
COMPLEXO ESPORTIVO

O tema escolhido para o Trabalho Final de Graduação  foi um Complexo Esportivo 
na 
910 Norte. A ideia principal é oferecer um local onde crianças e jovens possam 
manter uma vida saudável através da prática regular de esportes. 

A intenção do projeto é incentivar e valorizar o esporte, portanto, o Centro Esporti-
vo abrigará uma grande variedade de atividades e espaços de recreação. Será um 
ambiente saudável, integrado e �sicamente ativo. Funcionará como um centro de 
treinamento de equipes para competições e realização de eventos esportivos. 

O Complexo oferecerá atividades em todos os turnos para que crianças e adoles-
centes tenham acesso à prática esportiva no contraturno escolar. Desta forma, a 
estrutura do Centro Esportivo permitirá que os atletas possam se desenvolver 
desde cedo até o nível pro�ssional.

Tendo como característica dominante a realização de atividades no contraturno 
escolar, o complexo funcionará como uma segunda escola, com estrutura su�ci-
ente para que os atletas possam permanecer lá boa parte de seu dia, sem necessi-
dade de se deslocar. Será um edifício híbrido, que oferecerá ambientes sociais, 
comerciais, esportivos, de alimentação e estudos.

O Centro Esportivo será locado em um local de fácil acesso para a população, 
dentro do Plano Piloto. O projeto visa integração com a cidade, portanto o edifício 
permitirá a passagem de pedestres em seu interior, com o intuito de chegar ao 
Parque Burle Marx, localizado atrás do Complexo Esportivo, ou assistir às ativi-
dades que ocorrem no prédio, incentivando mais pessoas a praticarem esportes e 
a apoiarem os atletas.

ESPORTES OFERECIDOS NO COMPLEXO:

      NATAÇÃO                                                   FUTSAL
      NADO SINCRONIZADO                         BASQUETE
      PÓLO AQUÁTICO                                     VÔLEI DE PRAIA
      SALTOS ORNAMENTAIS                        GINÁSTICA RÍTMICA
      VÔLEI DE QUADRA                                 GINÁSTICA ARTÍSTICA
      HANDBALL            LUTA
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O PROJETO
O partido se desenvolveu a partir de um eixo longitudinal que de�ne o caminho a ser percorrido.  Este 
eixo parte da Asa Norte em direção ao Parque Burle Marx, colocando em evidência a permeabilidade do 
projeto. Acompanhando o relevo do terreno, as atividades do complexo se dividem em torno deste 
eixo, numa clara separação entre atividades internas e externas.

EIXO REGULADOR
PARQUE


