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Este trabalho tem como objetivo um projeto 
arquitetônico de um equipamento esportivo 
que ajude a transformar positivamente a 
realidade do local em que será inserido, bem 
como trazer visibilidade e valorização às 
práticas esportivas. Essa valorização deve 
ocorrer como forma de educação e saúde para 
seus praticantes, além de ajudar em uma 
possível transformação social.

APRESENTAÇÃO
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A prática de esportes é uma das principais 
atividades que favorecem o desenvolvimento humano 
com qualidade. Além de fazer bem à saúde, tem um 
caráter educacional significativo por ensinar respeito, 
disciplina e integrar de forma efetiva crianças e 
jovens. 

O esporte utilizado como instrumento educacio-
nal não prioriza o alcance de metas individuais ou a 
formação de atletas de alto rendimento, mas o conhe-
cimento e desenvolvimento de habilidades corporais e 
noções de coletividade. A partir do conhecimento do 
próprio corpo, os praticantes adquirem maior seguran-
ça e autoafirmação, de modo que possam utilizá-las 
para desenvolver quaisquer novas habilidades em 
outros aspectos da vida, inclusive na escola. Os 
esportes coletivos, principalmente, conseguem criar 
uma noção de conjunto, já que durante a prática é 
necessário que cada jogador tenha em vista o bem do 
seu time. Ele deve fazer as escolhas e as jogadas que 
sejam melhor para o todo, caso contrário, o time 
provavelmente não se sairá bem.

Existem diversos tipos de esporte: sem bola, 
com bolas de diferentes tamanhos e pesos, em quadra, 
na água e, portanto, com níveis de dificuldade 
diferentes para cada praticante. No processo educati-
vo, é importante que as crianças e os jovens sejam 
apresentados aos variados tipos para que, percebendo 
a aptidão que cada um tem para cada tipo, aprendam a 
respeitar as diferenças. 

Outro aspecto da prática esportiva é a disciplina. 
É necessário aprender e obedecer as regras de cada 
esporte para que a atividade seja profícua. Além disso, 
é necessário treinamento para o desenvolvimento das 
habilidades de cada esporte, o que será muito difícil de 
ser conseguido na ausência de foco e disciplina. É 
ensinado, portanto, o valor do trabalho e do esforço 
para se alcançar um objetivo, seja no esporte, seja na 
vida. 

JUSTIFICATIVA
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O LOCAL

Salvador é um local carente de equipamentos 
públicos  destinados às práticas esportivas e o 
Subúrbio Ferroviário se destaca nessa carência bem 
como em espaços de lazer qualificados. 

Entendendo esse projeto como uma oportuni-
dade de melhorar a qualidade de áreas deterioradas da 
cidade, optou-se por localizar o ginásio poliesportivo 
no bairro de Plataforma.

Plataforma se consolidou como bairro no 
século XIX, a partir da implantação da estrada de 
ferro Calçada-Paripe e da instalação da fábrica de 
tecidos São Braz, responsável por transformar o lugar 
em um bairro operário. Após a Segunda guerra 
mundial, houve queda no preço dos produtos têxteis e 
se instaurou uma crise na fábrica, que levou ao seu 
fechamento anos mais tarde. O bairro, assim como a 
região do subúrbio ferroviário, entrou em decadência 
e sofreu com o aumento da população e carência de 
equipamentos urbanos.

A construção da Avenida Afrânio Peixoto 
(Suburbana), na década de 1970, gerou uma nova 

centralidade, conhecida como Luso. Isolou-se de 
certa forma a parte histórica, correspondente ao  
entorno da Fábrica São Braz, visto que  a Avenida 
Suburbana concentra o fluxo de transporte coletivo.

Plataforma, então, consolidou-se como bairro 
popular de baixa renda, cujas habitações são predomi-
nantemente autoconstruídas e possuem até três 
andares, muitas delas em áreas de risco como encos-
tas e vizinhanças da linha férrea.

 

Salvador

Subúrbio Ferroviário

Plataforma

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

PLATAFORMA - SUBÚRBIO FERROVIÁRIO
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O LOCAL

Contudo, percebe-se empenho da comunidade 
em melhorar a qualidade de vida e preservar a história 
do bairro. A associação de moradores (AMPLA) foi 
uma das responsáveis pelo início do processo de 
tombamento da Fábrica São Braz e atua na região 
visando melhorias sociais. Outra organização, o 
Movimento de Cultura Popular do Subúrbio (MCPS), 
foi uma das responsáveis pela reforma do Centro 
Cultural Plataforma e tem realizado ações em defesa 
do Parque São Bartolomeu. 

O MCPS é uma organização não governamen-
tal que tem como objetivo promover e divulgar 
manifestações culturais e artísticas das comunidades 
populares da cidade, especialmente, do subúrbio 
ferroviário. Foi fundado em 2002 e atua desde então 
na região, com sede em Plataforma. Em janeiro de 
2016, o grupo lançou o projeto ELIT - Esporte, Lazer 
e Inclusão que Transforma, patrocinado pela 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
(SUDESB). Esse projeto ‘‘tem por objetivo democra-
tizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, 

como forma de inclusão social, ocupando o tempo 
ocioso de crianças, adolescentes, jovens e idosos do 
Subúrbio’’.

Percebe-se, portanto, a existência da demanda 
por equipamentos esportivos qualificados na região e 
a crença da própria população no poder de transfor-
mação das práticas esportivas. Para o projeto do 
ginásio poliesportivo, foram escolhidas, também, 
modalidades não contempladas pelo projeto ELIT, 
como forma de poder complementá-lo na variedade 
de ofertas disponíveis.

O terreno escolhido localiza-se na Rua 
Esmeralda, perto da divisa com os bairros de Ilha 
Amarela e Itacaranha. Nele já se observa o uso 
esportivo, visto que a comunidade se apropria de 
parte dele como campo de futebol. Outras partes, 
porém, são utilizadas como depósito de lixo, móveis, 
carros e estacionamento, o que faz do projeto uma 
oportunidade de mudança dessa realidade. Além 
disso, existem escolas no entorno que podem utilizar 
o ginásio como extensão de suas aulas e atividades.
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O LOCAL
MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

TERRENO | PLATAFORMA, SALVADOR, BA

Terreno do projeto

Av. Afrânio Peixoto (Suburbana)

Parque São Bartolomeu

Travessia marítima Ribeira

Rua David Ferreira / Rua Esmeralda

LEGENDA:

Trem do Subúrbio

N

Fonte: Google Maps
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MAPEAMENTO DAS ESCOLAS PRÓXIMAS DO TERRENO

Terreno do projeto

1 Escola Municipal Senhor Bonm
581 alunos | Pré-escola, Ensino Fundamental I e EJA I 

LEGENDA:

1
2

4

5 5

3

2 Escola Estadual Josias de Almeida Melo

157 alunos |Ensino Fundamental 

3 Escola Municipal Joaquim Magalhães

405 alunos |Pré-escola, Ensino Fundamental I e EJA

4 Escola Municipal Manuel Henrique da Silva Barradas
531 alunos |Ensino Fundamental I e II, EJA I e II

5 Colégio Estadual Luíz Rogério de Souza
1502 alunos |Ensino Médio e Ensino Profissionalizante

Raio de 800m de distância do terreno

O LOCAL

N

Fonte: Sites dos governos municipal e estadual; Google Maps

6

Raio de 500m de distância do terreno

6 Colégio Estadual Clériston Andrade
996 alunos |Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante
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FOTOS DO TERRENO

O LOCAL

IMAGEM 1 IMAGEM 2

IMAGEM 3 IMAGEM 4
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O LOCAL
USO DO SOLO

Não cadastrados

Residencial

Comercial

Institucional

LEGENDA:

Terreno do projeto

N
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GABARITOS

O LOCAL

N

Não cadastrados

1 pavimento

2 pavimentos

3 pavimentos

4 pavimentos

LEGENDA:

Terreno do projeto
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LEGISLAÇÃO DA ÁREA

ZONEAMENTO: ZEIS 4 | PLATAFORMA (170)

O LOCAL

Enquadramento LOUOS | GRUPO 06, N° 3= nR1 06

Gabarito 12m | 1 vaga para 50m² ACC

TIPO DE 
ZONA

ZONA DE 
USO

Coeficiente de 
Aproveitamento

 Índice de 
Ocupação 
Máximo

Índice de 
Permeabilidade 

Mínima

Recuos Mínimos (em metros) 

Quota Máxima de 
Terreno por unidade (m²)

CAM mín CAB CAM Frente Laterais Fundo

ZEIS

ZEIS 1

0,30 1,50 3,00

0,50 0,15 4,00 1,50 2,5 NA

ZEIS 2

ZEIS 3

ZEIS 4

0,20 1,00 2,00

ZEIS 5



11

CONFORTO AMBIENTAL
CARTA SOLAR

Pôr do sol

LEGENDA:
Nascer do sol Trajetória do sol

11

22 JUN

22 DEZ

22 JUN

22 DEZ

N

ESTUDO DOS VENTOS
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PROGRAMA

ESPAÇO 
Área Quadra Poliesportiva 

Depósito quadra
Sanitário Mascullino
Sanitário Feminino

Sanitários PCR* da quadra
Vestiário Feminino 1
Vestiário Feminino 2
Vestiário Masculino 1
Vestiário Masculino 2

Vestiário PCR* Masculino
Vestiário PCR* Feminino

Enfermaria
Sala dos Professores

Administração 
Café

QUANT.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ÁREA
1771,18 m²
44,97 m²
17,01 m²
17,45 m²
3,08 m²
44,01 m²
29,75 m²
44,01 m²
35,28 m²
9,63 m²
8,23 m²
24,83 m²
23,02 m²
33,22 m²
8,7 m²

ESPAÇO 
Piscina semi olímpica
Sanitários da piscina

Sanitários PCR* da piscina
Depósito da piscina

Sala de Dança 1
Sala de Dança 2

Antecâmara 1
Antecâmara 2

Subestação de energia
Casa de lixo

Depósito Sala de Dança 1
Depósito Sala de Dança 2

Área para reservatório

QUANT.
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ÁREA
312,50 m²
12,97 m²
3,00 m²
17,76 m²
74,86 m²
60,98 m²
6,08 m²
4,05 m²
19,53 m²
5 m²
11,37 m²
11,74 m²
86,22 m²

Com base nos modelos de Centro de Iniciação ao 
Esporte, presentes no site do Ministério do Esporte, 
foi estabelecido o programa dos componentes 
necessários ao projeto.

*Pessoa em cadeira de rodas
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PARQUE BIBLIOTECA ESPANHA 

MEDELÍN, COLÔMBIA | GIANCARLO MAZZANTI

O projeto foi construído em 2007 e consiste em 
três volumes interligados por uma praça, que se 
tornam marco visual na paisagem. A arquitetura 
propositalmente se diferencia do entorno, composto 
por casas de alvenaria, como forma de simbolizar 
transformação na comunidade. A obra faz parte de 
uma iniciativa para melhorar a vida da população ao 
fornecer espaços qualificados de lazer e educação nos 
lugares mais carentes. Um exemplo de como a 
arquitetura inserida num projeto político tem 
capacidade de realizar transformações sociais.

PROJETOS DE 
REFERÊNCIA

IMAGEM 5

IMAGEM 6
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PROJETOS DE 
REFERÊNCIA

ARENA DO MORRO

NATAL, RN, BRASIL | HERZOG E DE MEURON

O projeto foi construído em 2014, na 
comunidade Mãe Luiza, em Natal, Rio Grande do 
Norte. O local está entre a zona costeira e a reserva 
natural do Parque das Dunas, de onde recebe o nome. 
A estrutura é simples e modulada, o que, aliada aos 
compartimentos internos descolados da cobertura, 
confere espacialidade leve e honestidade estrutural ao 
equipamento. A cobertura teve suas telhas onduladas 
de alumínio colocadas de forma sobreposta, de modo 
que iluminação e ventilação naturais permeiem o 
ginásio sem negligenciar a proteção contra a chuva.

IMAGEM 7 

IMAGEM 8 
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ARENA DA JUVENTUDE

RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL | VIGLIECCA E ASSOCIADOS

O projeto foi construído em 2016 e integra o 
Parque Olímpico de Deodoro, que abrigou as 
competições de basquete feminino,  esgrima do 
pentatlo moderno e  esgrima em cadeira de rodas das 
olimpíadas Rio 2016. Interessante ressaltar a esbeltez 
da estrutura, tanto pilares quanto barras da treliça que 
permitem vencer um vão de 66,5m sem que ela fique 
pesada.

PROJETOS DE 
REFERÊNCIA

IMAGEM 9

IMAGEM 10 
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HOSPITAL SARAH 

BRASÍLIA, DF, BRASIL | JOÃO FIGUEIRAS LIMA (LELÉ)

O projeto foi construído em 2003 e se localiza 
num terreno com declividade de 20m. A implantação 
se realizou em plataformas interligadas por taludes 
verdes e conectadas por rampas suaves, de forma a 
permitir um percurso com vista para o lago. Percebe-
se o uso da cor e dos elementos de ventilação superior 
dos ambientes.

PROJETOS DE 
REFERÊNCIA

IMAGEM 11

IMAGEM 12
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CONCEITO
MOVIMENTO

Uma característica inerente às práticas 
esportivas é o movimento, seja do próprio corpo 
humano ou de objetos sendo lançados, movidos. Esses 
movimentos seguem certos padrões, determinados 
pelas regras de cada esporte. 

Na arquitetura, o movimento pode se manifestar 
através de caminhos e percursos criados, com graus de 
liberdade diferentes, a depender de cada projeto. Ele 
pode estar na impressão que uma fachada causa, reta 
ou curva, com elementos móveis ou não, com variação 
de cores, alturas, dentre outros.

Esses movimentos também devem estar sujeitos 
a certas regras, a depender de cada local. Entre elas 
estão o formato de cada terreno, as declividades 
permitidas, possibilidades de acesso, incidência solar 
e de ventos, por exemplo.

A partir desse olhar, buscou-se implantar o 
projeto no terreno da Rua Esmeralda.
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PARTIDO ARQUITETÔNICO

O terreno possui forma alongada, dezessete 
metros de desnível entre suas extremidades leste e 
oeste e apresenta uma parte plana no centro, onde é 
utilizado como campo de futebol. Desse modo, a 
região central foi escolhida para implantação do 
ginásio, que representa uma intervenção pontual que 
irradia e molda as extremidades. O terreno está no 
mesmo nível da rua em quatro regiões (01). Nas outras 
regiões, o acesso é em aclive, ‘‘descolado’’ da rua, por 
vezes acessível, por vezes não.

Pensou-se então na forma elementar de um 
galpão para a quadra, associado ao volume que abriga 
as salas de dança e segue o formato das curvas de nível 
do terreno, com a piscina entre eles. Esse formato, no 
entanto, cria ‘‘pontas’’ na relação edifício x terreno e 
interfere na fluidez dos caminhos que possam vir a ser 
criados.

IMAGEM 13

IMAGEM 14

01 01 

01 

01 

N

N
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PARTIDO ARQUITETÔNICO

IMAGEM 15

IMAGEM 16

Como forma de aproveitar melhor o terreno e 
seus fluxos, escolheu-se a forma circular para a quadra 
e áreas de serviço, com um anexo que abrigasse as 
salas de danças e a piscina a oeste da edificação. A 
circunferência gerou perdas excessivas de área 
interna, visto que a quadra é retangular. No eixo maior 
havia estreitamento e, no menor, sobra. Com isso, 
houve estreitamento também nas laterais em relação 
ao terreno.

Optou-se então pela forma elíptica, que permite 
melhor aproveitamento das áreas interna e externa, 
dado o alongamento da quadra e do terreno. O anexo 
escalonado acompanha a forma da elipse e se adequa 
ao formato das curvas de nível. A piscina se localiza a 
oeste da edificação (02). São feitas ligações acessíveis 
entre os pontos que já tocam o terreno, além da 
redução da inclinação no lado norte para melhor 
acesso a ele. O lado sul permanece igual devido à alta 
declividade, que inviabiliza esse nivelamento.

01 01 

01 

01 

N

N

02 
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PARTIDO ARQUITETÔNICO

Na parte oeste são criados dois eixos: um leva a 
uma praça (03), com mirante para a piscina (02); outro 
leva à entrada do ginásio (04) e à parte mais baixa do 
terreno. Na parte inferior é feito um acesso (05) para as 
salas de dança e duas praças (06) em níveis diferentes, 
que servem como níveis intermediários entre os 
percursos acessíveis.

A quadra foi coberta para atender mais 
qualificadamente a comunidade. Dessa maneira, é 
possível utilizar o espaço com aulas de atividade física 
ou prática de esportes a qualquer momento do dia, 
tanto para crianças e adolescentes, quanto para jovens 
e adultos. Além disso, campeonatos podem ser 
organizados, assim como festas de bairro e eventos da 
comunidade, pois existe a possibilidade de controle de 
acesso e remoção das arquibancadas, que são 
desmontáveis. A piscina é descoberta e foi localizada a 
oeste, de forma a receber incidência solar na maior 
parte do dia e se manter aquecida. 

N

02 03 

04 05 

06 06 
IMAGEM 17
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PARTIDO ARQUITETÔNICO

A estrutura do ginásio será metálica, devido ao 
grande vão que deve ser vencido. De modo a ficar o 
mais leve possível, foi escolhido um sistema de vigas 
vagonadas bidirecionais, semelhante a uma grelha. 
Elas se apoiam em pilares circulares, de onde também 
partem as estruturas da fachada em balanço. 

O edifício principal possui fachada em brises 
verticais e permite ventilação natural em toda a parte 
superior. A posição vertical, no entanto, é mais 
eficiente para as orientações norte e sul, onde o sol 
incide de forma inclinada. Faz-se necessário, então, o 
complemento com brises horizontais na fachada 
poente. Os brises verticais ganham movimento ao 
variar de cor entre azul, amarelo e laranja, enquanto os 
horizontais reduzem de comprimento e quantidade ao 
longo da fachada. Por fim, foi pensado um forro entre 
o topo da grelha e a estrutura de cobertura, para que se 
crie um colchão de ar que ajude no isolamento térmico 
do ginásio.
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PERSPECTIVAS
OLHO DE PÁSSARO
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PERSPECTIVAS
FACHADA LESTE
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PERSPECTIVAS
FACHADA NORTE
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PERSPECTIVAS
INTERNA 01
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PERSPECTIVAS
INTERNA 02
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PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
ENTRADA
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PERSPECTIVAS
MIRANTE DA PISCINA
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