação de verbas para sobrevivência do projeto 

implantado, com alugueis: de quadras, campos, salões para eventos, alem dos 

serviços terceirizados; academia, farmácia e fisioterapia. 

 O local a ser implantado o Centro Esportivo, está localizado próximo a avenida 

principal onde se localizam todas as escolas estaduais além de uma escola de 

Educação Especial (APAE), já existe o grande Ginásio de Esportes do município cujo 

sua localização se dá a duas quadras abaixo do local da futura construção, o local a 

ser realizado a obra é um terreno amplo e com pouco desnível facilitando o manuseio 

dos ambientes interligando todas as atividades sócio esportivas e lazer.  

O Espaço onde será construído o Cento Esportivo é uma área de grande 

expansão e pouco desnível topográfico, facilitando a construção de instalações como 

a quadra, piscinas, enfim os elementos arquitetônicos necessários nesta obra. 

 

 METODOLOGIA  
Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Centro Esportivo para o município de Ribeirão do Pinhal – PR, foram 

coletadas e estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o contexto 

histórico deste tipo de espaço, conforme publicado em GONZALES, Fernando J. 

Sistema de classificação de esporte com base nos critérios: cooperação, interação 

com o adversário, ambiente, desempenho comparado e objetivos táticos da ação. 

Revista Digital. Buenos Aires, v. 10, nº. 71, Abril 2004. 

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 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 da Casa Lincoln, localizada em Nova Lima Minas Gerais, da 

Casa Feliciano, localizada em Lagoa Santa, Minas Gerais, a Arena Corinthians, 

localizada em São Paulo, São Paulo, dentre outras, sendo as duas primeiras de 

autoria do Arquiteto Gustavo Pena, e a terceira, de autoria do Arquiteto Anibal 

Coutinho. 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas de campo no Complexo 
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Esportivo de Bauru-SP e no Ginásio Esportivo “Panela de Pressão”, ambos 

localizados na cidade de Bauru-SP. Estas visitas técnicas foram fundamentais para a 

coleta de dados e observação espacial dos espaços dos Complexos Esportivos 

visitados, 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 no 

município de Ribeirão do Pinhal - PR, também foi consultada e analisada a lei de uso 

e ocupação do solo do município de Ribeirão Pinhal – PR, na qual, são estabelecidas 

uma série de diretrizes, tais como recuos e afastamentos mínimos da edificação em 

relação ao limites do terreno e a área máxima permitida para a construção deste 

complexo conforme estabelecido pelo uso do solo na região periférica da cidade de 

Ribeirão do Pinhal – PR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Através da leitura das bibliografias, da análise das referências projetuais, da 

legislação consultada e das visitas aos Complexos Esportivos da cidade de Bauru-

SP, foi possível entender de fato as necessidades concretas para a elaboração do 

programa de necessidades para que através deste programa, esboçar os croquis 

esquemáticos dos estudos preliminares de um Complexo Esportivo para o município 

de Ribeirão do Pinhal-PR.  

O Complexo Esportivo de Bauru-SP, é considerado como um dos maiores 

complexos esportivos da cidade, cujo o mesmo abriga o Noroeste Futebol Clube, o 

Bauru Basquete e o Vôlei Bauru. É formado pelos seguintes edifícios: Ginásio de 

Esportes destinado ao vôlei e basquete, com academia que é também utilizada por 

jogadores de futebol, além da administração do Vôlei Bauru e Bauru Basquete, onde 

também encontra-se o C.T. do time de futebol Noroeste, com campo para treinamento, 

quadra de areia, vestiários, alojamento, administração do clube de futebol e a sala de 

imprensa, e ainda o estádio de futebol onde o time manda seus jogos, com 

arquibancadas e entradas com acessibilidade notável, além do campo de futebol, 

vestiários, bancos de reservas e camarotes. 

 

  



4 
 

     Figura 01. Complexo Esportivo de Bauru-SP. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Em relação ao Ginásio de esportes “Panela de Pressão”, é considerado como 

a casa do Bauru Basquete atual, sendo este o finalista da liga nacional de basquete, 

onde já houve muitos jogos importantes contra clubes importantes além de títulos 

conquistados dentro deste ginásio, além do basquete, o time de vôlei também manda 

seus jogos, um time hoje com grandes jogadoras de seleção brasileira além de ser 

um time de tradição já tido sucesso no passado. 

O ginásio, também abriga a administração dos times de vôlei e basquete, uma 

academia no lugar onde teria sido construído para um palco, cujo eh ligado á camarins 

e salas de reuniões. Readequado para melhor uso de seus ambientes através de 

reformas pontuais, hoje o ginásio de esportes “Panela de Pressão” atende as 

necessidades da sede. 
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Figura 02. Ginásio de Esportes “Panela de Pressão”, Bauru-SP. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
 

CONCLUSÃO. 

Este Projeto consiste em ampliar e proporcionar um Centro Esportivo adequado 

para o município de Ribeirão do Pinhal – PR, tendo em vista que ao passar dos anos, 

necessita de uma readequação estrutural e filosófica, compactando as diversas 

modalidades a um local exclusivo para este fim à altura da historia que o município 

neste assunto que tem como grande tradição. Também auxilia a interação da 

população com seus conterrâneos e possíveis visitantes. 

 Assim observando que nosso município é referência em formar atletas, poderão 

ser descobertos mais talentos de alto rendimento com o proposto projeto, visa se 

ainda com o projeto o desenvolvimento humano do município podendo reduzir a 

quantidade de crianças nas ruas, combate as drogas e a melhor qualidade de vida a 

pessoas hipertensas e diabéticas com atividades em grupo orientado devidamente 

com profissionais capacitados que atendam no local proposto. 

 No entanto, o Centro Poliesportivo visa de um âmbito geral melhorar ainda mais 

a qualidade de vida da população e formação de atletas no município de Ribeirão do 

Pinhal – PR. 
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