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RESUMO 

Com o aumento da procura por esportes de qualidade e bem condicionado, este trabalho tem como 
objetivo a criação de um centro poliesportivo para cidade de Tomazina a fim de transformar a região 
ainda mais tradicional nos esportes, através desse trabalho foram feitas pesquisas em vários locais 
esportivos, para melhor entender as necessidades e funcionamentos desses locais. 
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ABSTRACT 
With the increased demand for qualify and well-conditioned sports, this work aims at the creation of a 
sports center for city Tomazina in order to transform the more traditional region in sports, through this 
work were done research in various sporting venues to better understand what the needs and 
workings of these locations. 
 
Keywords: Sport. Multisport Center. Architecture. Soccer. Sports Modes 
 
 

INTRODUÇÃO 

O esporte se faz presente na vida de todos, podendo dizer que antigamente 

muito se falava sobre futebol, como o passar do tempo outros esportes foram 

evoluindo e conquistando seu espaço no meio esportivo e na mídia. 

Com o aparecimento de grandes atletas o esporte expandiu para novas 

modalidades, dentre essas modalidades estão, voleibol, natação, atletismo, lutas, 

ginásticas, basquetebol entre outras, diante dessa evolução no quadro esportivo, 

foram criados grandes centros para pratica desses esportes pelo mundo. 

Um grande exemplo são os complexos esportivos no Brasil seja nas quadras 

públicas, escolas, e universidades, muitas dessas instituições constroem grandes 

centros esportivos, pois a prática esportiva é um instrumento educacional que visa 

desde a formação do cidadão até a formação de um grande atleta. 

A falta de práticas esportivas pode-se levar a um sedentarismo que muitas 

vezes causa doenças e distúrbios, como estresse, tabagismo, obesidade e má 

alimentação. Diante desses fatores estudos estão sendo colocado à mostra, sobre 

a importância do esporte para pessoas seja na infância, adolescência ou terceira 

idade. 
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A cidade de Tomazina, localizada no norte do Paraná, possui uma área de 

591 km², com 8.788 habitantes de acordo com os dados do censo de 2010, 

conhecida na região por muitos atrativos turísticos e práticas esportivas tais como, 

canoagem, futebol, voleibol e futsal, não possuindo um centro poliesportivo para a 

realização de todas estas atividades, o que justifica esta proposta. 

Este trabalho tem como proposta um projeto de um centro de esportes, onde 

serão concentradas as atividades acima citadas, transformando a cidade de 

Tomazina, um polo esportivo para o norte do Paraná e visando melhorar o lado 

financeiro da cidade, passando a sediar grandes eventos regionais devidos sua 

tradição. Este trabalho tem como finalidade ser referência do norte do estado do 

Paraná, como um diferencial para as práticas esportivas. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os meios escolhidos para adquirir informações e pesquisas a serem utilizadas 

neste estudo foram retirados de sites específicos e bibliografias relacionadas. Ainda 

foram realizados estudo de casos em edifícios específicos ligados a atividades 

esportivas.  

Para aprofundar no assunto, foi escolhido para estudar os conceitos a seguir 

como métodos para se alcançar um bom resultado na funcionalidade do projeto do 

Complexo Poliesportivo de Tomazina. 

O conceito do esporte, classificamos como esporte todo atividade física, 

capaz de estimular e desenvolver habilidades psicomotoras existe várias 

modalidades do esporte, sendo elas por equipe ou individual, cada uma delas 

seguida de uma confederação vigente responsável pela criação de normas e regras. 

O esporte além de seus benefícios para a saúde, ele serve também de 

inclusão social, cidadania, respeito ao próximo e entretenimento cultural, além da 

formação de grandes atletas. 

Classificação e tipos de esporte as modalidades esportivas são classificadas 

em dois grupos, esportes com interação com o adversário podendo ser individual ou 

coletivo, e esporte sem interação com o adversário sendo ela individual ou coletiva. 

Para classificar os esportes que há interação com os adversários, sendo ele 

coletivo, podemos citar exemplos como: Basquetebol, Futebol, Futsal, Voleibol. 

E esportes individuais que há interação com adversário são: Judô, Peteca, Paddle, 

Tênis, Badminton. 
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Como exemplos de esportes em que não há interação com o adversário, 

usamos as duas classificações coletivas e individuais, podendo ser exemplo de 

coletivo: Ginástica rítmica, Nado sincronizado, Remo e Acrossport. 

E esportes individuais como: Atletismo, Ginástica olímpica, Natação. 

Definições de Centro Poliesportivo significa que é um local onde são praticados, 

varias modalidades esportivas, um complexo territorial muitas vezes com largas 

extensões, que possui diversas estruturas e campos de treinamento, além de 

instalações como fisioterapia, setores administrativos e praça de alimentação ao 

publico. 

Esses centros poliesportivos podem ser de uso amador para prática de 

educação física e escolinhas de treinamento base ou usados diretamente por atletas 

profissionais. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

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

das visitas aos Complexos Esportivos da cidade de Bauru conforme figuras 1 a 8, 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 Tomazina. 

Dessa forma diante de pesquisas bibliográficas e de analises podemos 

observar a importância do esporte.  

O esporte de uma forma geral sendo amador ou profissional tem como 

incentivo à formação educacional e disciplinar de um cidadão seja ele criança ou 

atleta, e está influenciada diretamente na saúde, uma pessoa que não prática 

atividades físicas, se torna sedentária, ao qual se pode levar a distúrbios como 

estresse, tabagismo, obesidade e má alimentação, diante desses fatores estudos 

vêm sendo colado à mostra, sobre a importância do esporte na vida das pessoas. 

Nesse contexto foram estudados dois edifícios conhecidos nacionalmente no 

cenário esportivo, que remetem ao tema do objeto de estudo. 

Desta forma destaca-se o Complexo Esportivo Alfredo de Castilho e o Ginásio 

Panela de Pressão de Bauru. 

 

COMPLEXO ESPORTIVO ALFREDO DE CASTILHO 
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Área: 72.600m² 

Localização: Bauru- SP 

 
                          Figura 1 – Entrada Principal 

 
                         Fonte: Arquivo Pessoal 

 
                       Figura 2 – Vista para o campo de treinamento 

 
              Fonte: Arquivo Pessoal 
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                       Figura 3 – Acessibilidade 

 
            Fonte: Arquivo Pessoal 

 
                       Figura 4 – Campo de Futebol 

 
            Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Localizado na cidade de Bauru interior de São Paulo considerada a cidade 

mais populosa do Centro Oeste Paulista, este complexo conhecido por todos como 

casa do grande time da época de 1920 o Esporte Clube Noroeste, instalado em uma 

área de aproximadamente 72.600m² em terreno plano com poucas variações de 

nível, possui estruturas esportivas como campo de treinamento, quadra de areia, 

prédios de alojamento, restaurante, secretarias, administração, estacionamento e 

uma grande área de lazer, todos eles distribuídos ao longo do terreno, seu 

comprometimento com a questão de acessibilidade, resolvido com rampas, 

sinalizações e setores denominados somente para portadores de necessidades 

especiais. 
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GINÁSIO PANELA DE PRESSÃO DE BAURU 

 

Localização: Bauru- SP 

Ano de Construção: 1955 

 
                   Figura 5 – Ginásio Panela de Pressão Bauru 

 
      Fonte: Arquivo Pessoal 
 

                 Figura 6 – Ginásio Panela de Pressão Bauru 

      
 
 
  

Fonte: Arquivo Pessoal 
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                  Figura 7 – Estrutura de Cobertura – Ginásio Panela de Pressão 

 

               
               Figura 8 –Estrutura Cobertura Externa – Ginásio Panela de Pressão 

 
      Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Com sua capacidade para 2.000 expectadores, o Ginásio ficou conhecido 

nacionalmente com a formação do time do Bauru Basquete que figurava entre os 

melhores times nacionais, esta estrutura esportiva é feita especialmente para o 

basquete e vôlei, contém piso emborrachado com uma camada de mola de 

amortecimento e podem ser retiradas do lugar, conta também com arquibancadas 

em concreto em volta da quadra, sendo no meio arquibancada com cadeira 

numerada, o ginásio conta com uma entrada principal, vestiários com armários e 

área de banho para os jogadores. 

             Fonte: Arquivo Pessoal 
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 A estrutura externa é formada por uma cobertura de zinco de forma ovalada, 

com paredes em concreto armado e estrutura metálica, em volta uma estrutura 

acoplada ao edifício em concreto armado formam brises e dão um diferencial 

estético. 

 

TERRENO PARA PROPOSTA DO COMPLEXO ESPORTIVO 

 

Figura 9 – Localização do Terreno 

 
Fonte: Google Earth, acesso em 19 de junho 2016 

 

                             Figura 10 - Planta do Terreno 

   
                                          Fonte: Autor deste trabalho 
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O terreno a ser apresentado, visa demonstrar, a topografia e as medidas do 

terreno, a serem empregadas no projeto de proposta do Complexo Esportivo 

Tomazina, no estado do Paraná, em um local com área de 16.458 m². 

 

PROGRAMA DE NECESSIDADES: 

 

O Programa de Necessidades a ser apresentado a seguir, visa demonstrar, 

em porcentagem, a média das áreas a serem empregadas no projeto de proposta de 

implantação do Parque Urbano na cidade de Tomazina, no estado do Paraná, em 

um local com área de 16.458 m². 

Todas as porcentagens utilizadas tiveram como base as análises realizadas 

a partir de projetos já desenvolvidos, sejam eles executados ou não, de Complexos 

Esportivos que contemplam a atividade final semelhante à pretendida ao projeto 

quem vem a ser proposto. 

O programa de necessidades contém no setor de esportes, uma quadra 

poliesportiva com dimensões de 30x15 e área de 450 m², uma quadra de tênis com 

dimensões de 23,77x10,97 e área de 260,75 m², uma piscina semi olímpica com 

dimensões 22x40 e área de 880 m², dois vestiários com dimensões de 2,50x3 e área 

de 15 m², dois banheiros com dimensões 6x4,50 e área de 54 m², um campo suíço 

com dimensões 25x45 e área de 1.125,00 m². 

O programa de necessidades contém no setor de refeitório, praça de 

alimentação com dimensões 10x15 e área de 150 m², uma lanchonete de dimensões 

5x8 e área de 40 m², dois banheiros com dimensões 8x4,5 e área de 72 m², um 

depósito de bebidas com dimensões de 3x2,50 e área 7,5 m², controle de 

recebimento com dimensões 2x1,20 e área de 2,40 m². 

O programa de necessidades contém no setor de fisioterapia, uma sala de 

atendimento com dimensões 4,0x3,5 e área 14 m², uma sala de equipamentos com 

dimensões de 5,0x4,0 e área de 20 m², um depósito com dimensões 3,5x3,5 e área 

12,25 m². 

O programa de necessidades contém no setor de serviço, contém dois 

vestiários com dimensões de 2,5x3,0 e área de 15 m², dois banheiros com 

dimensões de 6,0x4,5 e área de 54 m², entrada de funcionários com dimensões de 

2,0x3,0 e área de 6 m², um almoxarifado com dimensões de 4,0x5,0 e área de 20 

m², uma lavanderia com dimensões de 5,0x3,0 e área de 15 m². 
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O programa de necessidades contém no setor administrativo, uma sala de 

departamento pessoal com dimensões de 4,0x4,0 e área de 16 m², uma sala seção 

de compras com dimensões de 4,0x4,0 e área de 16m², uma sala de contabilidade 

com dimensões de 4,0x4,0 e área de 16 m², uma sala de gerencia geral com 

dimensões de 3,0x4,0 e área de 12 m², uma sala de reunião de 4,0x8,0 e área de 32 

m², uma sala de secretaria com dimensões de 3,5x4,0 e área de 14 m², dois 

banheiros com dimensões de 6,0x4,5 e área de 54 m². 

 

CONCLUSÃO 

 

A transformação dessa área em um grande complexo esportivo que é 

proposto por este projeto, não é imaginada nem pelo poder público e até mesmo pela 

sociedade local, olhar para a cidade e perceber suas potencialidades, conflitos e 

abusos é dever do Arquiteto e Urbanista, deste modo à identificação da problemática 

e uma possível solução, que une este projeto, a carência de lazer urbano na cidade 

e a potencialidade de uma área, demonstram o ponto, de certa forma, vital e 

estratégico para a viabilidade deste projeto. 
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