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ARQUITETURA PARA O ESPORTE: 

CONFORTO TERMOACÚSTICO PARA CENTROS ESPORTIVOS 

 

Amanda Maria Guilherme de Morais  

 

RESUMO 

 

Mesmo sem ter uma data exata para o surgimento do esporte, ele vem sendo praticado desde 

os tempos antigos, quando a realização de atividades como correr, pular, arremessar algum 

peso etc. já faziam parte do dia a dia para a sobrevivência. Desde então, essas atividades 

foram se desenvolvendo e hoje tornaram-se rotina de muitas pessoas. A existência de locais 

destinados a treinos, atividade de lazer e atividades nas quais as pessoas tenham momentos de 

prazer contribui para a diminuição do sedentarismo, como é o caso do Centro Esportivo 

Mandacaru – Maringá (PR). Entretanto, a má conservação e o mau planejamento durante a 

execução desse Centro Esportivo (C.E.), tornam sua utilização dependente de vários fatores 

extrínsecos e seu funcionamento gera desconforto a habitações que tangenciam sua 

localidade. Após pesquisas sobre o comportamento dos sons e das ondas de calor, foi possível 

propor soluções termoacústicas para um novo ginásio fechado, dento do centro, como a 

utilização de paredes mais espessas com revestimento extra de gesso e uma cobertura com 

isolamento térmico que contribuiria também para a acústica do local. Além disso, a pesquisa 

também apresentou soluções para que fosse possível uma ampliação, com salas para 

atividades pré-determinadas que trariam consigo a utilização de tecnologias e soluções 

termoacústicas e estruturas acessórias que iriam, além de propor um sombreamento na 

edificação, complementar a fachada, tornando o local mais agradável, dinâmico e atrativo. 

 

Palavras-chave: Acústica; Conforto térmico; Soluções arquitetônicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHITECTURE POR SPORT: 

THERMOACOUSTIC COMFORT FOR SPORTS CENTRES 

 

Amanda Maria Guilherme de Morais  

 

ABSTRACT 

 

Even without an exact date for the emergence of sports, it has been practiced since ancient 

times, when performing activities such as running, jumping, weight throwing etc. were part of 

everyday survival. Since then, these activities have been evolving and today they have 

become routine for many people. The existence of sites intended for training, leisure 

activities, and activities in which people have moments of pleasure, contribute to the 

reduction of sedentary lifestyle, that is the case of Centro Esportivo Mandacaru – Maringá 

(PR). However, poor maintenance and bad planning during the execution of that Sports 

Center (C.E), have made its use dependent on various extrinsic factors and its operation 

causes discomfort to dwellings around it. After research on the sound behavior and heat 

waves, it was possible to suggest thermoacoustic solution for a new gym inside the Center, 

such as the use of thicker walls with extra plaster coating and covering with thermal insulation 

that also contributes to the acoustics of the place. In addition, the survey also presented 

solutions to make possible an enlargement with predetermined activity rooms, using 

technologies and thermoacoustic solutions, and ancillary structures that would, in addition to 

proposing a thermal comfort, complement the facade also making the site more pleasant, 

attractive and dynamic. 

 

Keywords: Acoustics; Thermal comfort; Architectural solutions.



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Durante os últimos anos, a prática de atividades físicas vem sido trocada por outros 

tipos de atividades nos quais não se consomem a quantidade ideal de energias diárias, 

problema popularmente conhecido como sedentarismo, o que vem preocupando especialistas, 

já que segundo o censo de 2000, o problema engloba cerca de 80% da população brasileira 

que vive nas cidades. Como consequência do sedentarismo, as pessoas desenvolvem 

problemas de saúde como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, além de distúrbios 

emocionais. 

A prática esportiva se torna uma maneira de integração dos participantes da vida 

social e uma forma ativa de inserção – já que proporciona ao indivíduo uma relação direta 

com outros membros da sociedade – bem como uma melhor qualidade física e emocional. Ao 

mesmo tempo, estimula a persistência de seu participante, o respeito ao adversário, 

participação em grupo, desenvolvimento da autoestima e a preservação do meio ambiente, 

como mostra o Ministério do Esporte. 

Segundo pesquisas realizadas pela Bem Saúde, alguns motivos para a não realização 

de atividades físicas é a falta de tempo ou tempo restrito; o acompanhamento de um 

profissional com um custo muito elevado; a escolha de uma atividade física que não lhe cause 

prazer; um ambiente inseguro, desconfortável e a uma distância considerável da sua 

residência.  

Constitucionalmente, o esporte refere-se também ao lazer do cidadão, sendo 

colocado entre os direitos sociais (Título II, Capítulo II, artigo 6º), e incentivado como forma 

de promoção social pelo Poder Público, como é visto no Artigo 217, 3º Parágrafo, item IV. 

Para a concretização de tais incentivos, o Governo promove eventos públicos que buscam a 

participação popular, e implantam locais espalhados pela cidade, que instigam a prática de 

atividades físicas, como é o caso dos centros esportivos, que possuem como função 

disponibilizar para toda a cidade atividades de lazer e esporte, às quais todo cidadão possa ter 

acesso em seu tempo livre, oferecendo-lhe ainda um melhor aproveitamento do espaço 

público. Todavia, o estado de conservação dessas estruturas públicas, em sua maioria, é 

decadente, causando prejuízos para quem o utiliza e obrigando-os a se adaptarem a situação 

que o encontram.  

Atualmente, na cidade de Maringá, encontram-se 15 centros esportivos além da Vila 

Olímpica, e é possível notar a necessidade de reformas em suas estruturas, como é o caso do 
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Centro Esportivo (C.E.) Mandacaru, que além dos problemas com a edificação, há o 

incomodo à vizinhança, por estarem, boa parte do tempo, sob a presença de ruídos vindos da 

má elaboração projetual do ginásio presente no centro esportivo, e a inexistência de soluções 

que possam diminuir os barulho gerado, como é relatado por Antônio Joaquim dos Santos, 

coordenador do C.E. Mandacaru. Tal problemática ocorre nesse centro, e vem sendo alvo de 

reclamações, o que torna necessária a busca por soluções. Desse modo, o objetivo principal da 

pesquisa do artigo é entender, por meio de livros, artigos, entrevistas etc., o comportamento 

do som e das ondas de calor e, com isso, soluções de melhoria termoacústica, para que, então, 

sejam identificadas as melhores opções para um novo Centro Esportivo Mandacaru. Com 

isso, será possível contribuir para uma qualidade de lazer para a população da região, instigar 

mais a prática de atividades esportivas e aumentar o leque de atividades a serem 

desenvolvidas do local, o que não é possível devido a estrutura precária. 

 

2. CENTRO ESPORTIVO  

 

2.1 HISTÓRICO DO ESPORTE E CENTRO ESPORTIVO  

 

Não é possível definir uma data precisa para o surgimento do esporte, mas há 

indícios que ele venha sido praticado desde os seres primitivos, quando para sobreviver 

durante suas caças, os homens faziam uso de corrida, luta, saltos, lançamento de objetos, 

lanças etc., atividades que hoje se tornaram modalidades específicas de esportes. Juntamente 

com o desenvolvimento da prática das atividades, foi surgindo a necessidade de locais para 

tais realizações, iniciando-se da Grécia Antiga, o berço do esporte olímpico, com construções 

de instituições públicas denominadas gymnasion (latim), significado da palavra “escola para 

exercícios nus”, já que eram praticados sem vestimenta alguma, e a partir desse termo em 

latim surgiu o que é conhecido como “ginásio”. (Fábio Lessa, 2011, pag. 46-47) 

No entanto, ainda de acordo com Lessa, os ginásios gregos não eram utilizados 

apenas para atividades físicas, podendo ser palco de reuniões, local para educação espiritual e 

centros de instruções, já que o esporte capacitava para a iniciação em uma vida civilizada e 

havia sua importância militar, de modo que dados poderiam ser substituídos por lanças, discos 

por escudos e a luta era imprescindível na guerra. As estruturas dos ginásios contavam com 

amplos espaços para caminhadas e corridas, bem como locais para a prática de luta e do 

pugilato, ainda havia ginásios que incluíam também a palestra. Dessa forma, conclui-se que 
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ginásios eram espaços socialmente construídos, onde, por meio de práticas esportivas e 

interações sociais, os valores helenísticos eram exaltados. 

 

2.2 INÍCIO DO ESPORTE NO BRASIL 

 

No Brasil, o esporte vem sido praticado antes mesmo de seu descobrimento, por meio 

dos indígenas que aqui habitavam, já que praticavam em seu dia a dia atividades para suas 

necessidades e utilitarismo, como arco e flecha, canoagem, natação corridas, entre outros, 

como mostra o “Portal Educação”. Ainda, modalidades vindas juntamente com imigrantes que 

aqui desembarcaram, foram se desenvolvendo, juntamente com modalidades que aqui 

surgiram, como peteca, sandboard, biribol, futsal, entre outros, tornando-se parte da cultura 

brasileira, e representando a identidade nacional. 

Institucionalmente, seu surgimento se deu em 1937, com a criação da DIVISÃO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, por intermédio da Lei nº 378 de 13/03/1937. Posteriormente, foi 

transformada em SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, em seguida 

SECRETÁRIA DE DESPORTOS DE PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, por Fernando 

Collor de Mello, e assim foram surgindo mudanças, até que em 2003 foi definida a criação do 

MINISTÉRIO DO ESPORTE, como é possível ver no Portal da Copa. 

O país vem instigando a prática esportiva de diversas maneiras, seja ela por meio da 

possibilidade de treinamentos, lei de incentivo ao esporte (Lei 11.438/2006), criação de 

institutos e a construção de locais para treinamentos com mais conforto e tecnologia. Além de 

se estruturar para ser sede de diversos jogos e competições mundialmente famosas, como por 

exemplo Copa do Mundo FIFA (2014) e Olimpíadas (2016), voltando a atenção da população 

em geral para a prática esportiva.  

 

 

2.3 – ESPORTE COMO LAZER 

 

A definição de lazer, segundo o sociólogo francês Dumazedier, é o conjunto de 

atividades o qual o indivíduo pratica de forma livre, sendo ele a escolha do mesmo, como 

descansar, recrear-se, praticar alguma atividade física, alguma recreação ao ar livre, 

desenvolver uma ação voluntária ou qualquer outra vontade que tenha no momento que 

estiver livre de suas obrigações profissionais, familiares e sociais. 
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Atualmente, o dia a dia da população acaba se tornando a cada vez mais cansativo e 

estressante, pois vive, muitas vezes, em função do trabalho, tendo que enfrentar trânsito 

intenso e escritório claustrofóbicos. De acordo com Ana Lucia Santana (2004), o indivíduo 

em seus momentos de ócio busca atividades que lhe proporcionam momentos de 

tranquilidade, diversão, felicidade, realizando atividades que lhe tragam prazer.  

A prática de atividades físicas é, para muitas pessoas, o que lhe trazem recreação em 

suas horas livres. Dessa maneira, complexos esportivos se tornam cada vez mais procurados 

pela população, não apenas para ser local jogos, mas também para diversão e entretenimento, 

e nos quais é possível reunir família e amigos e utilizar a infraestrutura que é oferecida, como 

é concluído ao analisar o aumento da procura pelas atividades nesses locais, que geram até 

lista de espera em determinadas aulas/treinos. 

Entretanto, ao analisar a abrangência de Centros Esportivos na cidade de Maringá, que 

consiste em raios 2000m, de acordo com a Prof. Me. Laura Granzotto apud. Adrian Pitts. 

(2018, p.12). Em muitas regiões, é possível notar a ausência de locais esportivos nos quais é 

possível propor isso para a população, ou ainda, quando existentes, carecem de uma 

infraestrutura adequada, sendo sua estrutura 

degradada, ou há a periculosidade e ausência de 

cuidados. 

 

2.4 – CENTROS ESPORTIVOS EM 

MARINGÁ 

 

Atualmente, o município de Maringá 

conta com uma estrutura que envolve cerca de 15 

Centros Esportivos (C.E.) e a Vila Olímpica, na 

qual, além de contribuírem com suas funções 

sociais, é também sede de competições e jogos a 

níveis municipais e estaduais, recebendo um 

grande número de pessoas de diversas idades, 

como é informado no site da prefeitura. Tal 

incentivo ao esporte e atividades físicas vem crescendo nitidamente na cidade, com eventos 

cada vez mais frequentes e incentivos principalmente voltado a faixa etária mais nova, como 

treinos para crianças e jogos nos C.E. e a abertura para sediar jogos universitários, tornando 

Figura 1 - Mapa raio de abrangência centros 

esportivos de Maringá.                                                                    

(Autoria própria) 
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ainda mais necessária a presença de uma estrutura correta para que possam ter suas atividades 

realizadas corretamente. 

 

2.5 – CENTRO ESPORTIVO MANDACARU 

 

Dentro os C.E. presentes na cidade, encontra-se o Centro Esportivo Mandacaru. 

Localizado na Rua Lázaro Benedito Carnielli, o Centro Esportivo Dr. Altino Borba 

(popularmente conhecido como C.E Mandacaru) foi inaugurado em 1979, e conta em sua 

estrutura com 01 (um) ginásio de esportes coberto, com capacidade para 200 lugares na 

arquibancada; 01 (uma) Piscina descoberta de 25x12m com 06 raias; 01 (um) parque infantil; 

01 (uma) secretaria; 02 (dois) vestiários, sendo eles 01 masculino e 01 feminino; 01 (uma) 

cozinha; 01 (uma) cancha de bocha; e 01 (um) campo de futebol suíço. 

Atualmente, atividades esportivas e recreativas são realizadas dentro do centro 

diariamente, como aulas de natação para crianças e jovens, hidroginástica para adultos, 

atividades de verão, ginástica localizada, treinos de futsal, entre outras, sendo todas elas 

abertas ao público, como é encontrado no cronograma de funcionamento disponibilizado pelo 

C.E. As dinâmicas são realizadas diariamente, em diversos horários pré-determinados, sendo, 

por vezes, necessária a adaptação dos equipamentos para que possam ser utilizados de forma 

adequada. Entretanto, há condições nas quais um ajuste é inviável, como, por exemplo, as que 

interferidas por fatores climáticos, tornando o funcionamento do C.E impossibilitado e, no 

caso de haver competições no momento, elas devem ser realocadas para outras áreas da 

cidade. 

Figura 2 - Centro Esportivo Mandacaru 

(Autoria própria) 

Figura 3 - Piscina Centro Esportivo Mandacaru 

(Autoria própria) 
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Tal problema é afirmado pelo coordenador do C.E. Antônio Joaquim dos Santos 

(informação verbal), que expôs que todas as atividades ficam em função das adaptações à má 

estrutura do local, já que, por exemplo, não há um lugar correto para as aulas de ginástica e 

Karatê em dias em que o tempo não esteja propício. Ainda, problemas como goteiras dentro 

do ginásio fechado e a falta de local coberto para realizações de atividades ao ar livre surgem 

habitualmente, além do fato da piscina não ser aquecida e ser descoberta, que também torna 

seu funcionamento sujeito às intempéries. 

Nelson José Gulla, funcionário do C.E desde sua inauguração, relata que já houve 

diversas reformas, porém nenhuma que solucionasse todos os problemas presentes, e dentre 

elas, nenhuma foi em função de resolver o maior problema do local: a falta de conforto 

térmico e acústico da quadra fechada (informação verbal), problemática que acarreta, além do 

incômodo de quem está dentro da quadra com a acústica e temperatura ruins, problemas para 

moradores vizinhos, que já se queixaram do barulho do som utilizado nas aulas se dança, 

Gulla afirma (informação verbal). 

   

 

3.  CONFORTO ACÚSTICO 

 

3.1 – SOM E RUÍDO 

 

O som é toda vibração ou onda mecânica gerada por um corpo vibrante, que produz 

uma sensação do sistema auditivo, possível de ser detectada pelo ouvido humano. A partir de 

sua fonte, o som vai se dissipando em forma concêntrica e em um meio material, assim, seu 

direcionamento é evidenciado pela concentração de energia em um determinado sentido. 

(CARVALHO, 2010; BISTAFA, 2011). 

O ruído consiste em todo som indesejado, sendo seu conceito subjetivo, e quando 

atinge níveis elevados, pode gerar problemas de efeitos fisiológicos (aumento da pressão 

arterial), efeitos psicológicos (queda de desempenho, perturbação do sono) e efeitos 

mecânicos (danos e falhas estruturais). Tecnicamente, pode-se dizer então que o ruído é uma 

oscilação intermitente/aleatória, classificada em ruídos aéreos, aqueles transmitidos através do 

ar (por exemplo, vozes), e ruídos de impacto, que são decorrentes de qualquer percussão sobre 

um sólido (por exemplo, a queda de um objeto). 

Toda onda sonora está sujeita a fenômenos ondulatórios, que resultam em 

comportamentos específicos do som. Um desses fenômenos é a reflexão, que acontece quando 
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uma onda sonora encontra uma divisão entre dois meios distintos e retorna, não ocorrendo 

uma diferença de velocidade (já que não houve uma troca de meios), nem uma diferença de 

frequência (que só depende da fonte). Dessa maneira, na maioria das vezes, o som que 

percebemos diariamente é uma mistura do som direto (emitido diretamente da fonte para o 

receptor) e as subsequentes reflexões que a onda sonora sofre, como aponta Souza (2012). 

Ainda, para que ocorra a reflexão, é necessário que o obstáculo seja maior que a onda sonora, 

ou seja, ondas de alta frequência (pequeno comprimento de onda) tendem a refletir com maior 

facilidade, comparado a ondas de baixa frequência. 

De acordo com Souza (2012, p..36), em projetos arquitetônicos, quando são inseridos 

corretamente as barreiras acústicas, o som refletido auxilia na distribuição sonora, 

aumentando a intensidade e homogeneidade do som no ambiente, já que o som direto tende a 

perder sua intensidade conforme aumenta a distância entre o receptor e a fonte. Entretanto, o 

som não perde sua intensidade apenas dessa maneira, o fato de os materiais também 

possuírem uma capacidade de absorção contribui para que isso ocorra. Parte da energia do 

som é refletida, enquanto parte dela é absorvida, sendo sua absorção diretamente proporcional 

a porosidade do material. 

 

3.2 – AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

 

Um nível sonoro em locais para esporte como pavilhões fechados para espetáculos e 

atividades esportivas, deve ser de 45-60 dB, como recomenda a NBR 10152, porém, alguns 

casos até passam esse número. Desse modo, habitações que tangenciam pavilhões e locais 

fechados para esporte, sofrem com o som vindo desses locais. Vale lembrar, que “valores 

superiores ao recomendado geram desconforto, sem necessariamente implicar riscos à saúde.” 

(NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico. 1987, p. 2) 

 

3.3 – TRATAMENTO ACÚSTICO 

 

De acordo com Régio Carvalho (2010, p. 87-88), o tratamento acústico de um 

ambiente consiste basicamente em:  

• Proporcionar boas condições de audibilidade, utilizando-se de uma boa 

arquitetura ou revestimentos com boa absorção acústica; 

• Cuidar de ruídos externos que possam interferir na boa audibilidade do interior; 
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• Bloquear ruídos produzidos no interior que possam causar perturbações no 

entorno. 

Ainda, há objetivos e características diferentes em cada material empregado para 

melhorar a acústica, sendo eles com funções de “isolar” e “absorver”, funções que podem ser 

complementares, mas requerem diferentes características. De acordo com Léa Souza et.alia, 

todo material possui a capacidade de 

reduzir a intensidade sonora, sendo 

o isolamento em função da 

frequência do som, e reduzir o nível 

de intensidade sonora conforme seu 

índice de atenuação. Materiais com 

a capacidade de absorção também 

tem como variável a frequência do 

som e é indicada pelo coeficiente de 

absorção (relação entre a energia 

sonora absorvida e incidida). Dessa maneira, quanto mais poroso for um material (lã mineral, 

espuma, tapete etc.), maior será sua absorção do som, enquanto um material isolante é 

aplicado sobre uma superfície, reduzindo o nível sonoro transmitido para o lado oposto, sendo 

a espessura da parede fundamental para que o som seja isolado. Além disso, quando há uma 

camada de ar entre as superfícies é possível isolar mais o som, sendo necessário para um 

isolamento apropriado, que as duas partes estejam o mais isoladas possível. 

 

Elementos estruturais para amarração entre as paredes duplas tendem a 

diminuir a eficiência do isolamento acústico dessas paredes, e quanto mais 

inflexíveis ou rígidos esses elementos, menor é a atenuação do ruído. 

(SOUZA, ALMEIDA, BRAGANÇA, 2012, p. 87) 

 

Também há a primordialidade do tratamento acústico ao ar livre e, para isso, se faz 

necessário o conhecimento do local onde o imóvel está implantado, seu projeto arquitetônico, 

a destinação do imóvel, os níveis de ruídos aceitáveis para a edificação, níveis do seu entorno 

e do seu interior, e as especificações dos materiais que serão utilizados.  

 

 

 

Figura 4 - Atenuação sonora por paredes duplas com espaço de 

ar (Bê-á-bá da acústiva arquitetônica. 2012, p.86) 
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3.3.1 – Isolamento acústico 

 

Isolar acusticamente uma edificação significa bloquear todos os ruídos produzidos por 

ela para o exterior, ocorrendo o mesmo ao contrário, ou seja, ruídos externos não atingir quem 

esteja dentro da edificação. Entretanto, diversos fatores implicam no isolamento acústico, 

como, por exemplo, a metragem de uma parede, a transmissibilidade média do material que a 

compõe e a existência ou não de aberturas. (CARVALHO, 2010, p. 88-89) 

No que se refere a isolamento de paredes, é necessário verificar qual sistema 

construtivo mais indicado, já que seu isolamento pode ser por meio de paredes de alvenaria, 

duplicando-as para torná-las mais maciça, uso do sistema drywall ou mista, utilizando os dois 

métodos. Paredes em sistema drywall recebem em seu interior uma camada de lã de mineral, 

sendo o isolamento do som ampliado à medida que seu interior se torna maior, como mostra 

Carlos Roberto de Luca (2013, p.15). 

Ao isolamento acústico por meio de elementos arquitetônicos, dá-se o nome de 

barreiras acústicas. Essas barreiras podem ser feitas por meio de elementos construídos, como 

muros, ou qualquer outro elemento da própria topografia do local, e são posicionadas entre a 

fonte que está produzindo o som e o receptor. De acordo com Souza (2012, p.72-77), o fato de 

os sons serem refletidos faz necessária cautela na forma da barreira e no material utilizado, já 

que uma má análise acarretará uma permanência do problema, ou até mesmo ampliá-lo, 

ocasionando, por exemplo, reflexões que geram eco ou causando incômodos com a 

concentração de raios. 

Entretanto, deve-se ficar atento ao fato de que para atenuar um som muito intenso 

produzido por uma fonte que se encontra 

muito distante do receptor, utilizar a barreira 

pode não ser muito eficiente, já que, mesmo 

muito intenso, a diferença de percurso pode ser 

pequena. 

 Para se ter uma boa eficiência em uma 

barreira acústica, é necessário levar em 

consideração pontos como a frequência dos sons 

(já que barreiras são eficientes para sons de alta 

frequência pelo fato desses sons serem refletidos) e a proximidade entre a fonte e o receptor – 

seu desempenho é inversamente proporcional à distância. Outro ponto determinante é a massa 

dessa barreira, sendo a barreira mais eficiente em elementos mais sólidos por haver menor 

Figura 5 - Difração de barreiras para sons de 

baixa frequência. ( Bê-á-bá da acústica 

arquitetônica) 
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vibração, além de necessitar de uma estanqueidade da barreira para que sons de baixa 

frequência não passem por pequenas aberturas. Há ainda a velocidade e direção dos ventos 

dominantes, e considerações de aspectos subjetivos, ou seja, barreiras que impossibilitam a 

visualização da fonte sonora, mesmo que numericamente não comprovadas, que influenciam 

da percepção do ruído, como mostra Léa Cristina Souza (et.alia, 2012). Um exemplo dessas 

barreiras que impedem a visão da fonte é a utilização de vegetação, já que, a não ser que seja 

uma massa vegetativa, não é uma barreira acústica eficiente. 

A estanqueidade também é um fator determinante para o isolamento do ambiente, pelo 

fato de que sons de baixa frequência conseguem se propagar com maior facilidade por 

aberturas, desse modo é necessário que haja utilização de fechamentos adequados nas portas e 

janelas. A utilização de esquadrias especiais intervém no isolamento, já que possuem a 

capacidade de isolamento acústico superior às tradicionais.  

É possível encontrar no mercado hoje diversos métodos de isolamento acústico em 

esquadrias, sendo eles: 

• Vidro duplo com câmara de ar 

• Vidro duplo com filme flexível 

• Vidro duplo com filme flexível, câmara de ar e vidro 

• 2 câmaras de vidro duplo com filme flexível e câmara de ar 

Carvalho cita (2010, p. 103-105) que a maneira de abertura das esquadrias também 

influencia em seu nível de isolamento, como, por exemplo, as esquadrias com abertura em 

giro, com as quais conseguem um isolamento superior comparado as corrediças (devido ao 

fato dessas requererem pequenas folgas). Esquadrias fixas são as que alcançam melhores 

resultados. 

Além do isolamento acústico, a utilização dessas esquadrias proporciona um melhor 

conforto térmico para o ambiente, com propriedades térmicas, de transmissão de luz e calor. 

Há também outros métodos para solucionar o isolamento acústico de esquadrias. No 

caso das portas de madeiras, é possível a vedação em sua parte inferior, e a troca de suas 

maçanetas por travas retráteis. 

 

3.3.2 – Absorção acústica 

 

A absorção acústica consiste em atenuar os efeitos do som por meio da sua parcial 

reflexão ou absorção quando as ondas atingem uma superfície, sendo determinado seu 
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comportamento de acordo com o estado de seu anteparo, ou seja, se consiste em uma 

superfície lisa e dura (o som é refletido) ou macia (o som é absorvido). Absorver o impacto 

diretamente na fonte na qual o som é produzido é a melhor maneira de combater o ruído, 

dessa forma, utilizar materiais elásticos sobre a cobertura, por exemplo, torna seu controle 

acústico mais eficiente, como afirma Carvalho em seu livro. 

As ondas sonoras se dissipam entre os poros do material, assim, se for utilizado apenas 

um material com intuito de absorver o som, sem uma camada sólida após ele, a energia sonora 

transmitida irá se dissipar através do material da mesma maneira. 

A absorção geral de um ambiente se dá por meio do somatório do produto da área de 

cada superfície (Si) pelo seu coeficiente de absorção acústica (αi), Absorção original = Σ (Si x 

αi). No caso da utilização de materiais em paredes e divisórias, deve-se lembrar que a 

utilização de cortinas ou qualquer outro material sobre a área em questão, também faz com 

que o material entre na conta, já que o material também é provido de um índice de absorção e 

possui a capacidade de absorver ou refletir o som. (CARVALHO, 2010, p. 92) 

 

3.3.3 – Condicionamento acústico 

 

Quando é possível atingir uma qualidade acústica de modo que haja uma audibilidade 

interna, dizemos que foi dado um condicionamento acústico interno ao ambiente. Para que 

isso seja possível, é necessário seguir algumas providências fundamentais, como mostra ainda 

Régio Carvalho (2010, p. 92): 

• Fazer a correção do tempo de reverberação do local; 

• Verificar a geometria do ambiente e a partir disso prever uma melhor 

distribuição do som internamente, via superfícies que irão absorver e refletir o 

som; 

                 Vale lembrar que dizer que um ambiente que esteja condicionado acusticamente 

não significa que ele esteja isolado, e vice-versa, como é citado em AUDIUM. 

Ainda, deve-se ficar atento ao tempo de reverberação de um local, que consiste no 

tempo que o som permanece no ambiente depois do término da emissão da sua fonte.  Após as 

experiências de Wallace Sabine (escola americana) em uma sala, foi possível notar que o 

tempo de reverberação (t60) era inversamente proporcional á absorção total (A), tornando o 

produto uma constante. (CARVALHO, 2010, p. 93-94). 

Há um tempo de reverberação ideal para cada ambiente em função de seu volume e 

de sua destinação. O controle desses quesitos arquitetonicamente falando é de suma 
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importância devido ao aspecto de que pode haver sobreposição de sons caso o tempo de 

reverberação seja muito longo, ou ocorrer ao contrário, o som desaparecer imediatamente 

após sua emissão sem que o receptor final tenha percepção dela. 

 

4. CONFORTO TÉRMICO 

 

O conforto térmico consiste na sensação de satisfação com a temperatura do ambiente 

na qual está inserido, ou seja, uma pessoa não sente nem frio nem calor na temperatura 

ambiente, dispensando qualquer mecanismo de termorregulação para estabilizar a temperatura 

corporal. Nota-se que a temperatura ideal é subjetiva, e varia de pessoa para pessoa, contudo, 

em todos os indivíduos uma variação tênue de temperatura entre a ideal e a real, pode gerar 

desconforto, distração, tornar a pessoa inquieta, entre outras sensações desagradáveis. 

Diversos fatores interferem no bem-estar térmico de uma pessoa, desde princípios 

biológicos – como a taxa metabólica e/ou nível de atividade da pessoa – até como o ambiente 

trabalha para obter uma temperatura adequada (aberturas, ventilação, incidência solar). Deve-

se lembrar que corpos trocam de calor a todo momento, e esse fato também é uma 

condicionante do conforto térmico. 

 

4.1 – INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS 

 

Fatores naturais interferem no clima de local e devem ser levados em consideração 

para decisões de melhorias no desempenho térmico de uma edificação. Um desses fatores é a 

radiação solar, cujo ângulo de incidência em uma determinara região depende da latitude da 

mesma, sendo locais mais próximos do equador os que recebem maior radiação solar, ou seja, 

a latitude de um local é inversamente proporcional à radiação solar recebida, como mostra o 

livro “Manual do Conforto Térmico” (São Paulo: Studio Nobel, 2001). Ainda, há outros 

fatores determinantes, como a movimentação aparente do Sol, a distribuição de continentes e 

oceanos (locais mais próximos de oceanos tendem a ser mais frescos e úmidos), a topografia, 

revestimento do solo e nebulosidade. 

Ainda há o fato de umidade do local, que consiste na quantidade de água no ar em seu 

estado de vapor, sendo decorrente da evaporação das águas, da transpiração das plantas e 

movimentação das massas de ar, como mostra Frota (2001). Ela influencia diretamente as 

temperaturas e a sensação térmica, já que devido ao calor específico da água, ela tende a 

conservar mais a temperatura, tornando menor a amplitude térmica conforme aumenta a 
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umidade, além das chuvas, devido ao fato de que a saturação do ar provoca a condensação 

com maior frequência, como informa o Mundo Educação. 

Também pode ocorrer o movimento do ar por meio da pressão que ocorre quando o 

ar atinge a edificação, sendo mais conhecida como ventilação natural, devido à ação dos 

ventos. Tal ventilação, possui como finalidade manter a qualidade do ar em ambientes 

internos, remover a carga térmica da edificação decorrente da exposição à radiação solar e 

ganhos térmicos internos produzidos pelos indivíduos, e promover o resfriamento fisiológico 

dos usuários. 

De acordo com “Manual do Conforto Térmico” (São Paulo: Studio Nobel, 2001), o 

clima do local deve ser analisado para a escolha de soluções para a edificação, já que cada 

região possui suas particularidades. No caso de locais quentes e úmidos, não há uma diferença 

relativamente grande de temperatura entre o dia e a noite, portanto deve ser implantado 

aberturas relativamente grandes, para uma ventilação durante o dia em que a temperatura 

interna está mais alta que a externa, ao mesmo tempo protegendo tais aberturas da radiação 

solar direta. Em relação a inércia, deve-se prever uma média, de maneira que o calor recebido 

durante o dia não tenha dificuldades para sua retirada. A cobertura da edificação deve seguir a 

mesma inércia, com o auxílio de materiais isolantes. Ainda, no que se refere a vegetação, a 

escolha deve ser de árvores que promovam sombras, mas sem obstruir a passagem de ventos. 

 

4.2- COMPORTAMENTO TÉRMICO NA CONSTRUÇÃO 

 

O comportamento térmico nas edificações advém de trocas térmicas que ocorrem no 

ambiente devido a diferença de temperatura entre corpos (corpos mais quentes perdem 

temperatura para corpos mais frios) e a mudança de estado de agregação, como mostra Frota e 

Cheffer (2001, p. 31). Trocas de calor que ocasionam uma mudança de temperatura 

envolvendo a água, recebem o nome de trocas úmidas, e seus mecanismos são a evaporação 

(troca de estado líquido para gasoso) e condensação (transição do estado gasoso para líquido). 

Em oposição, as trocas secas fazem uma variação de temperatura utilizando mecanismos 

como convecção, que consiste na troca de calor de uma sólido e um outro fluído (líquido ou 

gás), radiação por meio da troca de calor entre dois corpos separados por uma distância, 

mesmo que no vácuo, e condução, ocasionada quando dois corpos se tocam. 

Ainda, é necessário levar em questão as propriedades térmicas dos materiais, que 

consistem na maneira na qual o é calor fornecido ou removido do material. No que se refere a 

condutividade térmica (K), é a capacidade que um corpo possui de conduzir calor, ocorrendo 
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de modo que o calor passa da região de temperatura mais alta para onde a temperatura é mais 

baixa, sendo metais bons condutores por haverem um número relativamente elevado de 

elétrons livres, como mostra Romis Atuus (2017, p. 21-26). Já a resistência térmica (R) é 

expressa pela capacidade que um material ou corpo possui de resistir a passagem de calor, 

sendo dependente de sua espessura, e a condutividade térmica (R= espessura / K).  

Quando é falado de transmitância térmica (U), é permitido conhecer o nível que se 

pode isolar termicamente em relação a porcentagem de energia que atravessa um corpo / 

material, sendo seu número inversamente proporcional a resistência, ou seja, quanto menor 

for a transmitância térmica, maior será seu potencial de isolamento. Por fim, a emissividade 

de um material (ε) condiz com a capacidade de emitir energia por radiação de sua superfície, 

sendo possível quando um corpo possuir temperatura superior a zero Kelvin. O valor ε de 

cada material é dependente se sua superfície e seu acabamento, e varia conforme a 

temperatura na qual se encontra e o comprimento de onda da radiação emitida. 

Uma edificação permanece em todo o seu tempo exposta a radiação solar, sendo parte 

do calor absorvido. Os elementos, quando expostas a essa radiação, são classificados em: 

a) Opacos – Parte da radiação é absorvida e parte dela é dissipada ou refletida 

para o exterior  

b) Transparentes ou Translúcidos – Uma parte da radiação consegue penetrar para 

o meio oposto, além da parcela que é dissipada para o mesmo meio. 

              

 

 

Figura 7 - Trocas de calor através de superfícies 

opacas (Manual do conforto térmico. p, 42) 

Figura 6 - Trocas de calor através de superfícies 

translúcidas (Manual do conforto térmico, p. 43) 
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4.3- ARQUITETURA NO AUXÍLIO DO CONFORTO TÉRMICO 

 

A função da arquitetura frente ao conforto térmico de um local é propiciar para o 

indivíduo uma melhoria no conforto do seu interior e tornar os espaços agradáveis, como os 

locais ao ar livre em climas amenos. O primeiro passo para se obter um bom conforto térmico 

em uma edificação é pensar em seu exterior. De acordo com Dima Stouhi em sua publicação 

no site Archdaily (2019), a envoltória do edifício é imprescindível para equilibrar a atmosfera 

interna, já que funciona como um filtro. A quantidade de calor gerada à medida em que o sol 

incide sobre a edificação recebe o nome de ganho solar, sendo seu valor sujeito ao projeto 

arquitetônico, proporção das áreas envidraçadas, calor refletido, nível de isolamento e a 

presença quantificada de elementos que estejam sombreando a edificação em sua envoltória. 

Desse modo, é necessário um estudo da geometria solar, o fluxo de ventos e dado climáticos 

da região. 

Por meio de estudos aplicados, é possível uma melhor localização para a edificação, 

de maneira que se aproveite os recursos naturais disponíveis no entorno (vento, claridade, 

umidade etc.). Pelo fato de Maringá ser uma região de climas quente e úmido, a variação de 

temperatura ao longo do dia não é tão significativa, tornando a ventilação durante o dia 

desejável para um alívio térmico. A previsão de aberturas auxilia a ventilação das edificações 

em momentos nos quais a temperatura externa é inferior a interna. As construções e 

coberturas nesse clima também não devem ter uma inércia muito grande (tempo em que 

temperatura de um edifício se iguala a de seu entorno), já que isto dificulta a retirada do calor 

que é acumulado durante o dia, dificultando o resfriamento da edificação durante a noite, 

como mostra Frota, Schiffer (2010, p. 71).  

Desse modo, a utilização de materiais com baixa inércia térmica se torna essencial 

para chegar a um bom conforto térmico interno. Materiais que diminuam a inércia, garantem 

que o ambiente interno permaneça mais frio comparado com o ambiente externo, atuando 

como uma forma de proteção. Nas superfícies externas, deve-se evitar a utilização de 

materiais no solo que tenham grande poder de armazenar calor, já que esse calor é devolvido 

para o ar no período da noite, atingindo a edificação. 

Outra maneira de contribuir para um conforto térmico do ambiente em climas quentes 

é a utilização do sombreamento, que consiste em elementos externos fixos ou móveis, que 

geram sombra sobre a edificação, diminuindo assim sua temperatura. Esse sombreamento 

pode ser por meio de vegetação, com árvores de copas largas que geram sombras (inclusive 

na cobertura), através do uso de cobogós (utilizado principalmente no nordeste brasileiro) e 
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prateleiras de luz, que consistem em estruturas semelhantes prateleiras, que dividem a janela 

em duas partes. Além dessas alternativas, ainda é possível promover o sombreamento através 

do uso de quebra-sol (“brise-soleil”). Elas se equivalem basicamente a estruturas posicionadas 

a frente das paredes e vidros, que bloqueiam a entrada direta do sol na edificação, permitindo 

ainda uma passagem de ar entre a mesma e as paredes, como é exposto por Frota e Scheffer 

(2001, P. 45). Para seu posicionamento e dimensão, é levado em conta fatores como a 

orientação solar da superfície e os horários que recebem maior incidência, sendo esses dados 

obtidos por meio da carta solar. 

 

5. SOLUÇÕES PARA CENTO ESPORTIVO MANDACARU 

 

Problemas existentes no Centro Esportivo Mandacaru podem ser notados visivelmente 

por quem passa pelo local, como a falta de manutenção periódica, a degradação de sua 

estrutura, e os locais irregulares para as atividades a que são destinados. Ainda, o coordenador 

do C.E., Antônio Joaquim dos Santos, afirma haver problemas além dos que são apenas 

perceptíveis ao olho, como o calor excessivo dentro do ginásio de esportes, sua manutenção 

precária, gerando goteiras em dias chuvosos, e sua acústica, causando transtornos para 

moradores da região e reclamações frequentes sobre o barulho vindo das aulas que ali 

ocorrem. Santos ressalta ainda, a necessidade de locais 

próprios para atividades como ginástica e karatê, já que 

hoje são necessárias adaptações para que elas ocorram. 

Visto os problemas existentes no atual C.E, será 

determinado uma nova implantação dos blocos, que 

deverá buscar um melhor aproveitamento do desnível 

existente no terreno, e inserir os blocos de maneira em 

que as fachadas maiores fiquem orientadas no sentido 

Norte – Sul, já que são as orientações de que o uso de 

brises resolvem totalmente a radiação solar. Além disso, 

os ventos vindos do Nordeste deverão ser aproveitados 

para uma ventilação natural mais eficiente em todos os 

edifícios. 

Em relação a ventilação natural, um dos objetivos é criar aberturas em lados opostos 

em todos os blocos, o que permitirá uma ventilação cruzada. Também será pensada uma 

estrutura de cobertura independente dos fechamentos laterais, permitindo assim que haja 

Figura 8 - Brise Soleil para promover o 

sombreamento (RENSON creating healthy 

spaces) 
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aberturas entre as paredes e as vigas superiores, para gerar uma ventilação natural por meio do 

efeito chaminé, como explica Christina Cândido em seu artigo “Ventilação natural e conforto 

térmico em climas quentes”: 

 

Pode ser produzida por diferença de pressão estática ou dinâmica nas 

paredes que separam os espaços internos e externos de uma edificação em 

função de diferença de densidades (temperatura); também conhecida como 

ventilação por efeito chaminé. (CÂNDIDO, 2006, p.11) 

 

Na cobertura, recomenda-se a utilização de telhas termoacústicas, que possuem como 

principal objetivo a redução da reverberação do som, e também a utilização de algum material 

poroso para absorver as ondas, assim como citado no texto, como, por exemplo, uma camada 

de lã de rocha. Com o auxílio da utilização da sua parte inferior perfurada, cujo diâmetro dos 

furos será determinado pela geometria da telha, poderá permitir que o som entre e dissipe na 

lã, fazendo com o que ela absorva o som. (TÉCHNE, 2011, edição 176, p.1). 

 Por meio do uso desse modelo de telha (sanduíche), será promovido, além de um 

conforto acústico (minimizando os ruídos do entorno e valorizando o som produzido no 

interior), um conforto térmico, por meio de um núcleo absorvente (lã de rocha), juntamente 

com a telha branca, podendo assim reduzir parte do calor irradiado pelo Sol. A utilização 

dessas camadas interpostas possuirá como benefícios: 

• Uma excelente absorção do som quando o material entra em contato com a 

face de uma telha microperfurada, o que melhorará significativamente a 

acústica do local 

• O fato de haver duas camadas de telha e no seu interior um material com 

propriedade de combustibilidade, resistência ao fogo, segurança, baixo nível de 

condutividade térmica, resistência as vibrações, imputrescível, inodora e 

quimicamente neutra, como aponta a publicação em “Amplitude”. Isso reduz 

consideravelmente o impacto sonoro do local com seu entorno. 

• Ruídos externos como os causados pelas chuvas também irão ser amenizados, 

já que o material amortece o impacto sobre a superfície. 

Ainda, recomenda-se a utilização de uma 

espécie de infraestrutura cenotécnica completa 

no ginásio, com nuvens acústicas, uma espécie 

de forro acústico fixado por cabos de aço, que 

poderá possibilitar que seus tempos de Figura 9 - Nuvem Acústica Sanex Illtec (Catálago 

produtos OWA Sonex) 
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reverberação e isolamento acústico sejam calibrados, de modo que possa receber qualquer 

tipo de uso com conforto e excelência, sem haver incômodos na vizinhança, e ainda promover 

uma diferencial estético em sua face superior interna. Esse material 

oferece elevado atrito a passagem do som, dissipando-o, 

proporcionando maior conforto acústico e redução de ruído. 

Nas paredes, será optada a utilização de materiais de bloco 

cerâmico, devido a sua melhor transmitância térmica em relação 

aos blocos de concreto, e em camadas duplas, com material 

isolante em seu interior, que tem como objetivo melhorar seu 

isolamento, como é apontado ao longo do artigo. Ainda, optou-se 

pela estratégia de sombreamento por meio da adição de brises, que 

através de um desenho angulado, poderá se tornar composição da 

fachada, possibilitando a entrada de ventos, gerando sombra na 

edificação e protegendo os indivíduos em dias chuvosos, além 

de trabalhar como uma espécie de beiral, como ocorre no 

Ginásio de Esportes do Colégio São Luís – São Paulo. Nas faces voltadas para dentro do 

centro, serão utilizados vidros Low-E, assim como o desenvolvido para o colégio, buscando 

uma integração com o entorno do conjunto, sem deixar de preservar a acústica e conforto 

térmico da edificação, como mostra Matuzaki (Galeria da arquitetura. Apud. BARBOUR, 

ALFREDO. Informação Verbal). 

Nas salas que serão projetadas para aulas de dança e atividades específicas, 

recomenda-se a utilização de vidros em seus lados, buscando não perder a visão do restante 

do centro, que poderá possuir tal tecnologia, além de uma camada de ar em seu interior e uma 

proteção com brises. Também será aconselhado a utilização de esquadrias acústicas de PVC, 

que poderão proporcionar, além de uma melhoria acústica e térmica, maior segurança, por 

resistir mais a impactos, e menor agressão ao meio ambiente, devido aos materiais utilizados 

para sua fabricação.  

Deverá ser implantado ainda, vegetação abundante por todo Centro Esportivo, com 

árvores de portes apropriados com objetivo de ocorrer o sombreamento sem prejudicar a 

circulação dos ventos. Árvores perenes (que não perdem folhas durante o ano), e possuem seu 

tronco mais alongado, deverão ficar próximas à piscina, permitindo que os ventos entrem para 

o centro esportivo e sua sombra atinja a piscina. Plantas que são adeptas a sombra e de 

pequeno porte serão destinadas aonde há cobertura, enquanto as que produzem uma sombra 

abundando serão inseridas próximo aos estacionamentos, para que promova sombra sobre os 

Figura 10 - Brises Ginásio de 

Esportes do Colégio São Luís - SP 

. (Nelson Kan) 
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veículos. Além disso, será inserido por todo local uma gama de espécies de árvores, buscando 

uma visão heterogênea e instigando a curiosidades de seus visitantes. 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Por meio desse artigo notou-se que a prática de atividades físicas ainda está presente 

no cotidiano das pessoas, entretanto com a falta de estrutura adequada tornou-se complicado 

qualquer tipo de atividade. No caso do Centro Esportivo Mandacaru, seu ginásio coberto não 

possui um tratamento termoácustico necessário, gerando um desconforto para quem tenta 

praticar esportes ou quaisquer outras atividades, gerando ainda uma temperatura interna muito 

elevada e um desconforto acústicos para quem reside próximo ao local, já que a  ausência de 

um planejamento acústico faz com que todo ruído produzido dentro do C.E chegue até os 

moradores próximos.  

Buscou-se, então, soluções para os problemas existentes, com a proposta de um novo 

projeto para o centro, pensando em uma melhor implantação dos blocos, aproveitando as 

potencialidades do terreno. O sombreamento é uma das estratégias que deverá ser aplicada, 

através dos brises, que também deverão ter como função compor a identidade visual da 

fachada, assim como a ventilação natural através de aberturas adequadas. Outras soluções de 

materiais já citadas no texto deverão ser aplicadas. 

A partir das diretrizes propostas, será criado um projeto arquitetônico para um novo 

Centro Esportivo Mandacaru, no qual a utilização de soluções arquitetônicas para um melhor 

conforto térmico e acústico deverá gerar uma melhor qualidade aos usuários do local, 

tornando possível a realização adequada das programações do centro e a contingência da 

ampliação das dinâmicas.  

 

REFERÊNCIAS. 

 

LESSA, FÁBIO DE SOUZA.O ginásio como espaço de formação de cidadãos: as práticas 

esportivas na Grécia antiga. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2011.  

 

BEM SAÚDE. Motivos que dificultam a prática regular de atividade física. Disponível 

em: <http://www.bensaude.com.br/noticias/leitura/496/Motivos-que-dificultam-a-pratica-

regular-de-atividade-fisica>. Acesso em: 02 de abr. 2019. 

 

PORTAL, COLUNISTA. A Origem do Esporte. Disponível: 

<http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacaofisica/a-origem-do-

esporte/55138/>. Acesso em: 01 de abr. 2019 



24 

 

 

RODRIGUES, REJANE PENNA. Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e 

de Lazer. Disponível em: 

<http://www.esporte.gov.br/arquivos/leiincentivoEsporte/esporteLazer.pdf>. Acesso em: 01 

abr. 2019. 

 

PORTAL DA COPA. Histórico. Disponível 

em:<http://www.portal.esporte.gov.br/institucional/historico.jsp > Acesso em 06 de abr. 2019 

 

SECRETARÍA DE ESPORTES E LAZER. Estrutura Esportiva. 09- Centro Esportivo Dr. 

Altino Borba (Mandacaru). 

Disponível:<http://www2.maringa.pr.gov.br/esportes/?cod=estrutura/12>.Acesso em: 07 de 

abr. 2019. 

 

BISTAFA, SYLVIO R. Acústica aplicada ao controle do ruído. São Paulo: Blucher, 2011. 

 

CARVALHO, RÉGIO PANIAGO.  Acústica Arquitetônica. Brasília: Thesaurus, 2010. 

 

AUDIUM ÁUDIO E ACÚSTICA. Isolamento, condicionamento ou tratamento acústico. 

Disponível:<http://www.audium.com.br/noticia/isolamento-condicionamento-ou-tratamento-

acustico/>. Acesso em: 14 de abr. 2019 

 

TÉCHINE. Coberturas metálicas com manda de isolamento térmico e acústico. 

Disponível: <http://www.teche17.pini.com.br/engenharia-civil/176/coberturas-metalicas-com-

manta-de-isolamento-termico-e-acustico-285903-1.aspx>. Acesso em: 15 abr. 2019 

 

PORTAL METÁLICA, construção civil. Cobertura metálica oferece conforto térmico e 

proteção acústica. Disponível em:<http://www.o.metalica.com.br/cobertura-metalica-

oferece-conforto-termico-e-protecao-acustica> Acesso em: 16 de abr. 2019 

 

PREFEITURA DE MARINGÁ. Esportes. Disponível 

em:<http://www.maringa.pr.gov.br/esportes > Acesso em: 18 de abr. 2019 

 

LUCA, CARLO ROBERTO. Desempenho acústico em sistemas drywall. São Paulo: 

Drywall, 2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152: Níveis de Ruídos 

pata Conforto Acústico: Procedimentos. Rio de Janeiro, p.02. 1987 

 

MATUZAKI, THAIS. Ginásio do Colégio São Luís. Disponível 

em:<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/urdi-arquitetura_/ginasio-do-colegio-

sao-luis/2782> Acesso em: 22 de abr. 2019  

 

OWA SONEX BRASIL. Nuvem Acústica Sonex Illtec. Disponível 

em:<http://www.owa.com.br/produtos/placas-acusticas-sonex-illtec/placa-acustica-sonex-

illtec-forro-revestimento-acustico-nuvens.html> Acesso em: 22 de abr. 2019 

 

http://www.teche17.pini.com.br/engenharia-civil/176/coberturas-metalicas-com-manta-de-isolamento-termico-e-acustico-285903-1.aspx
http://www.teche17.pini.com.br/engenharia-civil/176/coberturas-metalicas-com-manta-de-isolamento-termico-e-acustico-285903-1.aspx


25 

 

PENA, RODOLFO F. ALVEZ. Umidade do Ar. Disponível 

em:<http://www.mundoeducação.bol.uol.com.br/geogradia/umidade-ar.htm> Acesso em: 26 

de abr. 2019  

 

CÂNDIDO, CHRISTIANA. Ventilação natural e conforto térmico em climas quentes. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2006 

 

ATTUX, ROMIS. Tópico 10 – Propriedades Térmicas. 2017. 26 slides. Disponível em: 

<http://www.dca.fee.unicamp.br/~attux/topico10.pdf> Acesso em: 28 de abr. 2019  

 

SOUZA, ALMEIDA, BRAGANÇA. Bê-á-bá da acústica arquitetônica. São Carlos: 

EdUFSCar, 2012.  

 

AMPLITUDE. Características e principais utilizades da lã de rocha. Disponível em: 

<http://www.amplitudeacustica.com.br/caracteristicas-e-principais-utilizades-da-la-de-rocha>  

Acesso em: 12 de out. 2019 



CURVAS DE NÍVEL

INSOLAÇÃO

R
u

a
 Q

u
e
b

e
c

Campo de

Futebol

Ginásio

Rua Canadá

Rua Kingston

Quadra

Bocha

Piscina 

Infantil

Piscina

Adulto

Secretaria

SETORIZAÇÃO EXISTENTE

0 5 10 20

1
9

CENTRO ESPORTIVO MANDACARU

Fonte das fotos: Amanda Morais

Atualmente o Centro Esportivo 

Mandacaru possui apenas um 

acesso  pela Rua Quebec, sendo 

ele exclusivo para pedestre, já 

que o local não possui um 

estacionamento.

Por todo o caminho que o visitante percorre não possui atrativos para prender a atenção 

das pessoas. Ainda, não há uma boa condição das estruturas e pavimentação, 

prejudicando ainda mais portadores de necessidades especiais, que podem acabar 

desistindo de utilizar o local pela inviabilidade de locomoção

Seu fluxo possui dois eixos 

principais na qual liga as quadras 

existentes, não existindo um 

caminho ligando até o campo de 

futebol.

SITUAÇÃO ATUAL

Figura 5: Brises
Fonte: Renato Sette
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Figura 6: Implantação

Fonte: Fernando Guerra 

O centro esportivo foi pensado de 

maneira a valorizar a vegetação do 

entorno e manter a visibilidade das 

árvores em todos os edifícios.

Arquitetos: Groupe3 Architectes

Localização: Rabat, Marrocos
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Ano:  2015
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Arquitetos: Blac Arquitetura
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Nota-se que a temperatura do local varia entre

mín 13º máx 35º ao longo do ano, e sua umidade se 

encontrando entre o úmido e abafado. A utilização 

de árvores ao redor do terreno contribui para um 

melhor efeito, já que a sombra projetada por elas 

ameniza a temperatura e torna o local com uma 

umidade mais agradável.

O terreno possui uma caída de 4,21m, na qual será 

ut i l izada por meiodo bloco do complexo 

esportivosem enterrado. Desta maneira, será 

possível a inserção de uma espécie de mirante, 

para que o público possa assistir  treinos e 

competições de uma vista privilegiada.
Rua Canadá Rua Canadá Rua Quebec Rua Kingston Rua Kingston

Fonte: URDI Arquitetura 

Figura 4: Piscina

Fonte:Nelson Kon
Figura 1: Rua Haddock Lobo x Luís Coelho

FICHA TÉCNICA

Arquitetos: URDI Arquitetura

Ano: 2010 - 2015

Área: 9.062 m²

Localização: São Paulo, SP - Brasil

ARQUIBANCADAS

A arquibancadas utilizadas no 

projeto funcionam de acordo com 

a necessidade momentânea, 

sendo acionadas quando forem 

usadas, e compactadas junto a 

parede quando a intenção for 

utilizar a quadra extra. Além 

disso, o fato delas estarem 

concentradas em apenas um dos 

lados da quadra, possibilitou a 

i nse rção  de  uma  fachada 

envidraçada com perfis metálico, 

convergindo para a leveza e a 

permeabilidade visual com o 

entorno.Figura 1: Arquibancada Retrátil

Fonte: Nelson Kon 

A cobertura em vidro sobre a piscina promove leveza ao ambiente e ao mesmo 

tempo a protege, tornando possível sua utilização até mesmo em dias chuvosos. 

Os brises nas laterais promovem a movimentação do ar, ventilando o ambiente.

Fonte: Nelson Kon 

Figura 2: Quadra Esportiva

CONFORTO ACÚSTICO CONFORTO TÉRMICO

COBERTURA PISCINA

Os tempos de reverberação e 

isolamento acústico são calibrados 

para todos os usos por meio de uma 

estrutura cenotécnica completa. Além 

disso, há a presença de forros 

suspensos acústicos, atenuando a 

redução de ruídos.

Figura 3: Brises

Fonte: Nelson Kon 

01 - GINÁSIO DE ESPORTES COLÉGIO SÃO LUÍS

CORRELATOS

A utilização de brises inclinadas 

promovem a entrada de ventilação na 

quadra e ainda atua como forma de 

beiral para os alunos que utilizam as 

arquibancadas fixas como ponto de 

encontro.

02 - CENTRO ESPORTIVO WIFAQ

Por se tratar de estar em um terreno na qual suas divisas são com ruas residenciais, o 

fato de haver apenas um acesso torna as outras fachadas menos valorizadas, 

prejudicando além do acesso, ainda a comunicação visual com essas residências.

A maneira na qual os blocos estão implantados desfavorecem o funcionamento e 

aproveitamento do terreno, destinando uma grande área para um campo de futebol, 

sendo que não há atividades nesta área no Centro Esportivo Mandacaru, expondo as 

áreas de piscinas em seu nível mais alto e próximo a rua de eixo de comércio e serviço, 

além de perder todo espaço de recuos com corredores estreitos, ocasionando o 

acumulo de sujeira nessas áreas frágeis. 

TEMPERATURA E UMIDADE

A utilização de aerobrise  promove no 

projeto um controle da entrada de luz 

solar e contribui para a fachada da 

edificação. O formato da brise é de 

meia asa de avião, podendo receber 

em seu  in ter io r  um iso lante , 

agregando um conforto acústico ao 

BRISES 

03 - CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS

Figura 8: Hall de entrada

Fonte: Fernando Guerra 

O hall de entrada coberto permite um 

ponto de encontro amplo e ventilado, 

permitindo uma visão geral do  complexo 

assim que a pessoa entra nele.

As  a rqu ibancadas 

fixas tornam-se ponto 

d e  e n c o n t r o  e 

F a c h a d a  l i v r e  d e 

a r q u i b a n c a d a s , 

p r o p o r c i o n a n d o  a 

permeabilidade com o 

entorno

FICHA TÉCNICA

Bairro: Jardim Canadá

Testadas: 

       -  Rua Quebec 58m

       - Rua Lázaro B. 142,12m

Área total: 7930,12m²

       - Rua Kingston 131,33m

Zona Fiscal: Zr2 -Zona 

Zona: 14    Quadra: 012   Lote:001
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SETORIZAÇÃO PROPOSTA

O acesso principal de pedestres irá ocorrer na Rua Canadá e Rua Kingston, 

entretanto o complexo não haverá fechamentos, promovendo uma maior 

interação com o passeio público. O fato de ser aberto e possuir acesso a 

todas as partes, possibilita que as modalidades funcionem  mesmo com o 

centro  fora de seu horário de funcionamento. 

Para o acesso de veículos, será determinado estacionamentos fragmentados 

pelo terreno, com entradas em todas as ruas que o tangenciam, de maneira a 

facilitar o acesso.

ACESSO

Tendo como conceito a existência de praças internas e um 

aproveitamento da ventilação e iluminação natural para um 

melhor conforto termico, adotou-se a implantação dos blocos 

com sua maior fachada no sentido Norte-Sul, possibilitando uma 

proteção eficiente  dessas fachadas por meio de brises , além da 

circulação dos ventos vindo do nordeste entre os blocos. A 

utilização de uma malha constante afastada 5m contribuiu com a 

inserção de espaços entre os blocos, na qual serão implantadas 

praças de convivências, jardins, e espaços para atividades ao ar 

livre.

CONCEITO X PARTIDO
Foi utilizada uma malha com 

espaçamentos de 5m para a 

i n s e r ç ã o  d o s  p i l a r e s  , 

c o n s e q u e n t e m e n t e   a 

implantação dos blocos no 

t e r r e n o ,  q u e  a i n d a  s e r ã o 

inclinados seguindo uma das 

fachadas.

MALHA

TOPOGRAFIA
Para um melhor aproveitamento 

do desnível já presente no 

terreno, optou-se pela divisão 

dos blocos em 3 níveis distintos, 

sendo vencidas as alturas que 

prevalecerão com a utilização de 

rampas acompanhando o declive 

natural, rampas de acessos 

construídas, e um elevador 

levando o visitante até o nível 

mais baixo

Durante seu caminhamento 

entre as edificações, o visitante 

poderá ter acesso as todas as 

a t i v idades  que  i rão  es ta r 

acontecendo, podendo desta 

m a n e i r a  d e s e n v o l v e r  u m 

in te resse  ma io r  em es ta r 

participando também.

Com a utilização de fluxos que 

atravessam o terreno, ocorrerá o 

encurtamento de distância de 

caminhamento para atravessar a 

quadra, acarretando em um 

maior fluxo durante todo horário 

do dia.

FLUXO

Pensando em um melhor conforto 

t é r m i c o  p a r a  a  e d i fi c a ç ã o  e 

aproveitando o espaço do recuo de 3 

metros, será utilizado nesta faixa 

árvores de diferentes portes, que irá 

contribuir para o sombreamento das 

edificações, além de um bloqueio visual 

e uma área mais verde para o entorno.

RECUO
SETORIZAÇÃO

Os blocos deverão ser implantados de 

maneira que as piscinas fiquem na faixa 

de maior insolação e os demais blocos ao 

longo  do  te r reno  com a  mesma 

inclinação. A quadra de volei de areia 

possui o sentido oposto ao blocos para 

que se evite o ofuscamento promovido 

pelos raios solares.

Com uma piscina infantil e uma adulta  

de dimensões semi olímpicas, poderão 

ocorrer alí competições oficiais na qual 

o municio é sede, além de uma melhor 

qualidade para treinamentos.

O projeto de uma cobertura para as 

p i s c i n a s  é  e s s e n c i a l  p a r a  o 

funcionamento delas em dias chuvosos, 

tomando o cuidado de manter a 

ventilação do local.

COMPLEXO AQUÁTICO

A nova implantação 

tem como objet ivo 

deixar setorizado cada 

área do centro, mas de 

modo que possam ser 

i n t e r l i g a d a s  s e m 

maiores problemas, por 

este motivos, serão 

d i s p o s t o s 

p a r a l e l a m e n t e , 

possibilitando um flux 

d i r e t o ,  c o m  s u a s 

m a i o r e s  f a c h a d a s 

orientadas de maneira 

a promover um melhor 

c o n f o r t o  c o m  a 

p a s s a g e m  d e 

ventilação, e a proteção 

de brises eficientes nas 

maiores fachadas 

IMPLANTAÇÃO 

PROPOSTA

ADMINISTRATIVO + FUNCIONÁRIOS

Por haver a presença de movimentação de 

dinheiro e documentos, foi proposto um 

bloco exclusivo para este setor.  Seu acesso 

será restrito e ele poderá permanecer 

fechado durante os horários em que não há 

o funcionamento.  A lém disso,  sua 

localização central possibilita um acesso 

facilitado ás extremidade do centro.

A quadra de vôlei deverá ter um acesso 

facilidade para os visitantes, de maneira 

que quem esteja passando consiga ao 

mesmo tempo assistir ao jogos, entretanto 

deve-se haver uma proteção que não 

prejudique a permeabilidade visual, para 

que proteja a areia de animais e sujeiras.

QUADRAS ESPORTIVAS - VÔLEI

O ginásio deverá contem vestiários e apoios 

independente do restante do centro, já que 

pode ocorrer se funcionar em horários 

distintos do restante.

QUADRAS ESPORTIVAS -GINÁSIO

O ginásio do Centro Esportivo Mandacaru é 

ut i l i zado para acontecer  t re inos e 

compet ições ,  de  d i ferentes  n íve is 

esportivos, desta maneira, deverá esta nas 

meninas adequadas pra que possa ocorrer 

essas atividades. Por estar próximo a 

residências, deverá ser tomado medidas 

para controlar os barulhos produzidos 

internamente, juntamente com medidas 

que amenizam o calor, como por exemplo a 

ultlização de brises, vegetação, uma 

cobertura adequada e alternativas em seu 

fechamento lateral.

Para solucionar a necessidade de espaços 

exclusivos para as aulas de dança, lutas, 

ioga, etc, será inserido um bloco na qual 

poderá ocorrer essas atividades. Este bloco, 

deverá haver uma passagem livre entra a 

piscina e os demais ambientes, tornando 

efetivo um eixo de circulação.

ESPAÇOS INTERNOS

Será proposto dois sentidos de fluxo 

determinantes, na qual o visitante 

poderá por meio dele percorrer todo o 

centro. 

FLUXO DETERMINANTE

ATI + PLAYGROUND

Esses espaços deverão ser totalmente liberados ao público, de maneira que converse 

com o passeio e convide quem esteja passando a utilizar independente do dia e da hora. 

Eles ainda deverão ter um acesso facilitado tanto para quem esteja apenas passando 

nas vias públicas ao redor no local, quanto para quem está utilizado o centro esportivo

Implantação Proposta

3
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CORTE TERRENO MODIFICADO

-0,90-2,00
-5,00

DESNÍVEL TERRENO

INCIDÊNCIA SOLAR

6:00

12:00 

10:00 15:00 

18:00 

PISCINAS

ATIVIDADES/ APOIO

ADMINISTRATIVO

GINÁSIO

ATI E PLAYGROUND

QUADRA DE AREIA

PLANTA SETORIZAÇÃO

*sem escala

SETORIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

 7930,12M²

 1113,41M²

 4865,23M²

0,5863

 58,63%

1973,57 M³

71659,73M²

1876,70M²

215,39M²

ÁREA DO TERRENO

ÁREA TOTAL

PISCINAS

COMPLEXO

GINÁSIO

QUADRA DE AREIA

TOTAL

COEF. DE APROV.

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA PERMEÁVEL

D A D O S

PERSPECTIVA ACESSO RUA QUEBEC

FLUXO PEDESTRES

FLUXO VEÍCULOS

PLANTA ACESSOS

*sem escala

FLUXOS
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O terreno que irá receber o Centro Esportivo 

Mandacarú, possui uma área total de 

7 9 3 0 , 0 0 M ² ,  s e n d o  s e u  e n t o r n o 

predominantemente res idencia l ,  com 

edificações de altura máxíma de 2 pavimentos, 

como é permitido na legislação da cidade. 

Os bloco foram implantados seguindo uma 

malha de 5 metros, perpendicular a inclinação 

de um dos lados do terrenos, permitindo um 

fluxo livre de um lado ao outro do terreno.

O fato do terreno possuir um desnível de

 -4,56m, os blocos foram implantados em 3 

diferentes níveis: -0,90m, -2,00m e -5,00m, 

solicitando uma menor movimentação de 

terra. Além disso, a criação de uma passagem 

por meio dos blocos contribui para a 

circulação dentro do local.

Por meio de um desenho na parte superior, a 

cobertura do centro se remete a letra inicial de 

seu nome (M).

Através de uma estrutura metálica para a 

cobertura, foi possível utilizar um desenho 

angulado da parte superior dos blocos, que 

juntamente com seus pilares, criaram uma 

identidade visual para o centro.

PLANTA BAIXA

MALHA ESTRUTURAL

Toda estruturação foi pensada em cima de 

uma malha com espaçamento de 5m, iniciada 

paralelamente a divisa noroeste do terreno. 

Essa inclinação foi determinante para todo o 

projeto, já que os blocos foram dispostos no 

mesmo sentido.

PILAR COBERTURA

MALHA ESTRUTURAL

(5 METROS)

PILAR ALVENARIA

*sem escala

*sem escala VENTO DOMINANTE - NORDESTE

CORTE ILUSTRATIVOPLANTA MALHA PILARES

O formato das estruturas resultaram na identidade 

visual do centro esportivo. Seguindo a ideia de uma 

tronco de árvore na qual sustenta toda uma copa, as 

estruturas metálicas são responsável por apoiar todas 

as cobertura, tornando-as independentes dos 

fechamentos laterais. Como resultado, o projeto passa 

a sensação de leveza , trabalhando em diferentes 

alturas na qual promovem aberturas para a passagem 

de ar  . 

0.00

-4.56

-5.00

-2.00

-2.00

-0.90

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00
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CORTE F 0 1 5 metros

0 1 5 metros

0102

03

04

05

06

07

0808

08

PLANTA BAIXA NÍVEL -

0 1 5 metrosCORTE G

PERSPECTIVA GINÁSIO 

Além disso, entre os pilares há a brises 

horizontais do modelo Aeroscreen - Hunter 

Douglas, que não obstruem a passagem de 

ventilação, nem o ocorre bloqueio visual.

Ao analisar a carna solar, notou-se a 

necessidade de brises mistas na fachadas 

norte, enquanto na fachada sul, a insolação 

seria resolvida por meio da utilização de 

brises verticais. A solução projetual foi a 

utilização dos pilares atuando também 

como brises verticais, e beirais com o 

tamanho dimensionado para atuar como 

proteção horizontal.

60
40

01 - HALL GINÁSIO

02- QUADRA POLIESPORTIVA

03- SALA TREINADOR

04- DEPÓSITO

05- VESTIÁRIO MASCULINO

06- VESTIÁRIO FEMININO

07- BWC PNE

08- ARQUIBANCADA

Á. 49,00 M²

Á. 810,00 M²

Á. 24,00 M²

Á. 22,79 M²

Á. 42,20 M²

Á. 42,20 M²

Á. 5,30 M²

Á. 204,00 M²

T A B E L A   D E   Á R E A S
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0 1 5 metros

02

01

03 03

04 05

06

07

08 09 10

11

12

13

14

16 15
03

17 18

0 1 5 metros

PLANTA BAIXA NÍVEL -2.00

CORTE B

10 - ALMOXARIFADO

11- DML

12- COPA

13- VEST. FUNCIONÁRIOS (FEM)

14- VEST. FUNCIONÁRIOS (MASC)

15- VESTIÁRIO FEMININO

16- VESTIÁRIO MASCULINO

17- WC FEMININO

18- WC MASCULINO

01 - SALA DE DANÇA / LUTA

02- PÁTIO

03- WC. P.N.E.

04- VESTIÁRIO FEMININO

05- VESTIÁRIO MASCULINO

06- RECEPÇÃO

07- SALA REUNIÃO

08- ADMINISTRAÇÃO

09- ARQUIVOS

T A B E L A   D E   Á R E A S

Á. 144,19 M²

Á. 323,45 M²

Á. 3,00 M²

Á. 22,13 M²

Á. 22,78 M²

Á. 32,72 M²

Á. 17,50 M²

Á. 21,24 M²

Á. 7,10 M²

Á. 12,83 M²

Á. 8,69 M²

Á. 28,90 M²

Á. 3,70 M²

Á. 3,70 M²

Á. 9,17 M²

Á. 9,17 M²

Á. 4,61 M²

Á. 3,77 M²

PAREDE EXTERNA

PAREDE INTERNA

PINTURA BRANCA

CAMADA DE 

LÃ DE ROCHA
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VIDRO INTERNO
VIDRO EXTERNO

SELAGEM PRIMÁRIA

SELAGEM SECUNDÁRIA

DESSECANTE

CAMADA DE AR

ACESSO RUA KINGSTON
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O

A
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Ú
S

T
IV

A

C
O
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 L
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LÃ DE ROCHA

FACE INTERNA 

PERFURA PARA 

MELHOR 

ABSORÇÃO 

FACE EXTERNA DE 

COR BRANCA
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O pátio coberto conecta as 

piscinas aos demais locais do 

centro esportivo, podendo ser 

util izado ainda como um 

espaço para aulas mais livre, 

feiras, exposições e até 

mesmo apresentações.

Por meio da diferença de 

nível, é possível se ter uma 

v i s ã o  p r i v i l e g i a d a  d a s 

piscinas, se comportando 

como um mirante. Além disso, 

possui vidros em suas laterais 

q u e  p r o m o v e m  u m a 

permeabilidade visual com o 

restante do centro esportivo.
metros

510

DETALHE CIRCULAÇÃO
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02- VESTIÁRIO MASCULINO

01 - VESTIÁRIO FEMININO

03- PISCINA INFANTIL

04 - PISCINA ADULTO

05 - VESTIÁRIO PNE

04 - DEPÓSITO

Á. 28,34 M²

Á. 28,34M²

Á. 200 M²

Á. 525 M²

Á. 5,25 M²

Á. 27,58 M²

T A B E L A   D E   Á R E A S

PERFIL NATURAL DO TERRENO

0 1 5 metros

0403

0102

06

05

0 1 5 metros

PLANTA BAIXA NÍVEL -5.00

CORTE D

D
D

TELHA TERMOACÚSTICA 

TIPO SANDUICHE

ESTRUTURA METÁLICA DA 

ARQUIBANCADA 

0 1 5

metros
CORTE ESQUEMÁTICO

PERSPECTIVA PISCINAS

ESTRUTURA METÁLICA

GUARDA CORPO EM VIDRO H=1,10m

ARQUIBANCADA RETRÁTIL

MURO DE ARRIMO

Uma arquibancada ret rát i l  será 

implantada no nível -5,00, de maneira 

que possa ser acionada em dias de 

competição e recuada nos demais 

momentos. Quando não estiver em uso, 

seu espaço poderá ser utilizado para 

au las  ao  a r  l i v re ,  como ioga  e 

alongamentos, ou qualquer outra .

ARQUIBANCADA RETRÁTIL

Após fechada, a estrutura receberá um painel de bambu, na qual irá 

além de camuflar ela para uma melhoria estética, proteger de 

intempéries. 

.ACIONAMENTO DA ARQUIBANCADA

 Ela poderá ser montada manualmente por qualquer pessoas apenas 

puxando seu ultimo degrau. Sua estrutura contêm trilhos na parte 

inferior dos assentos, na qual juntamente com uma estrutura 

sanfonada fixada em um pilar metálico, permite que ela corra como 

uma gaveta, formando a arquibancada.

PERSPECTIVA PISCINAS

Fechamento 

em bambu
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0 1 5 metros
CORTE A

CORTE ECORTE C

0 1 5 metrosCORTE B
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Toda vegetação foi planeja para uma melhor adaptação no local na 

qual será implantada, tomando atenção a características pontuais, 

tais como:

- Uma vegetação arbustiva para um bloqueio visual onde há a 

necessidade;

- Espécies que se desenvolvem sob luz indireta do sol em locais onde 

há cobertura e muita sombra;

- A escolha de uma espécie que não tenha raízes expandidas próximo 

as piscinas, e não perca suas folhagens a cada ano;

- Próximo aos estacionamentos, árvores que não possuem uma 

altura muito elevada, com copas que projetam uma sombra 

agradável, enquanto no restante do centro há a presença de diversas 

árvores, para tornar uma paisagem mais heterogênea, instigando a 

curiosidade do visitante.
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PERSPECTIVA 

ISOMÉTRICA

V E G E TA Ç Ã O

FA C H A D A S

R E V E S T I M E N T O S

* sem escala

ELEVAÇÃO RUA QUEBEC

ELEVAÇÃO RUA KINGSTON

* sem escala

ELEVAÇÃO RUA CANADA

* sem escala

GINÁSIO 

ATI / PLAYGROUND

VISTA CIRCULAÇÃO COBERTA


