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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
O presente trabalho aborda a intervenção em uma área urbana já consolidada em
Abadia de Goiás, município interiorano situado a 13km de Goiânia, capital de Goiás,
transformando-o em um Complexo Esportivo.
Analisando o constante crescimento e desenvolvimento urbano de Abadia, bem como o
aumento da procura dos Abadienses por um local qualificado para realizar atividades
físicas, a ideia de requalificar a área surge a partir da precariedade estrutural
encontrada atualmente, que acaba inibindo os habitantes de usufruírem do local.
O novo Complexo Esportivo visa atender diversas modalidades esportivas e contará
também com a integração de um projeto urbano e paisagístico, ofertando à população
espaços confortáveis para maior convívio em sociedade.

2. ABORDAGEM TEMÁTICA
A fim de compreender a importância de um Complexo Esportivo em uma comunidade,
deve-se antes entender os inúmeros benefícios que a prática esportiva é capaz de
interferir na vida de quem a pratica. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer de
Goiânia (2018), um Complexo Esportivo é definido como um local qualificado cuja
finalidade é proporcionar à comunidade um espaço para que sejam realizadas práticas
de atividades físicas e lazer em seu tempo livre, bem como melhorar a qualidade de
vida e convivência em sociedade.
Alguns itens foram abordados para melhor entendimento do tema, como a origem do
esporte; sua classificação; a importância em cada fase da vida e por último e não
menos importante, como os Centros esportivos podem contribuir beneficamente para
uma sociedade.

3. PROPOSTA PROJETUAL

SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA
ESCOLHIDA

Inicialmente foram realizadas análises e estudos in loco pois, atualmente, a área de
intervenção escolhida conta com alguns equipamentos urbanos existentes, como um
campo de futebol profissional, uma quadra poliesportiva, uma casa de cultura, uma torre
telefônica e a SANEAGO.
Após a realização dos estudos, foi possível identificar quais equipamentos eram
relevantes permanecerem e serem requalificados e o que deveriam ser retirados e/ou
adequados a nova proposta. Um exemplo foi o próprio campo de futebol que, por
possuir dimensões equiparadas a um campo profissional, ocupava grande parte da
área. Entendendo que Abadia não possui uma demanda grande desta atividade
esportiva que é o futebol profissional, a ideia foi realocá-lo em uma outra área e assim
pode-se implementar novas atividades esportivas em seu espaço.
E por se tratar de um espaço que tem finalidade de integrar todos os cidadãos
Abadienses, novos espaços foram propostos, como um completo parque aquático,
quadras de areia, quadra de futebol Society, quadra de peteca, pista de cooper,
academia ao ar livre, playground, quiosques, salas multifuncionais, lanchonetes, dentre
outros.

PERSPECTIVA 3D DA NOVA PROPOSTA PROJETUAL DO
COMPLEXO ESPORTIVO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
E COBERTURA

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O decorrer da elaboração do projeto permitiu compreender que as alterações foram
pensadas de maneira macro a fim de atender as necessidades maiores que era de
conectar o usuário com o Complexo, levando em consideração os sistemas
construtivos, os materiais utilizados e até mesmo os caminhos. O Complexo Esportivo
de Abadia de Goiás se torna um valioso e necessário espaço dentro do município de
Abadia de Goiás, proporcionando ao morador um espaço qualificado para realizar suas
atividades físicas bem como se socializar com a comunidade, agregando ainda mais
fatores positivos para Abadia.
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