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RESUMO 

Diante do crescimento da prática skate, do surgimento de diversas obras de pistas de skate que 

não atendem aos requisitos de desempenho e de manutenção e da falta de estudos acerca do 

planejamento, projeto e processos construtivos de pistas de skate, este trabalho apresenta uma 

revisão bibliográfica somada à recomendações com relação ao projeto e execução de pistas de 

skate, além do acompanhamento e análise da execução de uma pista de skate do tipo Bowl em 

concreto armado em Goiânia e o levantamento e análise de suas manifestações patológicas 

após 2 anos de uso.  O presente trabalho produziu um documento técnico sobre técnicas 

construtivas de pistas de skate, podendo assim contribuir para o desenvolvimento dos 

profissionais que trabalham em projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl/Banks. 

 Palavras chave: Construção civil, Engenharia civil, skate, Bowl, skatepark, concreto armado. 

ABSTRACT 

From skate practice growth, the emergence of various works of skateparks that do not meet 

the requirements of security, performance, and use and the lack of studies concerning the 

planning, creation and construction processes of this skateparks, this work aims to make 

recommendations with respect to the design and implementation of skateparks, and the 

monitoring and analysis of the implementation of a skateboard Bowl in reinforced concrete in 

Goiânia. With the present work, it is hoped that it will contribute to the improvement of the 

qualities of the skateparks are performed, thus benefiting not only the players but also the 

spheres of power responsible for your implementation. 

Key-words: Civil construction, civil engineering, skate, Bowl, skatepark, reinforced concrete. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TEMA   

É inegável a importância de uma prática esportiva na vida de todas as pessoas, visto que o 

esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, 

religiões, raças e gêneros, criando e fortalecendo vínculos além de desenvolver as relações 

socioafetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade e o ajuste do homem ao meio que vive 

(BURITI, 2001, p.49 apud BICKEL et al., 2012). Logo, a importância da prática esportiva 

em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, pois contribui com 

seu desenvolvimento de forma mais ampla.  

O Portal Educação (2008) afirma que: 

o esporte traz grandes benefícios as pessoas e até mesmo a sociedade, pois, reduz 

a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e 

psíquica, além de desenvolver e melhorar tais formações. Na adolescência, as 

pessoas são influenciadas pelo consumismo, problemas psicológicos, hábitos 

prejudiciais e outros que também influenciam as demais faixas etárias, gerando 

conflitos internos que desviam dos valores e aprendizagens antes obtidos. 

É neste processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade. Costa (2012, p. 

vii) considera o esporte como uma ferramenta para enfrentar a indisciplina escolar e conclui 

dizendo que “o esporte é uma das melhores alternativas disciplinares instituídas em várias 

modalidades de ensino por ser um fenômeno social de grande relevância, uma vez que revela 

um mundo de possibilidades refletidas nos benefícios de quem os pratica”. 

 Santos (2012), por sua vez, afirma que: 

um dos benefícios da prática do skate está relacionado com os aspectos sociais, 

pois ao contrário de outros esportes, o skate não tem idade inicial ou limite para 

sua prática, não há classe social, condição física ou técnica, tendo como objetivo 

a diversão. Embora seja um esporte individual, os skatistas costumam praticar o 

esporte em grupos a fim de aprender novas manobras e estreitar laços de amizade. 
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Na competição, o principal objetivo é competir com você mesmo e todos torcem 

em prol de boas manobras e superação do skateboarder1. 

Com a decisão da Comissão Executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) de aceitar 

oficialmente a candidatura do skate como esporte olímpico nos jogos de Tóquio em 2020, 

tais características podem ser modificadas em virtude do caráter competitivo das olimpíadas.  

O skate foi definido no Atlas do Esporte no Brasil como: 

uma prática esportiva que utiliza prioritariamente os membros inferiores para 

execução de manobras em equilíbrio e movimento apoiando o corpo em um 

equipamento formado por prancha de madeira ou fibra tendo, embaixo, dois eixos 

de rodas. Esta modalidade pode ser praticada em ambientes fechados ou abertos, 

denominados skateparks. (DACOSTA, 2004, pg. 419)  

Essa prática esportiva surgiu em meados da década de 50 e vem se desenvolvendo e 

crescendo a cada década que passa. No Brasil, o skate teve sua primeira ascensão na década 

de 70, quase desaparecendo na década de 80. Com o plano Collor2 na década de 90, muitas 

das empresas vinculadas ao skate faliram. No entanto, atualmente o Brasil é o 2° país no 

mundo com maior número de praticantes, ficando atrás, apenas, dos Estados Unidos (USA), 

onde surgiu o esporte. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha (2009), o Brasil 

conta com 2,7 milhões de adeptos ao skate, concentrados na faixa etária de 5-16 anos, sendo 

em sua maioria do sexo masculino. Nova pesquisa do Datafolha realizada em 2016, aponta 

que o número de praticantes de skate mais do que dobrou, se compararmos com os dados da 

última pesquisa realizada em 2009, como pode ser observado na Figura 1.  Apesar disto, 

ainda  verificam-se poucos espaços apropriados para esta prática do esporte. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Praticante do skate, também chamado neste trabalho de skatista. 
2 O plano Collor congelou as cadernetas de poupança e investimentos financeiros, gerando uma aceleração na 

inflação o que levou diversas empresas nacionais à falência. 



22                                                      _Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Figura 1 – Gráfico sobre praticantes de skate no Brasil, baseado em pesquisas do Instituto Datafolha. 

 

Fonte: Pesquisas do Datafolha de 2002 a 2015. 

 Apesar da importância relativa do Brasil no cenário internacional de prática do skate, o 

crescimento exponencial vivenciado por este esporte nas últimas décadas não está 

acompanhado de estudos acerca do planejamento, projeto e processos construtivos de 

skateparks. Diante disto, decidiu-se como tema do presente Trabalho de Conclusão de Curso 

o estudo sobre o projeto e a construção de skateparks do tipo Bowl. Gembeck (2004) define 

um skatepark como um complexo esportivo destinado a prática de skate, bmx3 ou patins, 

proporcionando a execução de manobras em um ambiente seguro. 

O tema torna-se ainda mais relevante no momento em que estão sendo planejadas e 

construídas inúmeras pistas de skate no país, demonstrando a procura e o crescimento desta 

prática esportiva. Porém, tal procura, ainda, não encontra pessoal técnico e especializado na 

execução de skateparks, principalmente na região centro-oeste do país. As poucas pistas 

existentes, por exemplo, em Goiânia, apresentam construções precárias e com inúmeras 

manifestações patológicas4.  

Segundo o vice-presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSK), Ed Scander, A 

construção de pistas públicas de skate infelizmente está bem abaixo da qualidade dos 

skatistas brasileiros. Todos os anos centenas de pistas são construídas no Brasil e, apesar da 

                                            
3 Bicicleta BMX é um esporte praticado com bicicletas especiais para execução de manobras diversas. 
4 Informação atestada em levantamento e visitas de campo na Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis em 

2017, onde foram identificadas oito pistas. 
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boa vontade da gestão pública, 90% delas viram monumentos ao desperdício da verba 

pública (SCANDER, 2016). Scander ressalta também que:  

todos os problemas poderiam ser resolvidos facilmente se o poder público, antes 

de se aventurar na construção de skateparks, procurassem entidades deste esporte 

para receber consultoria, seguindo suas recomendações e também elaborando um 

edital de licitação para participação apenas de construtoras especializadas em 

pistas de skate. Infelizmente, hoje em dia, participam da construção empreiteiras 

que nunca construíram este tipo de obra, muitas com contrato com prefeituras ou 

subprefeituras para conserto de calçadas, construção de prédios e asfaltamento de 

ruas ou apenas interessadas no retorno financeiro do valor licitado. São raras e 

louváveis situações em que o poder público procura as entidades de skate ou 

empresas especializadas, devendo ser aplaudidos quem o faz! (SCANDER,2016). 

Por outro lado, seria interessante que Scander também reconhecesse que existem poucas 

empresas especializadas nesse tipo de obra e, ainda assim, com baixo nível de 

especialização.   As Figuras 2 e 3 apresentam alguns exemplos de construções de pistas de 

skate que são inutilizáveis. O problema encontrado na pista de Saltinho é a execução de 

obstáculos muito próximo às rampas de transição, o que a torna imprópria e insegura para a 

prática do esporte. Já a pista de Heliópolis, existe uma distância muita curta entre as rampas 

de transição o que a torna também, assim como na pista de Saltinho, imprópria e insegura 

para a prática do skate. Recomendações para evitar esses tipos de problemas serão 

apresentadas no Capítulo 3 do presente trabalho.  
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Figura 2 - Pista de skate em Saltinho - SP. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/05/justica-nega-interdicao-da-pista-de-skate-de-

saltinho-que-da-em-parede.html. 

Figura 3 - O vice-presidente Ed Scander na pista de skate de Heliópolis. 

 

Fonte: http://clubedoskate.com/adicionais/lista-de-algumas-pistas-fail-do-brasil/. 

Diante do crescimento do esporte e do número de pistas vinculadas à prática do skate, 

projetadas e construídas por empresas e profissionais não especializados, inúmeras 

manifestações patológicas vêm sendo evidenciadas na grande maioria destas construções. A 
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origem destes problemas pode estar nas fases de projeto, execução e manutenção, geralmente 

pela falta de profissionais especializados nesse tipo de construção. 

Logo, faz-se necessário um estudo detalhado acerca destas estruturas e processos 

construtivos, almejando, assim, uma posterior melhora na qualidade das pistas e redução de 

custos de produção, operação e manutenção, visando diminuir ao máximo os custos de 

manutenção, ampliar sua durabilidade e reduzir a ociosidade das pistas em função da 

inadequação ao esporte. 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) é produzir um 

documento técnico sobre técnicas construtivas de pistas de skate que possa contribuir para o 

desenvolvimento dos profissionais que trabalham em projeto e execução de pistas de skate 

do tipo Bowl/Banks5. Desta forma, pretende-se beneficiar os praticantes do esporte e também 

as esferas de poder responsáveis pela sua construção, a partir da redução de custos e 

operações necessárias para a manutenção de uma pista de skate do tipo Bowl, evitando 

desperdícios, ou mesmo a inadequação ao esporte. 

Para tanto, tem-se como objetivos específicos, apresentar as características construtivas das 

pistas em Goiânia, apresentar e discutir os detalhes de projeto e os procedimentos executivos 

adotados na construção da pista do tipo Bowl do Autódromo de Goiânia, tendo como 

referência as normas brasileiras e as boas práticas publicadas na escassa literatura da área e 

apresentar as manifestações patológicas presentes na referida pista, bem como seus 

diagnósticos após 2 anos de utilização.   

 

 

 

                                            
5 As pistas do tipo Bowl ou Banks são pistas com o formato de piscinas. A diferença na classificação fica devido 

á altura das paredes das transições. As pistas com paredes de até 3 metros são consideradas Banks. Enquanto 

as com altura superior a 3 metros são conhecidas como Bowls. 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO  

Na Introdução apresenta-se a importância social, econômica e técnica do tema. No Capítulo 

2, é apresentado um histórico das construções de pistas no Brasil, além da descrição e 

ilustração dos tipos de skateparks existentes, destacando suas características individuais. No 

Capítulo 3, são apresentados os elementos importantes para o planejamento e construção de 

uma pista de skate do tipo Bowl. No Capítulo 4 é apresentada a metodologia adotada no 

presente trabalho. No Capítulo 5 são apontados e analisados os resultados obtidos após a 

realização de visitas a pistas de skate em Goiânia, a análise dos projetos e acompanhamento 

da construção da pista do Autódromo de Goiânia e a avaliação das manifestações patológicas 

existentes na referida pista após 2 anos de uso. No Capítulo 6, são apresentadas as 

considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. 

 



2. HISTÓRICO DAS CONSTRUÇÕES E TIPOS DE PISTA 

DE SKATE  

2.1 HISTORICO DAS CONSTRUÇÕES E TIPOS DE PISTAS DE 

SKATE 

O skate surgiu em meados dos anos 50 na Califórnia, Estados Unidos. Diante da falta de 

ondas no litoral da Califórnia, os surfistas tiveram a brilhante ideia de colocar as rodinhas e 

os eixos dos patins em pranchas de madeira, conforme mostra a Figura 4. No início o esporte 

era conhecido como sidewalk surfing (surf de calçada) (CSBK, 2016). 

Figura 4  - Um dos primeiros skates. 

  

Fonte :http://www.skateboardingmagazine.com/the-evolution-of-skateboarding-a-history-from-sidewalk-

surfing-to-superstardom/. 

O nome skateboarding passou a ser adotado a partir de 1963 nos EUA com o crescimento 

do esporte e o surgimento de novas manobras e estilos. Foi neste ano que se realizou a 

primeira competição de skateboarding. No entanto, foi na década de 70 que o skate teve seu 

grande salto. Devido à seca que atingiu a Califórnia, as piscinas das casas ficavam vazias, 

com isso os skatistas passaram a andar nas paredes das mesmas, pois lembravam as ondas 

do surf (CSBK, 2016). 

http://www.skateboardingmagazine.com/the-evolution-of-skateboarding-a-history-from-sidewalk-surfing-to-superstardom/
http://www.skateboardingmagazine.com/the-evolution-of-skateboarding-a-history-from-sidewalk-surfing-to-superstardom/
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Em 1974, com o surgimento das rodas de poliuretano, começava, então, a revolução do skate. 

Nessa época grandes nomes do skate mundial surgiam, como os z-boys que são considerados 

um dos grupos mais influentes da história do skate vertical. Os principais nomes deles são: 

Stacy Peralta, Tony Alva e Jay Adams. Com a evolução do esporte surgiram então vários 

estilos e modalidades de skate, tais como o Bowl, Slalom, Downhill, Freestyle, Vertical e o 

Street6, os quais exigem elementos construtivos diferenciados. Rampas de madeira 

começaram a ser criadas e o skate passou a ser praticado em diversos lugares tais como 

praças, ruas e quintais de casa (CSBK, 2016).  

No Brasil os primeiros skates apareceram no Rio de Janeiro em meados dos anos 60. Alguns 

trazidos por brasileiros que iam aos Estados Unidos, outros por americanos que vinham pra 

cá. Como não existiam peças para vender, o skate era conhecido como “surfinho” e consistia 

em uma tábua de madeira, onde nela se parafusavam os eixos dos patins com rodas de 

borracha (CSBK, 2016). 

A Figura 5 ilustra a prática de Slalom realizada em Belo Horizonte em fins dos anos 70. 

Nela, destaca-se o aproveitamento da pavimentação asfáltica como base para a prática do 

skate. Nesta modalidade há problemas típicos da queda e do impacto do esportista sobre 

pavimento asfáltico, já denotando a importância da execução de pistas e locais próprios para 

este tipo de esporte. 

Figura 5 - Slalom em Belo Horizonte (1978). 

 

Fonte: CHAVES, C.; BRITTO, E. (2000). 

                                            
6 Modalidades definidas no Glossário do presente trabalho. 

Pavimento Asfáltico 



Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado  29 

 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Na década de 70 o skate teve sua primeira ascensão no Brasil. Os skates passaram a ser 

comercializados por algumas marcas nacionais e praticado em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Ao final de 1976 foi construída a primeira pista de skate do Brasil e da América Latina, em 

Nova Iguaçu (RJ), como mostrado na Figura 6, a qual sediou o primeiro campeonato de 

Banks brasileiro, em 1977. A pista de Nova Iguaçu consiste em duas grandes bacias, 

formando um L, com transições7 lentas e ausência de bordas (coping).  

A pista foi feita em concreto e nos seus 35 anos iniciais não foi reformada. Neste período a 

pista somente foi pintada de azul, como evidenciado no comparativo entre as imagens da 

Figura 7. O projeto foi criado pelo desenhista e skatista Sérgio Alexandre e pelo engenheiro 

Henrique Reina (PIRES,2013). 

Figura 6 – Pista tipo Banks de Nova Iguaçu construída em 1976. 

 

Fonte: 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06tA/Primeira_Pista_De_Skate_Do_Bras

il. 

 

                                            
7 Transição é o elemento vertical e curvo do skatepark, com comprimento, altura e raio definidos em projeto. 

Suas características variam e serão detalhadas no capítulo 3 do presente trabalho. 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06tA/Primeira_Pista_De_Skate_Do_Brasil
http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06tA/Primeira_Pista_De_Skate_Do_Brasil
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Figura 7 - Comparativo entre a pista em 1976 e em 2011. 

 

Fonte: http://www.skatecuriosidade.com/pistas-skt/comemoracao-dos-35-anos-da-primeira-pista-publica-da-

america-latina-nova-iguacu-rj. 

Ainda na década de 70, outras pistas foram construídas nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Paraíba e Rio Grande do Sul. No entanto, ao final da década 

70 o skate decaiu devido ao fato de que os fabricantes migraram para o patins e bicicletas 

bmx, não restando peças de reposição e novas para os praticantes do skate, desestimulando, 

assim, a maioria dos participantes (CSBK, 2016). 

A Figura 8 mostra um tipo de rampa da década de 70 construída em madeira, sem fundação 

fixa, tornando os obstáculos móveis. Esta rampa foi instalada apenas para um evento 

esportivo, sendo retirada posteriormente.  

Em 2009 foi inaugurada um skatepark no Parque Mangabeira em Belo Horizonte/MG. A 

pista possui 900 metros quadrados de área construída, toda revestida em granilite, material 
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indicado para aplicação e acabamento final da superfície de concreto. A pista é dividida em 

uma área de Street com grande variedade de obstáculos e um TriBanks8, como mostrado na 

Figura 9. 

Figura 8 - Anos 70 – Skatista Bruce na rampa das Mangabeiras, Belo Horizonte, construída na década de 70. 

 

Fonte: http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-

brasil. 

Figura 9 - Skatepark no Parque Mangabeiras. 

 

Fonte: http://cemporcentoskate.uol.com.br/fiksperto.php?id=4418. 

                                            
8 TriBanks é um Bowl com 3 raios distintos, ou seja, um Bowl com 3 “bacias”. 

TriBanks 

Estrutura de Madeira 

http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-brasil
http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-brasil
http://cemporcentoskate.uol.com.br/fiksperto.php?id=4418
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Em 2014, foi construído neste mesmo parque um Half pipe. O Half pipe (skate vertical) é 

uma pista com formato em U (Figura 10) que possui estrutura metálica e piso estruturado 

por peças de ecoblock9 e superfície feita com compensado plastificado com acabamento em 

TS10. “Essa pista possui 317 metros quadrados. Há cinco níveis diferentes para a descida, 

com angulações que permitem velocidades diferenciadas”, contam as arquitetas e urbanistas 

Nathália Otoni e Luciana Araújo, responsáveis pelo projeto. A pista tem em seu nível mais 

alto 6 metros de altura (OTONI e ARAÚJO, 2014). 

Figura 10 - Estrutura Metálica do Half pipe. 

‘  

Fonte: http://www.otempo.com.br/cidades/nova-pista-de-skate-no-parque-das-mangabeiras-j%C3%A1-

est%C3%A1-pronta-1.876242. 

                                            
9 O ecoblock é uma madeira produzida a partir de passivos ambientais industriais e doméstico, fornecidas em 

peças de diversas dimensões. Ela é impermeável, resistente a impactos e condições climáticas extremas 

(www.ecoblock.com.br). 
10 O TS é um laminado compacto que mais se assemelha ao Skatelite8. O TS é resistente à agentes químicos, 

abrasão, calor seco e úmido, sendo o mais indicado para aplicação como superfície (piso) de rampas 

(www.formica.com.br/pro_ts). 

Madeiras Eco-block, utilizadas 

como sarrafos para instalação 

das chapas da superfície. 

Compensado TS 

Estrutura Metálica 

Diferentes níveis de 

descida (drop) 
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Nos Estados Unidos, a madeira mais utilizada para superfície de pistas com estrutura de 

madeira ou metálica é o Skatelite11. No entanto, como não há disponibilidade desta madeira 

no Brasil, faz-se o uso de compensado TS.  

No início dos anos 80, no Brasil, quase houve o desaparecimento do skate que sobreviveu 

graças aos poucos praticantes remanescentes que construíam rampas particulares. Em 1984, 

com inciativa dos próprios skatistas, a indústria nacional ressurgiu. Publicação de revistas 

especializadas duraram até 1990. Na década de 80 um episódio muito triste marcou a história 

do skate. Em 1988, o prefeito da cidade de São Paulo, Jânio Quadros, proíbe andar de skate 

no Parque do Ibirapuera e, após uma passeata de protesto dos skatistas, ele proíbe que se 

ande de skate em toda São Paulo. Mas, ainda assim, na segunda metade dos anos 80 foi um 

período de grande desenvolvimento do skate no Brasil, criando-se uma grande esperança 

para o futuro, com uma nova ascensão da modalidade (CSBK, 2016). 

Na década de 80, ganha visibilidade as pistas do tipo Bowl com estrutura fixa moldada em 

concreto, curvatura adaptada para a altura e velocidade e bordas em concreto, conforme 

apresenta a Figura 11. 

Figura 11 - Detalhes de uma pista tipo Bowl dos anos 80 em concreto, sendo usada pelo skatista: Álvaro 

“porque?” (BRITO, 2000). 

 

Fonte: http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-

brasil. 

                                            
11 O Skatelite é uma chapa de madeira compensada criada nos Estados Unidos própria para o uso em pistas de 

Skate por ser resistente à abrasão, impactos e condições climáticas extremas, além de possibilitar maior 

velocidade aos atletas. 

Plataforma superior em 

concreto 

Bordas em concreto 

http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-brasil
http://www.skatecuriosidade.com/livros/livro-onda-dura-3-decadas-de-skate-no-brasil
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Em 1990 o skate, novamente, entra em decadência, influenciada pelas mudanças provocadas 

pelo ajuste econômico do Plano Collor. Neste período, diversas empresas do ramo faliram, 

abrangendo, inclusive as revistas especializadas. Nesta ocasião, os investimentos no setor 

foram praticamente encerrados.  

Mesmo com as dificuldades econômicas do início da década, os anos 90 foram marcados 

pela consolidação e profissionalização do skate no país. O brasileiro, Bob Burnquist12, por 

exemplo, em 1997 é eleito o Skatista do ano no mundo, pela revista Trasher, principal revista 

desta área esportiva. Apesar de tudo, a década de 90 teve sua ascensão refletida nos anos 

seguintes com atletas vivendo no exterior, competições nacionais, vinda de ídolos mundiais 

para o Brasil, produção de filmes e documentários, entre outros avanços, tornando o skate 

um dos esportes mais praticados atualmente no Brasil, só perdendo para o futebol. 

DACOSTA (2004) afirmou que no Brasil o skate passou a ser uma das práticas mais 

populares. O Brasil conta com 470 competidores profissionais e 12 mil amadores, ficando 

em seguida apenas os Estados Unidos (CSBK, 2016). Na década de 90 foi fundada a 

Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e foi marcada pela ascensão definitiva do skate, 

mas, desta vez, fortalecida por uma indústria solidificada e administradas pelos próprios 

praticantes dos anos 80. 

A partir do ano 2000 o Circuito Brasileiro de Skate passou a ser organizado pela CBSK. No 

entanto, as etapas têm se concentrado nas regiões Sudeste e Sul do país devido ao maior 

número de praticantes de alto nível e de pistas existentes, evidenciando novamente a carência 

de pistas na região Centro-Oeste. Em 2008 acontece o primeiro evento de Megarampa no 

Brasil, na cidade de São Paulo.  

De 2010 até os dias de hoje o skate vem apresentando crescimento constante, como ilustrado 

no gráfico da Figura 1. Paralelo ao crescimento do skate no Brasil, começam a surgir mais 

pistas na região Centro-Oeste como o Bowl de Águas Claras (Figura 87) no Distrito Federal 

, a pista do Novo Horizonte em Goiânia (Figura 88), pista de skate do Autódromo de Goiânia 

(Figura 89), pista particular Bowl do Bronco em Goiânia (Figura 90), pista particular do 

Condomínio Jardins Verona em Goiânia  (Figura 91), pista de skate de Anápolis ( Figura 

101),  entre outras que serão detalhadas no Capítulo 5 do presente trabalho.  

                                            
12 O nome completo do Bob Burnquist é Robert Dean Silva Burnquist. 
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2.2. TIPOS DE PISTAS DE SKATE E SUAS CARACTERÍSTICAS 

CONSTRUTIVAS 

Com o crescimento do skate, surgem vastas possibilidades de layouts de pistas que podem 

ser criados. A escolha da pista mais adequada está diretamente relacionada ao perfil dos 

futuros praticantes, à verba e ao espaço disponível para sua construção.  

Um skatepark é um espaço destinado a atletas praticantes do skate, bicicletas bmx e patins. 

(GEMBECK, 2004). Os skateparks podem ser construídos de madeira ou concreto, sendo 

mais viável a construção de pistas em concreto devido a sua maior durabilidade e menor 

recorrência de manutenções. As pistas de madeiras são viáveis para uso em pisos de concreto 

polidos com cobertura. 

2.2.1. PISTA STREET 

As pistas Street (Figura 12) são inspiradas nas ruas das cidades. Esse tipo de pista é marcado 

pela presença de palcos, escadarias, corrimãos, jardins, entre outros obstáculos que possam 

imitar uma situação semelhante às ruas. Com o crescimento do esporte e a relação do skate 

com o ambiente em que é praticado, várias outras modalidades foram criadas, as quais serão 

apresentadas nos Itens a seguir.  

Figura 12 - Pista Street em concreto. 

 

Fonte:http://www.techramps.com/en/Skatepark-Designs,ii/Sample-Skateparks,ibg/Sample-Concrete-

Skatepark-No-010510,jec#. 
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2.2.2. PISTA PLAZA 

Com a evolução do esporte e o surgimento de rampas de salto e rampas curvas de transição, 

as pistas de Street sofreram algumas transformações e deram lugar às Plazas (Figura 13). As 

Plazas são pistas compostas por obstáculos de Street com rampas de transições baixas 

incorporadas à pista. A Plaza, assim como as pistas de Street, apresenta layouts que imitam 

situações reais de uma cidade. Adicionalmente as Plazas incorporam rampas com 45˚ de 

inclinação, quarters13 entre outros obstáculos e elementos construtivos. 

Figura 13 - Pista Plaza em concreto. 

 

Fonte:http://www.techramps.com/en/Skatepark-Designs,ii/Sample-Skateparks,ibg/Concrete-SkatePlaza-

Example-No-460910,bcad. 

2.2.3. PISTA POOL 

As pistas tipo Pool14, conforme já mencionado, nasceram nos anos 70, decorrentes do 

esvaziamento das piscinas nos Estados Unidos. Suas paredes côncavas e inclinadas passaram 

                                            
13 Quarter é a rampa com superfície curva imitando ¼ (um quarto) de uma circunferência. 
14 Pistas com o formato de piscinas. 

http://www.techramps.com/en/Skatepark-Designs,ii/Sample-Skateparks,ibg/Concrete-Skateplaza-Example-No-460910,bcad
http://www.techramps.com/en/Skatepark-Designs,ii/Sample-Skateparks,ibg/Concrete-Skateplaza-Example-No-460910,bcad
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a ser as novas “ondas” para os novos skatistas (Figura 14). Esta iniciativa originou um novo 

layout de pistas denominado de Bowl ou Banks. 

As piscinas se apresentaram, não só como uma alternativa à prática do esporte, mas, 

sobretudo, trouxeram possibilidades de inovação nas manobras caracterizadas pela 

angulação de 90˚ das suas extremidades. Além disto, o formato diversificado de piscinas, 

com desníveis, degraus, rampas e formas sinuosas proporcionavam ao atleta um universo de 

possibilidades de manobras muito abrangente, fazendo com que o skate nunca se tornasse 

obsoleto.  

Figura 14 - Stacy Peralta em uma piscina vazia. Pista tipo Pool (1977). 

 

Fonte: http://www.npr.org/sections/pictureshow//2010/09/16/129916872/skateboarding. 

2.2.4. PISTA BOWL/BANKS 

O Bowl é um tipo de pista em que o atleta não precisa tirar os pés do skate para obter 

velocidade, ou seja, ele não precisa “remar”. Os Bowls possuem 2 raios distintos: o raio da 

transição, que determinará a velocidade com que o atleta sai após um “drop”15 e o raio da 

curva que determina a quão aberta ou fechada será a curva em questão. Além dos raios, 

várias outras propriedades são importantes de serem definidas para a construção de um Bowl 

ideal, tais como a altura da pista, o comprimento do flat, a dificuldade (iniciante, amador, 

profissional), a fluidez (depende do layout da pista) e a visibilidade do público e praticantes, 

podendo ser enterrada ou elevada. 

                                            
15 Drop é o movimento de descida do skatista da plataforma superior (coping) até o interior da pista (transições 

e flat). 
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Outra vantagem do formato Bowl, foi a localização da plateia. As piscinas vazias 

proporcionavam maior visibilidade de todo o espetáculo. Em torneios, este layout ampliava 

a possibilidade de maior número de público. No caso da pista Street, em que os obstáculos 

são colocados ao nível do chão, torna-se necessário o uso de arquibancadas para a 

acomodação da plateia, em caso de grandes eventos. 

O layout tipo Bowl traz vantagens construtivas, uma vez que sua estrutura se apoia 

diretamente sob o solo, eliminando a necessidade de formas de fundo e diminuindo os efeitos 

das variações térmicas ambientais, as quais podem provocar fissuras no concreto. Por outro 

lado, o formato Bowl comporta apenas um atleta por vez, enquanto as outras modalidades 

apresentam uma maior capacidade de atletas andando ao mesmo tempo. 

Os Banks (Figura 16) são semelhantes aos Bowls, porém com alturas menores, geralmente 

com 2 metros de altura e não possuem um trecho vertical ao final de suas transições, como 

nos Half pipes e Bowls. Tanto os Bowls quanto os Banks são feitos na maioria das vezes em 

concreto, pois os construídos em madeira possuem uma vida útil muito curta, além de 

necessitar de muita manutenção e cobertura de proteção contra condições climáticas, tais 

como sol, chuva e umidade. 
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Figura 15 - Snake Bowl em Goiânia feito em concreto. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

Figura 16 - Pista do tipo Banks. 

 

Fonte: https://www.lanfer.arq.br/wp-content/uploads/2014/10/triBanks-parque-linear-franco-da-rocha-

InsaneRamps-773x580.jpg. 

Flat 

Trecho vertical 

https://www.lanfer.arq.br/wp-content/uploads/2014/10/tribanks-parque-linear-franco-da-rocha-InsaneRamps-773x580.jpg
https://www.lanfer.arq.br/wp-content/uploads/2014/10/tribanks-parque-linear-franco-da-rocha-InsaneRamps-773x580.jpg
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Maiores detalhes com relação ao projeto e execução das pistas de skate do tipo Bowl são 

apresentados no Capítulo 3. 

2.2.5. PISTA HALF PIPE 

Com a criação de rampas, um novo estilo de skate surgiu, revolucionando o esporte. Surgiu 

então os Half pipes (meio – cano) que são pistas, assim como o nome já diz, no formato da 

metade de um cano. A Figura 17 mostra que a pista tipo Half pipe possui 2 quarters e um 

flat. Uma diferença notável dos Half pipes para as Mini ramps (Item 2.2.6), além da altura é 

de que nos Half pipes deve haver um trecho de 90ᵒ ao final das rampas de transição (quarter) 

e antes do coping, como pode ser visto na Figura 17. Os Half pipes, diferente dos Bowls, são 

encontrados em sua maioria feitos de madeira, pois absorvem melhor o impacto dos atletas 

que são lançados a mais de 3 metros de altura pelas transições (Figura 10). Nestes casos, é 

utilizada a madeira skatelite, devido a suas características de alta resistência e por 

proporcionar mais velocidade aos atletas. 

Figura 17 -Elementos construtivos de um Half pipe em concreto. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotterdam_Halfpipe.jpg. 

Os Half pipes são constituídos por transições altas com altura superior a 2,5 metros. Com 

isso, um novo modelo de pista surgia. 

2.2.6. PISTA MINI RAMP 

As Mini ramps,  são basicamente Half pipes com transições menores (Figura 18), tornando 

a prática mais fácil, consequentemente difundindo mais ainda a prática do esporte. As Mini 

Flat 

Quarters 

Trecho de 90 

graus. 

Copin

g 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotterdam_Halfpipe.jpg
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ramps podem ser construídas de madeira ou concreto. São muito utilizadas devido a sua 

versatilidade de dimensões, podendo ser instalada em lugares pequenos tais como quintais 

de casa etc. 

Figura 18 - Mini ramp. 

  

Fonte: https://www.ocramps.com/product/half-pipe-ramp-16-foot-wide/. 

2.2.7. PISTA MEGA RAMPA 

 A Mega rampa surgiu nos Estados Unidos onde é chamada de Big Air (Grande Aéreo), 

medindo 110 metros de extensão e 27 metros de altura, sendo, este tipo de rampa, a maior 

rampa do mundo. Devido às suas características singulares, este tipo de rampa é 

desmontável, podendo ser transportada e montada em várias partes do mundo. A primeira 

vez que ela foi trazida para a América do Sul foi em 2008, no Brasil, montada no 

Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A rampa faz com que os skatistas cheguem a 

velocidade de 70 km/hora. Essa rampa consiste em uma rampa de drop (descida de 27 m) 

que serve para o skatista conseguir velocidade para transpor um vão livre de 20 metros de 

comprimento, aterrisando em uma outra rampa de intersecção que o impulsiona para um 

Quarter pipe vertical, que é a metade de um half-pipe vertical de mais ou menos 8 metros 

de altura, arremessando o skatista para fazer manobras a 16 metros do chão e voltar na 

mesma transição, como mostrado nas Figura 20 e 21. Ao longo dos anos foi adicionado um 

corrimão na parte do salto em distância. Este obstáculo tem formato de um Arco-íris, como 

pode ser observado na Figura 19. O comprimento total destas estruturas varia de cerca de 60 

metros (200‘) a 108 metros (360’) (CSBK, 2016). 

 

Quarters (transições) 

Plataforma 

Externa 

Flat 

https://www.ocramps.com/product/half-pipe-ramp-16-foot-wide/
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Figura 19 - Corrimão “arco-íris”. 

 

Fonte: http://www.sk8.com.br/br/conteudo.asp?cn=89&ct=2948. 

Figura 20 - Atleta realizando manobra na transição do quarter pipe da Mega rampa. 

 

Fonte: http://cemporcentoskate.uol.com.br/fiksperto/frame-digital-megarampa-2012. 

 

 

 

 

 

Corrimão 

Arco-íris 

http://www.sk8.com.br/br/conteudo.asp?cn=89&ct=2948
http://cemporcentoskate.uol.com.br/fiksperto/frame-digital-megarampa-2012
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Figura 21 - Medidas de uma Mega rampa. 

 

Fonte: http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2008-11-23_2008-11-29.html. 

As estruturas da Mega rampa são feitas, geralmente, de madeira e aço, como apresentado na 

Figura 22. As folhas que revestem o piso são de compensado especial feito de papel e resina 

chamada de Skatelite, sendo este, um material hidrofóbico com uma vida útil superior aos 

outros materiais, podendo resistir a grandes temperaturas e a ação abrasiva das rodas dos 

skates.  

Figura 22 - Montagem da Mega rampa do Anhembi. 

 

Fonte: http://www.adoroskate.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html. 
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2.2.8. PISTA PUMP TRACK 

As pistas de skate do tipo Pump track são caracterizadas por serem auto-acelerável devido a 

presença de uma série de lombadas que são utilizadas pelo praticante para acelerar a 

velocidade por meio de movimentos corporais. Além disto, estas possuem um trajeto com 

curvas e rampas que permitem percorrê-lo em uma velocidade contínua, sem que se necessite 

pegar impulso ou remar. Este tipo de pista pode ser construído em madeira (Figura 23), 

concreto (Figura 24) ou cobertos com asfalto ou cimento queimado (Figura 25), o que 

permite o uso por todos os tipos de esportes com rodas, como bicicleta, patins e o próprio 

skate. A característica principal destas pistas é a alta fluidez e velocidade atingida pelo 

skatista. Este tipo de pista possibilita que mais de um atleta ande ao mesmo tempo. Suas 

bordas são em sua maioria feitas de concreto, não havendo a presença de coping16 . O coping 

pode ser feito com tubos de aço ou de concreto e é detalhado no Item 3.1.2.3 do presente 

trabalho. 

Figura 23 - Pump track em madeira. 

 

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/YOGFrqhJPQE/maxresdefault.jpg. 

 

 

 

                                            
16 Borda instalada ao final da transição, no encontro com a plataforma superior, para execução de manobras. 

https://i.ytimg.com/vi/YOGFrqhJPQE/maxresdefault.jpg
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Figura 24 – Pump track em concreto. 

 

Fonte: http://www.campwoodward.com/facilities/action-sports-facilities/Snake-run.html. 

Figura 25 - Pump track com pavimento asfáltico. 

 

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/1st2o9xdxpo/maxresdefault.jpg. 

http://www.campwoodward.com/facilities/action-sports-facilities/snake-run.html


3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DE UM 

SKATEPARK DO TIPO BOWL DE CONCRETO ARMADO  

3.1 PROJETOS 

O projeto é um dos elementos fundamentais do processo de produção no setor da construção. 

O projeto de engenharia é o guia de execução de uma obra. Segundo a mestre em Engenharia 

da Unidade de Projetos Especiais do CTE (Centro de Tecnologia de Edificações) Marcia 

Menezes dos Santos o projeto é importante para que as necessidades do usuário sejam 

entendidas e transformadas na melhor solução arquitetônica, o que inclui não só a estética 

como as condições de habitação, acesso e conforto (SANTOS, 2012). 

É neste momento que são feitas as escolhas que vão direcionar a obra: definições de material, 

construtoras, escritórios de engenharia e arquitetura, profissionais, entre outros aspectos que 

compõem o momento projetual. No caso de skateparks do tipo Bowl, devem fazer parte do 

empreendimento as seguintes definições e projetos: 

• Amplitude do projeto; 

• Número de atletas atendidos; 

• Nível de dificuldade da pista; 

• Levantamento topográfico, sondagens e terraplanagem; 

• Projeto arquitetônico e paisagístico; 

• Projeto de fundações; 

• Projeto estrutural (concreto armado, alvenaria estrutural); 

• Projetos de drenagem e iluminação pública; 

 

Após definidas estas diretrizes pode-se dar início a execução do projeto da pista. 
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De acordo com o arquiteto e urbanista Fábio Lanfer Marquez, “O que é realmente essencial 

é a informação e ampliação de uma cultura profissional vinculada ao esporte” (AECWEB). 

Portanto é recomendável que o profissional responsável pelo projeto tenha conhecimento 

acerca do esporte. 

3.1.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS DO 

SOLO E TERRAPLANAGEM 

Segundo a NBR 6122 (ABNT,1996) para fins de projeto e execução de fundações, as 

investigações do terreno de fundação, constituído por solo, rocha, mistura de ambos ou 

rejeitos, compreendem:  

a) investigações de campo; 

b) investigações em laboratório sobre amostras deformadas ou indeformadas, 

representativas das condições locais;  

Estas investigações possibilitam avaliar a topografia do local, podendo, assim, estimar a 

necessidade de movimentação e preparo do solo para que a instalação da pista seja feita em 

local que requeira o mínimo de movimentação de solo (corte/aterro) possível, diminuindo 

os custos de fundação e tempo de execução da obra. Adicionalmente, estas investigações 

devem avaliar o tipo de solo, suas propriedades mecânicas e o nível do lençol freático, visto 

que a maioria das construções de pistas do tipo Bowl são enterradas necessitando de 

escavações e avaliação da influência de empuxo do solo e da água sobre o pavimento e 

paredes da pista.  

A profundidade e oscilações do lençol freático devem ser conhecidos, pois o empuxo 

resultante sobre as paredes e pisos de concreto da pista podem levar a danos e infiltrações 

internas, resultando no surgimento de manifestações patológicas.  

Realizadas as investigações do terreno deve-se limpar todo o terreno, retirando compostos 

orgânicos do solo tais como raízes, folhas, caules de árvores, entre outros, pois estes irão se 

decompor, deixando vazios no solo, o que pode acarretar em futuras fissuras e manifestações 

patológicas, uma vez que as estruturas do piso passam a funcionar como lajes.  
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Os serviços de terraplanagem serão executados em função do levantamento topográfico e 

das características do solo obtidas pelas sondagens. 

Após a limpeza do terreno e escavações, o solo deve ser compactado, antes de se começar a 

concretar as paredes (transições). Esta compactação é de extrema importância para a boa 

execução e maior durabilidade da pista para todos os tipos de solo, pois evita que o solo 

recalque após a concretagem, reduzindo a probabilidade do surgimento de fissuras por 

movimentação de solo. Recomenda-se cobrir a área com uma camada de brita 1(ou menor) 

de no mínimo 10 cm de espessura, molhando-a e compactando-a a fim de melhorar as 

propriedades mecânicas do solo e, portanto, sua capacidade de suporte. Essa camada de brita 

diminuirá as probabilidades de movimentação do solo e futuras fissuras no concreto. 

3.1.2.  PROJETO ARQUITETÔNICO 

O Projeto Arquitetônico é essencial para o desenvolvimento de uma construção bem 

planejada e que se relacione com o seu entorno (DALDEGAN, 2016).  Partindo das 

necessidades e objetivos das pista, tais como seu nível de dificuldade, dimensões, restrição 

orçamentária, número de usuários atendidos, entre outros aspectos, o projeto arquitetônico 

traz consigo especificações com relação aos raios das curvaturas externas, comprimentos de 

flat, raios das rampas de transições (apresentados nos cortes) e diversos outros elementos e 

características que serão apresentados ao longo deste capítulo. Além desses aspectos a 

qualidade do projeto arquitetônico também dependerá do conhecimento da topografia do 

local e das características do solo, tais como sua capacidade de suporte e o nível do lençol 

freático. O Anexo A contém um exemplo de projeto arquitetônico de uma pista do tipo Bowl. 

Gembeck (2004) afirma que: 

É de extrema importância projetar o skatepark seguro para todos os níveis de 

usuários. Para a elaboração de um projeto arquitetônico de qualidade 

recomendam-se alguns cuidados tais como não misturar as áreas de prática para 

iniciantes com as de amadores e profissionais, pois isso pode reduzir a segurança 

da prática do esporte, podendo resultar em um aumento no número de colisões. 

Portanto, deve-se delimitar em projeto as áreas para cada nível e criar zonas de 

amortecimento entre os diferentes níveis.  
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Na elaboração do projeto, recomenda-se que haja uma área para iniciantes. A área para 

iniciantes é uma porção do skatepark onde os usuários com experiência limitada ou nenhuma 

possam praticar em um ambiente controlado. É essencial que os iniciantes fiquem fora das 

áreas de skatistas com mais experiência para sua própria segurança e segurança dos demais 

usuários. Além disso, deve-se tomar bastante cuidado para que não haja muitos elementos 

(obstáculos) em um espaço curto, pois isso pode reduzir não só a qualidade da pista, mas 

também a segurança da mesma. 

Segundo Frederico Cheuiche de Oliveira (AECWEB), arquiteto e urbanista, outro fator que 

influencia o dimensionamento da pista é o flow da área, isto é, a dinâmica de circulação. A 

relação espacial entre os obstáculos e rampas ajuda a definir o controle da velocidade e os 

espaços adequados de entrada e saída, além de minimizar riscos de choques entre os 

skatistas. 

Na sequência são apresentadas definições e detalhes construtivos das principais partes de 

uma pista do tipo Bowl. 

3.1.2.1. FLAT 

O flat é a distância horizontal entre dois obstáculos. Tony Gembeck, em seu livro “The 

complete step-by-step guide to concrete skatepark construction” (2004) recomenda que o 

comprimento mínimo do flat seja de 3 metros em pistas de Street. Em Bowls e Mini ramps 

o comprimento do flat varia com a altura e o raio da transição, os quais são determinantes 

da velocidade. 

Grandes comprimentos de flat proporcionam a utilização do espaço por mais atletas, 

evitando colisões. 

Segundo Gembeck (2004): 

A principal função do flat é fazer com que o atleta se recupere da última manobra 

e se prepare para próxima. O flat é necessário porque que ameniza as quedas, 

evitando acidentes mais graves. 
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3.1.2.2. RAMPAS DE TRANSIÇÃO 

As rampas de transição são as paredes curvas das pistas de skate utilizadas para ganho de 

velocidade e execução de manobras. As transições normalmente apresentam em sua forma 

um quarto (1
4⁄ ) de raio perfeito, como ilustrado no corte na Figura 26. 

Figura 26 - Corte de uma pista do tipo Bowl com cotas de altura e raio das rampas de transição. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

As determinações das propriedades da transição são muito importantes para o bom 

funcionamento da rampa. O raio, altura da transição e comprimento do flat são aspectos 

construtivos que impactam diretamente na qualidade da rampa. Por exemplo, em uma 

transição de até 1,20 metros de altura, pode ser aplicado um raio com valores entre 1,50 a 

2,00 metros. Raios menores tornam as transições mais rápidas (cavadas), elevando o nível 

de dificuldade da rampa. Raios maiores tornam a rampa de transição mais lenta, sendo este 

ideal para iniciantes. Para uma transição com altura maior, deve ser aplicado um raio com 

valores entre 1,80 a 2,60 metros, conforme mostra a  

Figura 2717. O raio da transição influencia diretamente na velocidade obtida pelos atletas, e 

o grau de dificuldade da rampa. Por isso, deve ser escolhido cuidadosamente, buscando 

atender o nível dos atletas e praticantes, uma vez que os usuários podem ser iniciantes ou 

competidores (profissionais). 

 

                                            
17 Estes valores não representam regra, mas são recomendações que norteiam bons projetos. Os valores do raio 

com relação à altura podem variar. 

Flat 

Rampas de 

transição 
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Figura 27 - Medidas de uma transição (transformadas de pés para metros). 

 

Fonte: http://www.rampplansonline.com/conmat/pages/CDI-1a.html. 

3.1.2.3. COPING 

O coping é o elemento instalado ao final das rampas de transição, mais especificamente no 

encontro da plataforma externa com a rampa de transição. Ele pode ser feito de tubos 

circulares de aço galvanizado com diâmetro de 50mm como na Figura 29, ou de blocos de 

concreto como apresentado na Figura 30. As bordas das rampas de transição são um fator 

determinante para a boa qualidade, desempenho e durabilidade de uma pista do tipo Bowl. 

As bordas precisam ser resistentes, curvas e lisas de forma a permitir que o skatista deslize 

sobre elas e sejam aproveitadas para a execução de manobras. Além de resistir aos impactos 

sofridos pelo truck18, feito de aço e shape19, feito de madeira, o coping deve estar bem 

posicionado para permitir a melhor execução das manobras, tal como detalhe da Figura 28.  

 

 

 

 

                                            
18 Peça de metal do skate responsável por realizar curvas e afixar as rodas. 
19 Peça de madeira do skate (prancha), responsável por suportar o skatista. 

3,00m a 3,65m (H) – 3,00m(R)  

1,20m a 2,40m (H) – 2.40m(R) 

1,00m (H) – 2,10m(R) 

0,70m (H) – 1,80m(R) 

 

http://www.rampplansonline.com/conmat/pages/CDI-1a.html
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Figura 28 - Detalhamento da instalação do coping. 

 

Fonte: “Anytown skatepark plans” by Tony Gembeck,2002. 

A Figura 29 mostra uma pista do tipo Bowl em concreto com coping feito de tubo de aço 

instalado. 

Figura 29 - Bowl em concreto com coping feito de tubo de aço. 

.  

Fonte: Acervo Pessoal. 

Superfície do 

concreto 

(plataforma externa) 

Tubo galvanizado. 

Ømin 50mm. 

Nota: O tubo circular deve estar ressaltado 

acima da superfície do concreto acabado. 

Distância entre a face do coping e a rampa de 

transição = 6,5mm. 

Distância da superficie 

do coping à plataforma 

externa = 9,5 mm 

Chumbadores de aço com 100mm de 

comprimento e Ømin.8 mm soldados ao coping.  

Armadura. 



Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado  53 

 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Uma outra opção para as bordas é o Coping block, que são blocos de concreto pré-moldados 

e instalados nas bordas das transições como pode ser visto na Figura 31. A literatura 

pesquisada não apresenta especificações técnicas do coping de concreto pré-moldado, tais 

como o traço ou a resistência à compressão. 

Figura 30 - Coping block. 

 

Fonte: http://unitedskateparks.com/skate-park-products/. 

Figura 31 - Bowl com coping feito de blocos de concreto. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BkL11yLHxRE/?taken-by=Bowlhousesk8. 

Coping de concreto 

pré-moldado. 

http://unitedskateparks.com/skate-park-products/
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O Coping block é mais utilizado nas pistas do tipo Bowl nos Estados Unidos, tendência que 

vem sendo adotada nos últimos projetos brasileiros. Como estas apresentam raios em suas 

transições, durante a fabricação dos copings deve se atentar para o raio do coping, pois 

dependendo da forma da pista o mesmo pode ser côncavo ou convexo. como apresentado 

nas Figura 32 e 33. 

Figura 32 - Extremidade côncava. 

 

Fonte: http://skateonline.com.br/blog/?p=298. 

Figura 33 - Extremidade convexa. 

 

Fonte: https://picasaweb.google.com/lh/photo/qnX05C3oyRipUwLM1TB3cg. 

Plataforma externa 

Rampa de 

transição 

Rampa de transição 

Plataforma 

externa 

3cm 

30cm 

60cm 

30cm 

30cm 

30cm 

3cm 

60cm 

http://skateonline.com.br/blog/?p=298
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3.1.2.4. PAISAGISMO 

Durante a realização do projeto arquitetônico, deve-se considerar a vegetação da região em 

que será construída a pista, podendo integrá-la ao projeto como mostra as Figura 34 e 35. 

Figura 34 - Integração da vegetação ao projeto da pista. 

 

Fonte: http://www.riorampdesign.com/wp-content/uploads/2016/05/Horto08.jpg. 

Figura 35  - Aproveitamento de vegetação existente no Bowl da Ambiente. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

http://www.riorampdesign.com/wp-content/uploads/2016/05/Horto08.jpg
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Além disso, sempre que possível deve-se realizar o plantio de árvores para aumentar o 

conforto térmico dos frequentadores da pista em dias de sol. 

3.1.3. PROJETO DE FUNDAÇÃO 

Após realizada as investigações de reconhecimento do solo e finalizado o projeto 

arquitetônico, para a realização do projeto de fundações recomenda-se o uso da norma NBR 

6122 (ABNT, 1996). Segundo o livro Fundações: teoria e prática. (ABMS, 2000) um cálculo 

rápido para verificação da capacidade de carga do solo pode ser feito a partir do NSPT20 

médio obtido em ensaio: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁𝑆𝑃𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜

3,4 𝑜𝑢 5 (𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜)
x100 (kN/m2); 

 3:Pedregulho; 4:Areia; 5: Argila ou silte; 

A capacidade de suporte encontrada deve ser superior ao peso próprio das estruturas de 

concreto da pista. 

Adicionalmente ao peso da estrutura, deve-se avaliar o empuxo de terra e/ou água e as cargas 

dinâmicas aplicadas à estrutura, tal como apresentado nos Itens 5.2 e 5.3 da NBR 6122 

(ABNT, 1996). 

Na maioria das pistas de skate, devido às baixas cargas atuantes, pode-se executar uma 

fundação superficial (rasa ou direta). Segundo a norma, esse tipo de fundação é definido 

como:  

Elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, 

predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que 

a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas 

vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de fundação as 

sapatas, os blocos, os radier, as sapatas associadas, as vigas de fundação e as 

sapatas corridas (ABNT, 1996). 

                                            
20 São os números de golpes necessários para a cravação do barrilete amostrador 45 cm dentro do solo, 

subdivididos em três faixas de 15 cm cada. 
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Nos casos das pistas de skate do tipo Bowl recomenda-se utilizar uma fundação composta 

por pilares e vigas de cintamento para conferir uma maior durabilidade à pista e reduzir o 

surgimento de manifestações patológicas. As vigas de cintamento são feitas com blocos de 

concreto do tipo canaleta preenchidos com concreto e 2 armaduras CA50 de 8 mm de 

diâmetro (Figura 36). Os pilares apresentam variações em seu comprimento e diâmetro 

devido às cargas atuantes, tipo de solo, empuxo, e nível do lençol freático. As armaduras dos 

pilares podem ser dispostas como treliças ou da forma convencionalmente empregadas nos 

pilares conforme ilustra a Figura 36 .  

Figura 36 - Disposição das armaduras longitudinais e estribos nos pilares e canaletas. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

A Figura 37 mostra a disposição dos pilares de fundação e das vigas de cintamento. 

Figura 37 - Pilares da Fundação. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

Pilar 

Vigas de Cintamento 

Triangular 

Convencional Circular 
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3.1.4 PROJETO ESTRUTURAL 

3.1.4.1. PROPRIEDADES DO CONCRETO 

Segundo a norma brasileira NBR 6118 (ABNT, 2014), as estruturas de concreto devem 

atender aos requisitos mínimos de qualidade, durante sua construção e serviço, sendo que os 

requisitos de qualidade de uma estrutura de concreto são classificados, para efeito desta 

Norma, em três grupos distintos: 

1. Capacidade resistente: Consiste basicamente na segurança à ruptura. 

2. Desempenho em serviço: Consiste na capacidade da estrutura manter-se em 

condições plenas de utilização, não devendo apresentar danos que comprometam em 

parte ou totalmente o uso para o qual foi projetada. 

3. Durabilidade: Consiste na capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais 

previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante no 

início dos trabalhos de elaboração do projeto. 

O concreto fornece aos skateparks uma superfície plana, lisa e polida, o que pode facilitar a 

execução de manobras e melhora o desempenho dos atletas, além de tornar a pista mais 

segura. Outra vantagem das pistas de concreto em relação as de madeira é que esta demanda 

menor manutenção, o que torna as pistas em concreto mais duráveis. No entanto, para que 

sejam seguras e duráveis, deve-se atentar para as especificações mínimas do concreto. 

O concreto utilizado em skateparks, deve atender a resistência mínima de 28 MPa. Seu 

agregado miúdo deve ser de no máximo 20 milímetros (brita 1). O slump deve ser menor ou 

igual a 10 centímetros, para melhor trabalhabilidade nas paredes de transição. A base deve 

estar devidamente compactada para aplicação do concreto. A inclinação dos flats deve ser 

maior ou igual à 1% para evitar a formação de poças de água na pista. Após realizada as 

concretagens, é necessária a realização de cura. Esta pode ser feita com aplicação de produtos 

químicos, ou úmida com a utilização de água em todas as estruturas de concreto por no 

mínimo 7 dias (recomenda-se 28 dias, para evitar o surgimento de fissuras prematuras no 

concreto). Finalizada a concretagem, recomenda-se a realização da abertura das juntas de 

dilatação 12 horas após a concretagem, enquanto o concreto ainda está adquirindo sua 
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resistência inicial. Adicionalmente à abertura das juntas ás mesmas também devem ser 

preenchidas e impermeabilizadas posteriormente (GEMBECK, 2014).  

3.1.4.2. JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Juntas de dilatação são extremamente importantes no processo de construção de uma pista 

de skate do tipo Bowl, pois na maioria das vezes estas são expostas à condições climáticas 

extremas, variando muito sua temperatura causando movimentação nas estruturas. 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), junta de dilatação é qualquer interrupção do 

concreto com a finalidade de reduzir tensões internas que possam resultar em impedimentos 

a qualquer tipo de movimentação da estrutura, principalmente em decorrência de retração 

ou variação da temperatura e umidade. Além disso, o projeto de execução de uma junta de 

concretagem deve indicar de forma precisa o local e a sua configuração. Todas as juntas de 

movimento ou de dilatação, em superfícies sujeitas à ação de água, devem ser 

convenientemente impermeabilizadas, de forma a tornarem-se estanques à passagem 

(percolação) de água. 

A Figura 38 apresenta um projeto de juntas de movimentação e a Figura 39 apresenta o 

detalhe das juntas apresentando a tela soldada e as barras de transferência da estrutura de 

concreto e seus respectivos espaçadores, a posição da junta (no meio da barra de 

transferência e entre o fim de uma malha e início de outra, e o seu preenchimento com 

material selante. 
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Figura 38 – Exemplo de projeto juntas de movimentação. 

 

Fonte: Anytown skatepark plans by Tony Gembeck. 

Figura 39 - Detalhe juntas de movimentação. 

 

Fonte: https://petcivilufjf.wordpress.com/tag/encontro/. 
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A Portland Cement Association (PCA, 2018) disponibiliza em seu site, uma tabela com os 

espaçamentos máximos entre juntas para diferentes espessuras de pisos de concreto e tipo 

de agregado como pode ser observado no Quadro 1Quadro 1 - Máximo espaçamento de 

juntas recomendado para estruturas de concreto.. A Figura 41 mostra um detalhe da junta, 

em relação à espessura do concreto, para que ocorra um controle efetivo das fissuras. A 

dimensão das juntas pode ser calculada com base na dilatação térmica sofrida pelas 

estruturas de concreto através da Equação 1 (Figueiredo, 1989). 

∆𝑙 = 𝑙𝑖 𝑥 𝛼 𝑥 ∆𝑡;      Equação 1 

Em que: 

∆𝑙 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜,

𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠;   

𝛼 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎çã𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜; 

𝑙𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑠, 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜; 

∆𝑡

= 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜; 

A largura mínima da junta (A) pode ser obtida pela Equação 2 (FIGUEIREDO, 1989). 

𝐴 =
100 𝑥 𝐿

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
    Equação 2 

A deformação admissível do mastique é uma característica que o fabricante deve apresentar 

no seu catálogo técnico. A proporção largura/profundidade (fator de forma), segundo SIKA 

(2011), no catálogo do produto SIKAFLEX T68, deve ser igual a 1 ou 2 caso a largura da 

junta seja inferior ou superior a 12mm, respectivamente. Este autor adverte, no entanto, que 

nenhuma junta a ser impermeabilizada com mastique deve ter largura superior a 40mm. 

A seção retangular, assim determinada, é feita com auxílio de um disco de corte. 

Para uma perfeita aderência entre o mastique e as laterais da junta, essa deve estar seca, 

isenta de óleo, graxa, partículas soltas e pintura. Para alguns tipos de mastiques, recomenda-

se, ainda, o uso de um primer para melhorar a aderência. Para que o mastique tenha livre 
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movimentação, recomenda- se o uso de fita crepe, papel encerado ou fitas de plástico no 

fundo da seção. Estes materiais impedem que o mastique tenha aderência à superfície do 

concreto perpendicular à fissura, ou seja, à parte do fundo do berço da junta. A Figura 40 

mostra um esquema de uma junta sobre fissura ativa (FIGUEIREDO, 1989). 

Figura 40 - Detalhe de uma junta sobre fissura ativa, preenchida com mastique. 

 

Fonte: Metodologia de avaliação de sistemas epóxi destinados à injeção de fissuras passivas das estruturas de 

concreto (FIGUEIREDO,1989). 

Quadro 1 - Máximo espaçamento de juntas recomendado para estruturas de concreto. 

 

Fonte: Portland Cement Association 2018. 

 

 

 

ESPESSURA DO 

PISO (mm)

AGREGADO 

GRAÚDO PEDRA 

19mm OU MENOR 

(m)

AGREGADO 

GRAÚDO PEDRA 

19mm OU MAIOR 

(m)

100 2,40 3,00

125 3,00 3,75

150 3,75 4,50

175 4,25 5,25

200 5,00 6,00

225 5,50 6,75

250 6,00 7,50

SLUMP ENTRE 102 E 152mm

MÁXIMO ESPAÇAMENTO RECOMENDADO PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO
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Figura 41 - Profundidade mínima para juntas de dilatação com relação á espessura do concreto. 

 

Fonte: Portland Cement Association, 2018. 

Como a espessura dos pisos de concreto nas pistas de skate normalmente são de 10 

centímetros, como apresentado no Item 3.1.4.1, e tomando-se por base às diretrizes da PCA 

o espaçamento máximo entre as juntas deve ser de 2,4 metros. No caso das paredes curvas 

estas juntas devem ser realizadas com vãos máximos de 2,4 metros na parte superior e 

espaçamento reduzido na parte inferior, como mostrado na Figura 42. 

Figura 42 - Juntas de dilatação nas paredes curvas. 

 

Fonte: Acervo pessoal – Pista do Layback park de Brasília. 

Juntas de retração 

por secagem e de 

dilatação 

higrotérmica 

induzidas nas 

paredes de concreto 

curvas. 

Corte mecânico 

Fissura induzida 

Junta de contração 



64                                                      _Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Adicionalmente à abertura das juntas de dilatação, recomenda-se a abertura de vincos nas 

bordas e encontros entre materiais distintos (coping e concreto da transição e plataforma 

externa) com o uso de ferramentas próprias para essa tarefa tal como apresentado nas Figura 

43 e 44. 

Figura 43 – Desempenadeira metálica especial para abertura de vincos. 

 

Fonte: https://marshalltown.com/6-x-4-edger-curved-ends-blue-12-radius-58-lip-durasoftr-handle 

Figura 44 - Abertura de vinco no encontro da parede de transição com o coping. 

 

Fonte: Acervo pessoal – Pista do Layback park de Brasília. 

. 

https://marshalltown.com/6-x-4-edger-curved-ends-blue-12-radius-58-lip-durasoftr-handle
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Na Figura 45 verifica-se o processo de abertura das juntas de retração/dilatação com uso da 

maquita. 

Figura 45 - Abertura das juntas de dilatação com maquita. 

 

Fonte: Acervo Pessoal – Pista do Layback park de Brasília. 

O planejamento do corte das juntas deve ser feito de acordo com as sequências da 

concretagem. O momento exato deve ser avaliado em campo, em função das características 

do concreto e das condições ambientais, mas usualmente é entre seis e 12 horas após o 

lançamento do concreto” (TECHNE, 2009). 

O preenchimento da junta deve ser feito com material de alta resistência á abrasão devido ao 

atrito causado pelas rodas do skate ao passar pelas juntas. O momento do preenchimento 

deverá ser retardado o máximo possível, para evitar problemas com os materiais de 

preenchimento. Além disso, segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) todas as juntas de 

movimentação ou de dilatação, em superfícies sujeitas à ação de água, devem ser 

convenientemente seladas, de forma a tornarem-se estanques à passagem (percolação) de 

água.  
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3.1.4.3. ARMADURA DA RAMPA DE TRANSIÇÃO E FLAT 

Para determinação das bitolas e espaçamentos das armaduras e desenvolvimento do projeto 

estrutural deve se levar em conta a profundidade da pista, seus raios de curvatura, raio das 

paredes de transição, propriedades mecânicas do solo, os esforços aplicados e as cargas 

dinâmicas. A Figura 46 apresenta o posicionamento de armaduras em um Bowl para futura 

concretagem. 

Figura 46 – Posicionamento de armaduras para futura concretagem. 

 

Fonte: https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/projetos-de-pista-de-skate-exigem-conhecimento-rigoroso-do-

esporte_15722_10_0. 

3.1.5 PROJETO DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

3.1.5.1. DRENAGEM 

A drenagem em pistas de skate é um fator importantíssimo, visto que as pistas de skate do 

tipo Bowl acumulam muita água se a drenagem for má dimensionada. Como evidenciado na 

Figura 47. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) deve ser evitada a presença ou acumulação de água 

proveniente de chuva ou decorrente de água de limpeza e lavagem, sobre as superfícies das 

estruturas de concreto. As superfícies expostas horizontais, como coberturas, pátios, 

Malha de aço 
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garagens, estacionamentos e outras, devem ser convenientemente drenadas, com a 

disposição de ralos e condutores. 

A drenagem é feita por meio de caixas de coleta de águas pluviais distribuídas pela área, e 

posteriormente são conectadas à rede pública podendo em certos casos existir a necessidade 

da utilização de bombas para vencer a altura de recalque. 

Figura 47  - Pista de skate alagada. 

 

Fonte: http://edicaoms.com.br/cidades/chuva-transforma-pista-de-skate-em-piscina-improvisada-em-santos. 

Para a definição das dimensões do dreno deve-se levar em conta a quantidade de acúmulo 

de sujeira, poeira, etc sendo aconselhável a criação de uma caixa de inspeção para limpeza. 

Adicionalmente, deve se levar em conta a quantidade de água precipitada na região e a área 

de contribuição, para evitar que a pista se torne inutilizável em épocas chuvosas. Para 

definição da posição do dreno, deve-se executar um caimento ao longo de toda a pista 

direcionado para o dreno (caimento mínimo de 1%).  Para uma drenagem de águas pluviais 

efetiva o declive dos tubos de drenagem devem ser de no mínimo 3%.  Outro cuidado que 

deve ser tomado é com relação às pistas executadas em locais com lençol freático raso. 

Nestes casos, a alteração do lençol freático pode causar infiltrações na pista com o retorno 

da água, como evidenciado na Figura 48. Caso isso ocorra, é necessária a impermeabilização 

das estruturas de concreto, ou adoção de sistema de drenagem para as águas do lençol 

freático, impedindo que estas infiltrem nas estruturas de concreto. 

http://edicaoms.com.br/cidades/chuva-transforma-pista-de-skate-em-piscina-improvisada-em-santos
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Figura 48 - Infiltração em pistas de skate causadas pelo lençol freático. 

 

Fonte: Pista de skate da Vans – São Paulo, SP (2018). 

Para elaboração do projeto de drenagem recomenda-se o uso da norma NBR 10844 (ABNT, 

1989). 

3.1.5.2. ILUMINAÇÃO 

Para possibilitar a prática do esporte e o uso da pista durante o período noturno, o projeto 

luminotécnico deve abranger toda a área da pista, além de escolher cuidadosamente a 

disposição dos pontos de iluminação a fim de que este não prejudique o funcionamento da 

pista. 

A iluminação deve ser uniforme de maneira que toda a área fique bem iluminada. Uma boa 

qualidade de uniformidade é conseguida através de uma focalização adequada dos 

projetores. Para isso, deve-se utilizar um software próprio para este tipo de aplicação, através 

do qual se pode simular os prováveis resultados de luz, como apresentado na Figura 49 e 

Figura 50. 
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Figura 49 - Projeto luminotécnico. 

  

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 50 - Projeto luminotécnico. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Recomenda-se a consulta as normas NBR ISO 8995 (ABNT, 2013) e NBR 15129 (ABNT, 

2012). 

3.1.6. ACABAMENTOS 

Após finalizada a pista de skate pode-se executar alguns serviços a fim de estilizar a pista de 

skate tais como: 

• Pintura  
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A pintura das pistas tem como principal função uniformizar a aparência final do 

concreto, visto que o mesmo pode apresentar algumas manchas devido aos processos de 

cura, etc. 

No entanto, deve-se tomar bastante cuidado na escolha do material que será empregado 

para fazer o acabamento da superfície do concreto, visto que a pintura não deve 

influenciar na superfície de contato entre as rodas do skate e a superfície  de rolamento, 

pois isso pode reduzir a segurança da prática do esporte e causar acidentes mais graves 

no caso de pistas escorregadias ou rugosas. 

Recomenda-se o uso de tintas à base de resina acrílica e/ou cimentícias, como 

apresentado na Figura 51. 

Figura 51 - Pista de skate pintada com tinta à base de resina acrílica. 

 

Fonte:   https://www.instagram.com/p/Bbc0BEXAjUD/?taken-by=gilbertchains. 

• Instalação de pastilhas (ladrilhos) 

Além da pintura, nas pistas do tipo Bowl, é interessante, também, a instalação de uma faixa 

de ladrilhos logo abaixo do coping, como pode ser observado na Figura 52. Este 

revestimento possui função estética, não apresentando vantagens nem desvantagens ao uso 

da pista se instalado adequadamente. No entanto, observando a história do início da prática 

do skate em pistas do tipo Bowl, encontra-se que as primeiras pistas eram piscinas. Portanto 

a presença do ladrilho remete às origens desse tipo de pista. No que se refere ao desempenho 

da pista, embora ainda não constatado tecnicamente, a faixa cerâmica logo abaixo do coping 

https://www.instagram.com/p/Bbc0BEXAjUD/?taken-by=gilbertchains
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poderia aumentar a resistência à abrasão e ao impacto em um local onde os praticantes 

realizam manobras com maior energia de impacto sobre esta região. 

Figura 52 - Ladrilhos no acabamento de uma pista de skate do tipo Bowl. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BbrTXJTni9x/?taken-by=Bowlhousesk8. 

 

3.2. EXECUÇÃO  

3.2.1. SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SOLO 

Antes de dar início a construção de uma pista de skate do tipo Bowl, após definido o local 

de implementação da obra é de extrema importância a realização de investigações 

geotécnicas como citado no Item 3.1.1. Estas investigações têm como principal finalidade 

determinar o tipo de solo e o seu nível de suporte (SPT), além do nível do lençol freático. 

https://www.instagram.com/p/BbrTXJTni9x/?taken-by=bowlhousesk8
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3.2.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

Após conhecidas as propriedades do solo, é então realizado o levantamento topográfico. 

Segundo a norma NBR 13133 (ABNT, 1994), tal levantamento é destinado a obter: 

a) conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração 

e posicionamento; 

b) informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos; 

c) informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos; 

d) informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos. 

Adicionalmente a essas informações, o topógrafo deve realizar a locação dos pontos 

principais vinculados ao projeto executivo, tais como: 

• Raios internos e externos. 

• Centros. 

• Pontos Críticos. 

• Drenos 

 

3.2.3. DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO DA PISTA 

Finalizada a locação dos pontos principais é feita a demarcação da pista. Esta demarcação 

pode ser feita utilizando os seguintes materiais: 

• Pó de brita; (Figura 53) 

• Madeiras previamente cortadas nas medidas de projeto (mais utilizado nos projetos 

com bordas de concreto – Coping block); (Figura 54) 

• Coping de aço respeitando as medidas do projeto; (Figura 55) 
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Figura 53 - Demarcação utilizando pó de brita. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=I976hfFYNGo. 

Figura 54 - Demarcação utilizando madeiras. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BHKkivvhSwH/?taken-by=nicolas.schneider. 

Figura 55 - Demarcação utilizando tubo de aço. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

https://www.instagram.com/p/BHKkivvhSwH/?taken-by=nicolas.schneider
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3.2.4. INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES 

Com a demarcação do perímetro da pista executada, iniciam-se as escavações mecânicas 

(Figura 56) até que se consiga chegar o mais próximo das cotas de nível e raio de transição 

do projeto.  

Figura 56 - Início das escavações mecânicas. 

 

Fonte: “The Complete Step by Step Guide to Concrete Skatepark Construction” by Tony Gembeck. 

A conferência das escavações é realizada através da utilização de gabaritos fabricados na 

medida dos raios de projeto em madeira (Figura 57) ou aço.  

Figura 57 - Conferência do raio das escavações com utilização de gabarito em madeira. 

 

Fonte: “The Complete Step by Step Guide to Concrete Skatepark Construction” by Tony Gembeck. 
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Um cuidado necessário durante as escavações é evitar a retirada de material em excesso, que 

acarreta em um maior uso de concreto na estrutura, ou um retrabalho com movimentações 

de terra. Além disso, finalizada as escavações mecânicas (Figura 58) toda a matéria orgânica 

encontrada no local deve ser retirada afim de se evitar o surgimento de vazios no solo 

causados por sua decomposição, que posteriormente podem gerar fissuras ou trincas no 

concreto.       

Figura 58 - Finalização da escavação mecânica. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

3.2.5. INSTALAÇÃO DAS MESTRAS SUPERIORES  

Finalizadas as primeiras escavações, as mestras do coping devem ser instaladas para 

prosseguir para a escavação manual. A instalação destas mestras é de grande importância, 

pois elas serão responsáveis por suportar o coping. As mestras podem ser feitas de madeira 

(Figura 59) ou bloco canaletas (Figura 60). Durante a instalação das mestras, deve-se atentar 

ao nível das mestras, e a posição das mesmas para correta instalação do coping. 
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Figura 59 - Mestras do coping de madeira instaladas. 

 

Fonte: : “The Complete Step by Step Guide to Concrete Skatepark Construction” by Tony Gembeck. 

Figura 60 - Mestras de bloco canaleta instaladas. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

3.2.6. INSTALAÇÃO DO COPING 

O coping pode ser feito de aço ou concreto (Coping block). No caso do coping de aço, após 

a instalação das mestras, inicia-se a instalação do coping que será utilizado para instalação 

das formas de concretagem das paredes do Bowl, além de servir de guia para as ferramentas 
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de sarrafeamento do concreto nas paredes do Bowl. No caso do Coping block, a sua 

instalação só é realizada após as concretagens. 

Para mestras feitas de blocos canaletas, ao final de sua instalação, coloca-se sua armadura 

formada por 2 barras de CA50 de 8mm (Figura 61) e posteriormente concreta seu interior. 

Figura 61 - Descrição das mestras de canaleta e sua armadura. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Logo após o lançamento do concreto nas canaletas, devem ser instalados os TL’s  espaçados 

em 40 centímetros (Figura 62). Estes funcionam como chumbadores para fixação do coping 

aos blocos canaletas. 

Figura 62 - Mestras feitas com canaletas de concreto e TL’s instalados para fixação do coping. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

No caso das mestras de madeira, o coping deverá ser parafusado em chapas de metal 

parafusadas nas mestras de madeira, como mostra a Figura 63. 

T.L’s para fixação 

do coping. 

15cm 

15cm 

CA50 

8MM 
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Figura 63 - Coping instalado em mestras de madeira. 

 

Fonte: “The Complete Step by Step Guide to Concrete Skatepark Construction” by Tony Gembeck. 

3.2.7. ESCAVAÇÃO MANUAL 

Com o coping devidamente instalado, inicia-se as escavações manuais. Para facilitar as 

conferências de nível de projeto deve-se cruzar linhas nos pontos principais para que se possa 

verificar o nível de projeto além de utilizar gabaritos fabricados nos raios de projetos para 

executar a conferência das paredes do Bowl como pode ser verificado na Figura 64. 

Figura 64 - Gabaritos para conferência de raio. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Gabaritos para 

conferência de raio. 
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Figura 65 - Escavação manual finalizada. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BokHdtWB6AR/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=q5memuhuju63. 

Nesta fase deve se atentar ao grau de compactação do solo nos casos de aterro, e para o tipo 

de solo nos casos de corte a fim de se evitar possíveis movimentações indesejadas de terra e 

o surgimento de vazios. Nos casos de aterro recomenda-se a compactação manual do solo, 

como pode ser observado na Figura 66. A Norma do DNIT 108 (IPR, 2009), define a 

compactação como uma operação por processo manual ou mecânico, destinada a reduzir o 

volume dos vazios ou outro material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa específica, 

resistência e estabilidade. 

Segundo a NBR 5681 (ABNT, 1980), devem ser controlados no local os seguintes aspectos: 

a) Preparação adequada do terreno para receber o aterro, especialmente retirada a 

vegetação ou restos de demolições eventualmente existentes; 
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b) Emprego de materiais selecionados para os aterros, não podendo ser utilizadas turfas, 

argilas orgânicas, nem solos com matérias orgânicas micácea ou diatomácea, 

devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos; 

c) As operações de lançamento, homogeneização, umedecimento ou areação e 

compactação do material de forma que a espessura da camada compactada seja de 

no máximo 0,30m; 

d) As camadas devem ser compactadas estando o material na umidade ótima do 

correspondente ensaio de compactação, admitindo se uma variação desta umidade de 

no máximo 3% para mais ou para menos, ou menor faixa de variação conforme 

especificações especialmente elaboradas para a obra; 

e) O grau de compactação a ser atingido e de no mínimo 95% ou mais elevado conforme 

especificações especialmente elaboradas para a obra; 

f) As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação ou 

estejam com espessura maior que a máxima especificada, devem ser escarificadas, 

homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antes do 

lançamento da camada sobrejacente. 

Figura 66 - Compactação de solo. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Para evitar movimentações de terra indesejadas recomenda-se a utilização de uma camada 

de 10 cm de brita um ou zero umidificada e compactada. Ou pode ser feita uma aplicação de 

chapisco, ou lastro para regularização e contenção nas camadas mais críticas (Figura 67), 

evitando assim retrabalhos com movimentação de terra. 

Figura 67 - Camada de chapisco aplicada. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

3.2.8 ABERTURA CAIXA DE DRENAGEM 

Após o fim das escavações (Figura 65) deve-se realizar a abertura da caixa de drenagem 

(Figura 68) , e instalação das tubulações. A fim de não danificar a configuração do solo, 

utiliza-se métodos de perfuração não destrutiva para a perfuração e passagem da encanação. 

Para a drenagem apropriada é necessário utilizar um desnível de no mínimo 1%. A drenagem 

específica para cada tipo de pista vai variar com a área de contribuição da pista, topografia 

do solo e os índices de precipitação da região. 
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Figura 68 - Caixa de drenagem de águas pluviais. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Para a drenagem de águas pluviais, recomenda-se o uso de tubos de PVC 4” e uso de 

acopladores de PVC rígido em todas as juntas para evitar possíveis vazamentos de água. 

Para uma drenagem efetiva o declive dos tubos de drenagem devem ser de no mínimo 3%. 

Em casos onde haja o acúmulo de muita sujeira, poeira e detritos é aconselhável a criação 

de uma caixa de inspeção para limpeza. 

3.2.9. INSTALAÇÃO DAS MESTRAS INFERIORES 

Após a abertura da caixa de drenagem e instalação dos tubos de drenagem e finalização das 

movimentações de terra, realiza-se a instalação das mestras inferiores (Figura 69) das 

paredes das transições do Bowl. Essas mestras inferiores, assim como o coping servirão de 

“guia” para a ferramenta de desempenamento do concreto. Durante sua instalação deve-se 

tomar bastante cuidado com sua correta posição e nível, atendendo aos requisitos de projeto 

quanto a posição e caimento para correto escoamento de água no interior da pista.  
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Figura 69 - Mestras inferiores e coping instalados. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

3.2.10. INSTALAÇÃO DA ARMADURA DO CONCRETO 

Com as mestras inferiores e superiores (coping) instaladas, realiza-se a instalação da 

armadura do concreto (Figura 70) composta por uma malha de aço. 

 

 

 

 

 

 

Mestras 

inferiores. 

Coping 

instalad

o. 
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Figura 70 - Armaduras instaladas. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BAjZ-jJFzJD/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=60uk5kw527l0. 

A armadura do concreto neste caso apresentado na Figura 70 é composta por uma malha 

soldada de 4,2mm de diâmetro e espaçamento de 10x10cm. Caso seja necessária a utilização 

de barras de reforço estrutural, estas devem transpassar para o flat e plataforma externa em 

no mínimo 60 centímetros. A malha também deve ter uma sobreposição de no mínimo 30 

vezes o diâmetro da malha, ou pode-se adotar 40 centímetros no encontro entre 2 malhas 

distintas (GEMBECK, 2004).  

Durante a instalação das malhas e das barras é importante fixa-las através do uso de 

espaçadores na forma de grampo (Figura.71)  (CA-50 ; φ = 8mm) , fincados no mínimo 

40cm no solo ( este valor pode variar em função do solo e de seu grau de compactação) a 

fim de garantir o cobrimento de projeto (mínimo de 3cm) impedindo que a armadura se 

movimente com o lançamento do concreto. A amarração da tela ao espaçador na forma de 

grampo deve ser feita com arame recozido. 
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Figura.71 - Arranques para fixação da armadura. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Nesta fase é de extrema importância a fixação correta da malha, tendo em vista que caso 

ocorra algum problema na compactação, ou surgimento de vazios o piso de concreto passará 

a trabalhar como uma laje. Daí a necessidade da armadura se encontrar um pouco abaixo da 

metade da espessura da laje. Para garantir sua correta posição recomenda-se o uso de 

espaçadores, tal como apresentado na Figura 72. 

Figura 72 - Espaçadores instalados. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BXDin4HjWfh/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1fq8scd1mduoh. 
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3.2.11. INSTALAÇÃO DAS MESTRAS LATERAIS 

Finalizada a instalação da armadura do concreto, inicia-se a instalação das mestras laterais, 

que determinaram o comprimento dos panos de concretagem. Este comprimento varia em 

função da disponibilidade e da qualificação da mão de obra.  

As fôrmas (Figura 73) são formadas pelas mestras superioras (ou coping), pela mestra 

inferior e pelas mestras laterais que podem ser feitas de barras de metalon calandradas no 

raio de projeto ou de chapas de madeira. 

Figura 73 - Forma pronta para concretagem. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Recomenda-se a aplicação de desmoldantes nas fôrmas para facilitar sua futura desforma, 

evitando quebras no concreto. 

3.2.12. RECEBIMENTO DO CONCRETO 

Durante a chegada do concreto na obra, é importante a presença de um profissional 

responsável pela avaliação e aceitação do mesmo. Segundo a NBR 12655 (ABNT, 2015), os 

ensaios de controle de recebimento e aceitação que devem ser realizados são: 

 

Mestra lateral 
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a. Ensaio de consistência: 

Devem ser realizados ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de cone, conforme 

a ABNT NBR NM 67, ou de espalhamento e habilidade passante em fluxo livre, no caso de 

concreto auto-adensável, conforme a NBR 15823-2 (ABNT, 2017) e NBR 15823-3 (ABNT, 

2017), respectivamente. 

b. Ensaios de resistência à compressão: 

Os resultados dos ensaios de resistência, conforme a NBR 5739 (ABNT, 2007), realizados 

em amostras formadas como descrito em 6.2.1 e 6.2.2, devem ser utilizados para aceitação 

ou rejeição dos lotes. 

3.2.13. INÍCIO DAS CONCRETAGENS  

A fase de concretagem talvez seja a mais importante de todo o processo de construção do 

skatepark. O concreto é um material resistente que possibilita uma superfície polida, sendo 

esta ideal para a prática do skate.  

Para que a ocorrência de danos causados por impacto ou abrasão seja mínima o concreto 

deve apresentar uma resistência a compressão de no mínimo 28Mpa, com espessura mínima 

de 10 cm (Daskalov,2015). 

Segundo a NBR 14931 (ABNT, 2014), antes do lançamento do concreto devem ser 

devidamente conferidas as dimensões e a posição (nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim 

de assegurar que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo estejam 

conforme o estabelecido no projeto. 

O concreto dever ser aplicado sobre a superfície já compactada e devidamente preparada 

para receber o concreto. Recomenda-se que a base esteja umedecida para evitar perda de 

água do concreto, além de sempre que possível realizar a concretagem na sombra (utilizar 

tendas, ou sombrite). 
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Figura 74 - Lançamento do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Recomenda-se que a concretagem seja feita primeiramente nas paredes, sendo o flat 

executado por último. 

Não é recomendado o uso de aceleradores de pega. Pois se a mão de obra não for 

experiente na execução do desempenamento e queima do concreto, o endurecimento do 

concreto pode começar antes da finalização desta etapa resultando em imperfeições na 

superfície do concreto e dificuldades de acabamento. 

Segundo Gembeck (2004), os requisitos mínimos para o concreto para esta finalidade são: 

▪ Slump máximo: 8 ± 1cm  

▪ Agregado graúdo: Max 1,9 cm (Brita 0 ou 1)  

▪ Agregado miúdo: Areia média. 

▪ Teor de ar incorporado máximo.  ≤ 2,5%. 

▪ Teor de argamassa: 52% < α < 54%. 

▪ Teor de cimento mínimo: 310kg/m3. 
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▪ Cobrimento da armadura: Segundo NBR-6118 (ABNT, 2014) o cobrimento mínimo 

para estruturas executadas em áreas urbanas é de 25mm. 

▪ Incluir retardador de pega caso necessário. 

Durante a concretagem, para evitar que os operários pisem sobre a armadura do flat, 

recomenda-se a proteção da armadura com chapas de madeira apoiadas sobre blocos de 

concreto, como apresentado nas Figura 75 e 76 (GEMBECK, 2004). 

Figura 75 - Blocos para apoio das chapas de madeira. 

 

Fonte: The complete steb-by-step guide to skatepark construction, Tony Gembeck. 

Figura 76 - Proteção da armadura instalada para concretagem. 

 

Fonte: The complete steb-by-step guide to skatepark construction, Tony Gembeck. 
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3.2.14. ESPALHAMETO (SARRAFEAMENTO) DO CONCRETO 

Após o lançamento do concreto o mesmo deve ser espalhado ao longo do “pano” de 

concretagem utilizando pás, colher de pedreiro e régua. O espalhamento deve ser feito 

preferencialmente de baixo para cima, conforme Figura 77. Esta etapa tem por finalidade 

regularizar a superfície de concreto de acordo com as fôrmas. O sarrafeamento retira o 

material em excesso e permite visualizar os locais que necessitam de preenchimento 

(GEMBECK, 2004). 

Figura 77 - Espalhamento do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Após o espalhamento do concreto, é realizado o sarrafaeamento do mesmo na fôrma do pano 

de concretagem. Para o sarrafeamento, recomenda-se a fabricação de uma régua curva 

(gabarito) no raio de projeto tal como na Figura 78. É importante que esta régua seja rígida 

para não flambar durante o sarrafeamento. O sarrafeamento é feito com um operário na ponta 

superior, um na ponta inferior e um terceiro direcionando a régua ao longo do pano de 

concretagem, como pode ser observado na Figura 79. Finalizado o sarrafeamento será 

possível identificar os pontos que estiverem abaixo/acima do nível das formas e corrigi-los 

para o desempenamento do pano de concretagem. 

 

 

 



Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado  91 

 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Figura 78 - Régua para sarrafeamento. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 79 - Processo de sarrafeamento em rampas de transição. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Régua para 

sarrafeamento 
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3.2.15. “DESEMPENAMENTO” DO CONCRETO 

Após a finalização do espalhamento do concreto no “pano” de concretagem, inicia-se o 

processo de desempenar a superfície. Este processo tem por objetivo eliminar grandes 

imperfeições ao longo do pano de concretagem. Nesta etapa o pano de concretagem 

começa a obter uma superfície lisa. A ferramenta que deve ser utilizada nessa etapa da 

concretagem é uma desempenadeira de madeira adaptada para o raio de curvatura do 

“pano” de concretagem, como apresentado na Figura 80.  

Figura 80 - Desempenadeira de madeira. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Ela tem como função forçar o agregado a descer da superfície e “puxar” uma pequena 

quantidade para a superfície do concreto, tornando-a mais homogênea e eliminando 

imperfeições como apresentado na Figura 81 (GEMBECK,2004). 
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Figura 81 - Desempenamento localizado do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

3.2.16. “QUEIMA” DO CONCRETO 

Com o fim do “desempenamento” do pano de concretagem, inicia-se então o acabamento 

final. A queima do concreto irá conceder uma superfície lisa e apropriada para a prática do 

esporte. Esta etapa deve ser realizada com o uso de desempenaderias metálicas de bordas 

arredondadas, num processo manual de acabamento, como pode ser observado na Figura 82. 

. 
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Figura 82 - Acabamento Final do concreto com desempenadeira metálica. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

3.2.17. ABERTURA DAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO 

Assim como em qualquer outra estrutura de concreto, os Bowls também necessitam de juntas 

de dilatação para direcionar as trincas do concreto causadas pela sua movimentação devido 

a variações térmicas pois na maioria das vezes estas são expostas a condições climáticas 

extremas, como apresentado no Item 3.1.4.2.  

A Figura 83 ilustra o processo de abertura das juntas de dilatação com Makita. 
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Figura 83 - Abertura das juntas de dilatação com Makita. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

As dimensões dessas juntas devem ser calculadas em função da resistência do concreto, sua 

espessura e fatores ambientais e climáticos do local da obra como apresentado no Item 

3.1.4.2. Além disso deve-se optar por utilizar um material de vedação resistente a abrasão 

visto que as rodinhas do skate estarão constantemente em contato com as mesmas. 

A corte destas juntas deve ser realizada logo após o concreto ter atingido sua resistência 

inicial. A Figura 84 apresenta o processo de preenchimento das juntas com corpo de apoio, 

para posterior aplicação de material selante resistente à abrasão para vedação das juntas. 

Figura 84 - Preenchimento das juntas com corpo de apoio e posteriormente aplicação do mastique. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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3.2.18. CURA DO CONCRETO 

Segundo a NBR 14931 (ABNT, 2004), enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o 

concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para: 

a. evitar a perda de água pela superfície exposta; 

b. assegurar uma superfície com resistência adequada; 

c. assegurar a formação de uma capa superficial durável. 

Os agentes deletérios mais comuns ao concreto em seu início de vida são: mudanças bruscas 

de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, congelamento, agentes químicos, bem 

como choques e vibrações de intensidade tal que possam produzir fissuras na massa de 

concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 

O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo 

uso de aditivos que não contenham cloreto de cálcio em sua composição e devidamente 

controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem. 

Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência 

característica à compressão (fck), de acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2015), igual ou maior 

que 15 MPa. 

No caso de utilização de água, esta deve ser potável ou satisfazer às exigências da NBR 

12654 (ABNT, 2000). 

Portanto, finalizada as concretagens, a superfície de concreto deve ser mantida úmida e livre 

de tráfego por no mínimo 7 dias, recomendando-se até 28 dias, devido ao ganho de 

resistência à compressão inicial do concreto, como pode ser observado no gráfico da Figura 

85. A cura pode ser feita com manta úmida ou cura química (Figura 86). O processo deve 

ser repetido durante 7 a 28 dias. 

Um bom processo de cura é importantíssimo para a redução do surgimento de fissuras 

precoces na superfície do concreto. 
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Figura 85 - Evolução média de resistência à compressão dos distintos tipos de cimento Portland. 

 

Fonte: Associação brasileira de cimento Portland (ABCP, 1996.) 

Figura 86 - Cura química do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

3.2.19. RETIRADA DAS FÔRMAS 

Segundo a NBR 14931 (ABNT, 2004) fôrmas e escoramentos devem ser removidos de 

acordo com o plano de desforma previamente estabelecido e de maneira a não comprometer 

a segurança e o desempenho em serviço da estrutura. 



4. METODOLOGIA 

A fim de atender aos objetivos geral e específicos propostos no início deste trabalho, 

primeiramente, foi realizado um histórico da evolução construtiva das pistas de skate 

e um levantamento de produções bibliográficas sobre tipos de pistas de skate e técnicas 

e materiais de construção destinados a skateparks, principalmente do tipo Bowl. No 

entanto, pouca bibliografia foi encontrada referente à essa área de atuação da 

engenharia civil.  

Fez parte da metodologia deste trabalho visitas às pistas de skate em Goiânia e região 

para levantar suas características construtivas, bem como visitas às pistas em execução 

e em uso em São Paulo e Brasília. 

Após esta fase, foi feito um estudo detalhado do projeto da pista de skate do Autódromo 

de Goiânia e um acompanhamento e registro da execução desta pista. 

Após dois anos do seu uso, fez-se um levantamento de manifestações patológicas na 

pista do Autódromo de Goiânia, bem como uma análise de suas prováveis origens. 

O Quadro 2 abaixo mostra um esquema da metodologia adotada no presente trabalho. 

Quadro 2 – Esquema metodologia adotada. 
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4.1 VISITAS À PÍSTAS EM CONSTRUÇÃO E EM USO 

Fez parte da metodologia deste trabalho a realização de visitas às pistas de skate eu uso em 

Goiânia e região, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Anápolis e Florianópolis e a pistas em 

construção em Goiânia, Brasília e São Paulo. Todas essas visitas associadas à revisão 

bibliográfica sobre técnicas e materiais (Capítulo 3) possibilitaram o ganho de experiência 

deste autor para produzir o checklist apresentado no Item 4.2.1. e as análises críticas sobre o 

projeto e a execução da pista do Autódromo de Goiânia. No que se refere às visitas a pistas 

em uso em Goiânia e região foram verificadas características construtivas mais relevantes e 

registro de imagens das mesmas, mostrando a cultura construtiva local (Item 5.1.1). 

4.2 ESTUDO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO AUTÓDROMO DE GOIANIA  

Visando o atendimento dos objetivos do presente trabalho, fez-se um estudo dos projetos e 

acompanhamento da execução da pista de skate do Autódromo de Goiânia. 

4.2.1. ESTUDO DO PROJETO DA PISTA DE SKATE DO 

AUTÓDROMO DE GOIÂNIA 

Antes do acompanhamento da execução obteve-se o conjunto de projetos da referida obra 

junto à Agencia Goiana de obras públicas do estado de Goiás (AGETOP). Os projetos foram 

analisados a fim de verificar os seus níveis de detalhamento, visando o entendimento do 

sucesso da execução ou do aparecimento de manifestações patológicas futuras. O Checklist 

dos Quadro 3 e 4 foram aplicados para identificar os projetos e detalhamentos presentes no 

conjunto de documentos da obra, e seus resultados serão apresentados na seção 5.2.1. 
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Quadro 3  - Checklist de projeto (em branco). 

 

ELEMENTO PRESENTE AUSENTE

AMPLITUDE DO PROJETO

NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS

NÍVEL DE DIFICULDADE DA PISTA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGENS

PLANTA BAIXA

FLAT (PERÍMETRO INTERNO: RAIOS E COTAS)

RAMPAS DE TRANSIÇÃO

COPING

PAISAGISMO

CORTES

COTAS

RAIOS DO OUTLINE(PERÍMETRO EXTERNO)

LOCAÇÃO

DETALHES

PROPRIEDADES DO CONCRETO

JUNTA DE DILATAÇÃO

ARMADURA DA RAMPA DE TRANSIÇÃO E FLAT

PONTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (DRENO)

PROJETO DE TUBULAÇÕES DE DRENAGEM

DETALHAMENTO DIMENSÕES E MATERIAIS

PROJETO LUMINOTÉCNICO

PROJETO ELÉTRICO

LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS

DESCRIÇÃO MATERIAIS

DESCRIÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS

CAPACIDADE PORTANTE DO SOLO

CÁLCULO ESTRUTURAL DO CONCRETO

CÁLCULO ESTRUTURAL DAS ARMADURAS

CÁLCULO DAS PROPRIEDADES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

CÁLCULO DO ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO P. 

DRENAGEM

CÁLCULO VARIAÇÃO CLIMÁTICA E MÓDULO DE ELASTICIDADE DE 

CONCRETO PARA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS JUNTAS 

DE DILATAÇÃO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PRÉ PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE FUNDAÇÕES

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE ILUMINAÇÃO
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Quadro 4 - Checklist projeto executivo (em branco). 

 

4.2.2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Aproveitando o fato de estar estagiando na obra foi realizado um acompanhamento de todas 

as etapas do processo construtivo da pista do tipo Bowl do parque do Autódromo de Goiânia. 

Durante este acompanhamento, foi feito um registro fotográfico de todas as etapas de 

construção da pista, além da realização de ensaios e avaliações tecnológicas ao longo de sua 

construção. Estudos de análise de solo, nível de lençol freático e topografia também foram 

realizados e fazem parte do presente trabalho.  

Com os dados obtidos durante o acompanhamento da obra, fez-se uma análise das práticas 

realizadas, a afim de determinar se alguma destas práticas pode ser a causa da ocorrência das 

manifestações patológicas registradas. Os resultados são apresentados no Item 5.2.2. 

4.3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS NA PISTA DO TIPO BOWL DO AUTÓDROMO 

Estando a pista de skate do Autódromo de Goiânia em uso há mais de 2 anos, foi possível 

fazer um levantamento e análise das possíveis origens das manifestações patológicas 

prematuras nos elementos da referida pista. O item 5.3 apresenta imagens e discussões a 

respeito dos mecanismos de ocorrência e origens das manifestações patológicas encontradas. 

ELEMENTO PRESENTE AUSENTE

DETALHE INSTALAÇÃO DO COPING

DETALHE INSTALAÇÃO ARMADURAS

DETALHE DA CAIXA DE DRENAGEM

DETALHE DAS ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO

DETALHE PANOS DE CONCRETAGEM

DETALHE JUNTAS DE DILATAÇÃO



5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes a metodologia adotada no presente 

trabalho.  

5.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS MAIS INCIDENTES DAS PISTAS DE SKATE EM 

GOIÂNIA E REGIÃO 

Nesta seção do Capítulo 5 são apresentados os resultados referentes ao item 4.1 da 

metodologia.  

5.1.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DAS PISTAS EM 

GOIÂNIA E REGIÃO 

O Quadro 5 mostra o nome, a localização, o material superficial da pista de rolamento e o 

tipo de coping instalado nas pistas de Goiânia e Região visitadas. 

Quadro 5  - Características pistas visitadas. 

 

Nome Local Material Superfície Coping

Bowl de Águas Claras Brasília/DF Granilite Tubo de aço

Bowl do Novo Horizonte Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Bowl do Autódromo de Goiânia Goiânia/GO

Concreto polido com 

revestimento de 

poliuretano

Tubo de aço e coping block

Bowl do Bronco Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço e coping block

Bowl do Jardins Verona Goiânia/GO Granilite Tubo de aço

Bowl do Macambira Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Bowl do Itatiaia Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Pista de skate do Perim Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Bowl do C.E.L da O.A.B Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Bowl da Ambiente Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Pista de skate da BASE Ambiente Goiânia/GO
Piso em concreto polido e 

obstáculos de madeira
Tubo de aço

Pista de skate praça da paz Goiânia/GO Concreto polido Tubo de aço

Bowl de Anápolis do praia Anápolis/GO Concreto polido Tubo de aço

Baciinha Goiânia/GO Concreto polido Ausência de coping

Pista de skate do C.E.U das Artes Goiânia/GO Concreto polido Cantoneira
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Em Brasília o Bowl de Águas claras (Figura 87) possui superfície em concreto polido e 

coping feito de tubo de aço. 

Figura 87 - Bowl de Águas Claras (2014).  

 

Fonte: http://www.blackmediaskate.com/site/?p=7285. 

A pista do Novo Horizonte em Goiânia (Figura 88) conta com um Bowl com coping feito de 

tubo de aço e uma pista de Street com obstáculos diversos tais como rampas, escadas, 

caixotes e corrimão. Tanto o Bowl quanto a área de Street são feitos em concreto polido. 

Figura 88 - Pista Novo Horizonte em Goiânia (2015). 

 

Fonte: http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/aniversario-de-goiania-paulo-garcia-inaugura-praca-

da-juventude-e-revitalizacao-do-lago-das-rosas-48587/. 

http://www.blackmediaskate.com/site/?p=7285
http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/aniversario-de-goiania-paulo-garcia-inaugura-praca-da-juventude-e-revitalizacao-do-lago-das-rosas-48587/
http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/aniversario-de-goiania-paulo-garcia-inaugura-praca-da-juventude-e-revitalizacao-do-lago-das-rosas-48587/
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A pista de skate do Autódromo em Goiânia (Figura 89), conta com uma Plaza e um Bowl, 

ambas as estruturas são feitas em concreto polido e com revestimento feito de tinta 

Poliuretano que é caracterizada por ser resistentes a riscos, choques térmicos e dilatações, 

possuindo excelentes propriedades anticorrosivas, resistência aos raios ultravioletas, e 

melhor retenção de cor e de brilho (quando expostas ao tempo). O Bowl apresenta seções 

com coping feito de tubo de aço, e seções com coping feito de Coping block (blocos de 

concreto). 

Figura 89 - Pista de Skate do Autódromo de Goiânia.  

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BKzEiwagXF3/?taken-by=aosktboarding. 

A pista de skate do Bowl do Bronco (Figura 90), é uma pista particular em Goiânia formada 

por um Bowl feito em concreto com bordas feitas de tubo de aço e Coping block em algumas 

seções da pista. 

Figura 90 - Bowl do Bronco. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

https://www.instagram.com/p/BKzEiwagXF3/?taken-by=aosktboarding


Projeto e execução de pistas de skate do tipo Bowl em concreto armado  105 

 

_______________________________________________________________________________________

R. H. SILVA  

Outra pista particular em Goiânia é a pista de skate do Condomínio Jardins Verona (Figura 

91) que é formada por um Bowl e uma área de Street a pista é feita de concreto com 

revestimento de granilite. As bordas do Bowl são feitas de tubo de aço. 

Figura 91 - Pista Jardins Verona. 

 

Fonte: http://www.flyramp.com/skateparks_integra.php?status=2&id_pista=164. 

A pista de skate do parque Macambira (Figura 92) possui um layout bastante parecido com 

a pista do Jardins Verona apresentada anteriormente, possuindo um Bowl e uma área de 

Street, com piso em concreto polido e coping feito de tubo de aço. 

Figura 92 - Pista de skate parque Macambira Anicuns. 

 

Fonte: http://programamacambiraanicuns.blogspot.com.br/2015/08/sustentabilidade-e-foco-das-obras-

do.html..i&w=1600&h=900&bih=917&biw=1501&q=pista%20de%20skate%20parque%20macambira&ved

=0ahUKEwiDuqHgypTbAhUBj5AKHdUiCusQMwgoKAEwAQ&iact=mrc&uact=8. 

http://www.flyramp.com/skateparks_integra.php?status=2&id_pista=164
http://programamacambiraanicuns.blogspot.com.br/2015/08/sustentabilidade-e-foco-das-obras-do.html..i&w=1600&h=900&bih=917&biw=1501&q=pista%20de%20skate%20parque%20macambira&ved=0ahUKEwiDuqHgypTbAhUBj5AKHdUiCusQMwgoKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://programamacambiraanicuns.blogspot.com.br/2015/08/sustentabilidade-e-foco-das-obras-do.html..i&w=1600&h=900&bih=917&biw=1501&q=pista%20de%20skate%20parque%20macambira&ved=0ahUKEwiDuqHgypTbAhUBj5AKHdUiCusQMwgoKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://programamacambiraanicuns.blogspot.com.br/2015/08/sustentabilidade-e-foco-das-obras-do.html..i&w=1600&h=900&bih=917&biw=1501&q=pista%20de%20skate%20parque%20macambira&ved=0ahUKEwiDuqHgypTbAhUBj5AKHdUiCusQMwgoKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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A pista de skate do Itatiaia (Figura 93), apresenta um projeto semelhante à pista do Novo 

Horizonte, contendo um Bowl e uma parte de Street, ambos feito em concreto polido e com 

bordas feitas de tubo de aço. 

Figura 93 - Pista de Skate do Itatiaia em Goiânia. 

 

Fonte: http://www.curtamais.com.br/goiania/12-lugares-radicais-em-goiania-para-andar-de-skate-e-um-

topissimo-em-anapolis. 

A pista de skate do Perim (Figura 94), não apresenta um Bowl, mas possui uma meia-cápsula 

que se assemelha á um Bowl, além de conter, também, uma área de Street. A pista é feita de 

concreto polido e foi uma das primeiras pistas de skate em concreto de Goiânia. 

Figura 94 - Pista de skate do Perim em Goiânia. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ssZlhDf37Ws. 

http://www.curtamais.com.br/goiania/12-lugares-radicais-em-goiania-para-andar-de-skate-e-um-topissimo-em-anapolis
http://www.curtamais.com.br/goiania/12-lugares-radicais-em-goiania-para-andar-de-skate-e-um-topissimo-em-anapolis
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A pista de skate particular do Centro de esportes e Lazer da O.A.B. (Figura 95) contém dois 

Bowls feitos de concreto e com bordas de tubo de aço, sendo um fundo e um raso para 

iniciantes.  

Figura 95 - Pista particular CEL da OAB em Goiânia. 

 

Fonte: http://www.oabgo.org.br/cel/estrutura/. 

A pista particular do Bowl da Ambiente (Figura 96) é feita em concreto com coping feito de 

tubo de aço. A pista anteriormente era uma Mini ramp e foi reformada posteriormente com 

projeto e execução de Raphael Humberto Silva e acompanhamento e consultoria executiva 

do Prof. Dr. Enio Pazini Figueiredo.  

Figura 96  - Pista de skate Bowl da Ambiente. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

http://www.oabgo.org.br/cel/estrutura/
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A pista de skate particular da BASE da Ambiente (Figura 97) é um galpão com piso em 

concreto polido e obstáculos feitos de madeira. 

Figura 97 - Pista de skate BASE Ambiente. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bio7ZVNl10n/?taken-by=ambienteskateshop. 

A pista de skate da Praça da Paz (Figura 98) é uma pista Street feita de concreto polido com 

alguns obstáculos com estrutura metálica e superfície de madeira. 

Figura 98 - Pista de skate praça da paz. 

 

Fonte: http://www.skateparksdobrasil.com/2017/05/praca-da-paz-goiania.html. 

https://www.instagram.com/p/Bio7ZVNl10n/?taken-by=ambienteskateshop
http://www.skateparksdobrasil.com/2017/05/praca-da-paz-goiania.html
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A pista de skate do Martin Cererê (Figura 99) era anteriormente uma quadra de esportes com 

piso de concreto que foi posteriormente construídos obstáculos de Street de concreto com 

bordas de perfil metálico por intervenção dos próprios skatistas locais com apoio da 

“Ambiente Skate Shop”. 

Figura 99 - Pista de Skate do Martin Cererê. 

 

Fonte: http://triboskate.ativo.com/simple-lanca-pro-model-de-gui-zolin/. 

A pista de skate do CEU das Artes João Natal de Almeida (Figura 100) é uma pista de Street 

feita em concreto com as bordas (coping) feitas de tubo de aço. 

Figura 100 - Pista de skate CEU das Artes João Natal de Almeida. 

 

Fonte: http://oquetemsidofeito.aparecida.go.gov.br/placemarks/ceu-das-artes-joao-natal-de-almeida/. 
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A pista de skate de Anápolis ( Figura 101) é formada por um Bowl e uma área de Street, 

ambos feitos em concreto polido. O Bowl apresenta as bordas feitas em tubo de aço e a área 

de Street é composta por caixotes, rampas e trilhos. 

 Figura 101 - Pista de skate de Anápolis. 

 

Fonte : http://triboskdev.ativo.com/inauguracao-de-pista-2/. 

Anteriormente à estas pistas citadas, a primeira pista de skate construída em Goiânia, foi a 

‘baciinha’ (Figura 102) no setor sul. A “baciinha” é uma pista no formato de meia-cápsula 

feita em concreto e sem acabamento em suas bordas (tubo de aço ou Coping block). 

Infelizmente, hoje encontra-se em um estado ruim de conservação com várias manifestações 

patológicas instaladas em suas estruturas sendo, portanto muito pouco utilizada, uma vez 

que pode, inclusive, colocar em risco seus praticantes. 

Figura 102 - Pista de skate "baciinha" em Goiânia. 

 

Fonte: 

https://igx.4sqi.net/img/general/width960/trUg_DVYk9wJ5rqheHtrVDDmXrNYALLevwtSH6b8fLo.jpg. 

https://igx.4sqi.net/img/general/width960/trUg_DVYk9wJ5rqheHtrVDDmXrNYALLevwtSH6b8fLo.jpg
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Após as visitas foi realizado um levantamento da quantidade de pistas de concreto e do 

material utilizado para o coping. Como pode ser observado nos gráficos da Figura 103. 

Figura 103 - Gráfico tipos de superfície e coping. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Tal tabela, aponta que 87 % das pistas possuem superfície de concreto. Este alto percentual 

é justificado pelo fato de o concreto possibilitar a execução de uma superfície lisa e polida, 

com baixa necessidade de manutenção, o que faz das pistas de skate de concreto uma opção 

mais segura e ideal para pistas expostas a intempéries. O restante das pistas (13%) apresenta 

superfície de granilite. O baixo percentual é justificado pois esse tipo de material possui 

pequena espessura além de criar uma camada diferencial com a superfície de concreto, 

levando ao surgimento de manifestações patológicas precoces e maior demanda de 

manutenção, inviabilizando o uso do mesmo quando comparado ao concreto. 

 Quanto ao coping foi verificado que 87% das pistas do tipo Bowl visitadas apresentam 

coping de aço, sendo que os outros 13% não possuem coping ou foram executadas com 

material não apropriado. O coping de aço é mais utilizado por sua maior durabilidade e 

menor demanda de manutenção além do que dificilmente será necessário trocá-lo. Mas, a 

borda, pode ser executada também por blocos de concreto que por sua vez demandam uma 

maior manutenção e a necessidade de serem trocados de tempos em tempos. Portanto o 

material das bordas deve ser escolhido levando em conta a durabilidade e vida útil da pista, 

a fim de postergar manutenções corretivas.  

Apesar dos avanços e da representatividade esportiva do skate, fica claro que muitos desafios 

ainda existem, como, por exemplo, a disponibilidade de locais adequados para os usuários 

deste esporte.  
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Esta carência é evidenciada pela presença de poucas empresas especializadas no ramo de 

projeto e execução de skateparks, sendo a maioria delas concentradas em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Além desta carência, verifica-se a falta de material didático, 

técnico e normativo voltado para a execução deste tipo de construção no nosso país. Tal 

carência resulta em diversos problemas, tais como o aparecimento de manifestações 

patológicas precoces causadas por projetos deficientes e má execução das estruturas, o que 

eleva os custos de manutenção por falta de conhecimento do meio técnico para a realização 

das mesmas e inviabilização da prática segura do esporte. 

5.2. ESTUDO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO AUTÓDROMO DE GOIÂNIA  

Nesta seção do Capítulo 5 são apresentados os resultados referentes ao item 4.2 da 

metodologia.  

5.2.1. ESTUDO DO PROJETO DA PISTA DE SKATE DO 

AUTÓDROMO DE GOIÂNIA 

A partir da análise do projeto arquitetônico e executivo da pista do tipo Bowl em concreto 

do Autódromo, fornecido pelo Engenheiro Tassiano, responsável pela obra, foi feito um 

estudo detalhado de técnicas e especificações de projeto e execução da referida pista, 

baseado no que foi apresentado no Capítulo 3.  O projeto foi realizado pela empresa Rio 

Ramp Design – RRD localizada no Rio de Janeiro. A partir deste estudo foram preenchidos 

os Checklists apresentados a seguir. 
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Quadro 6  - Checklist projeto arquitetônico respondido. 

 

ELEMENTO PRESENTE AUSENTE

AMPLITUDE DO PROJETO X

NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS X

NÍVEL DE DIFICULDADE DA PISTA X

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGENS X

PLANTA BAIXA X

FLAT (PERÍMETRO INTERNO: RAIOS E COTAS) X

RAMPAS DE TRANSIÇÃO X

COPING X

PAISAGISMO X

CORTES X

COTAS X

RAIOS DO OUTLINE(PERÍMETRO EXTERNO) X

LOCAÇÃO X

DETALHES X

PROPRIEDADES DO CONCRETO X

JUNTA DE DILATAÇÃO X

ARMADURA DA RAMPA DE TRANSIÇÃO E FLAT X

PONTO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (DRENO) X

PROJETO DE TUBULAÇÕES DE DRENAGEM X

DETALHAMENTO DIMENSÕES E MATERIAIS X

PROJETO LUMINOTÉCNICO X

PROJETO ELÉTRICO X

LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS X

DESCRIÇÃO MATERIAIS X

DESCRIÇÃO SERVIÇOS EXECUTADOS X

CAPACIDADE PORTANTE DO SOLO X

CÁLCULO ESTRUTURAL DO CONCRETO X

CÁLCULO ESTRUTURAL DAS ARMADURAS X

CÁLCULO DAS PROPRIEDADES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO X

CÁLCULO DO ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PARA 

DETERMINAÇÃO P. DRENAGEM
X

CÁLCULO VARIAÇÃO CLIMÁTICA E MÓDULO DE 

ELASTICIDADE DE CONCRETO PARA DETERMINAÇÃO DAS 

PROPRIEDADES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

X

PROJETO DE ILUMINAÇÃO

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE CÁLCULO

PRE PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO DE FUNDAÇÕES

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO DE DRENAGEM
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Quadro 7  - Checklist projeto executivo respondido. 

 

Com este estudo, é notável a grande importância de projetos detalhados para execução de 

uma obra, tendo em vista que o mesmo pode reduzir os custos da construção, determinar um 

prazo de execução viável e garantir o desempenho e a durabilidade da estrutura, além de 

atender aos critérios de segurança, funcionalidade, economia e compatibilidade com a 

arquitetura. Além disso, percebe-se, também, a importância da determinação de raios de 

curvatura e da altura das rampas de transição, dimensionamento de elementos de fundação 

e estruturais, conhecimento das propriedades mecânicas do solo, entre outros fatores 

relevantes para a construção correta de uma pista do tipo Bowl, atendendo aos parâmetros 

de segurança, desempenho e durabilidade.  

No que se refere à topografia, os projetos do Bowl do Autódromo foram feitos com base no 

levantamento topográfico e sondagens realizados pela AGETOP. O projeto arquitetônico 

possui elementos fundamentais para uma boa execução, tais como as cotas de nível das 

superfícies de concreto, os raios do perímetro da pista, os raios das paredes de transição 

apresentados em planta e em corte, os cortes longitudinais, as cotas para locação de pontos 

de interesse e detalhes dos materiais da pista como pode ser observado na Figura 104 (o 

projeto está disponível no Anexo B do presente trabalho para melhor visualização dos 

elementos). 

 

 

 

 

ELEMENTO PRESENTE AUSENTE

DETALHE INSTALAÇÃO DO COPING X

DETALHE INSTALAÇÃO ARMADURAS X

DETALHE DA CAIXA DE DRENAGEM X

DETALHE DAS ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO X

DETALHE PANOS DE CONCRETAGEM X

DETALHE JUNTAS DE DILATAÇÃO X
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Figura 104 - Projeto arquitetônico do Bowl do Autódromo (Anexo C). 

 

Fonte: Projeto realizado pela empresa Rio Ramp Design – RRD. 

O projeto executivo contém elementos estruturais importantes, tais como a posição das 

estacas, detalhe das estacas, detalhe das armaduras das canaletas, detalhe da instalação do 

coping de tubo de aço, cortes longitudinais e cotas entre estacas como pode ser observado 

na Figura 105 (o projeto está disponível no Anexo C do presente trabalho para melhor 

visualização dos elementos). 
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Figura 105 - Projeto estrutural do Bowl do Autódromo (Anexo D). 

 

Fonte: Projeto realizado pela empresa Rio Ramp Design – RRD 

 Durante a avaliação do projeto estrutural algumas informações e detalhes não foram 

apresentados tais como, as especificações das armaduras do piso e das rampas de transição, 

especificação da resistência à compressão do concreto e detalhamento das juntas de 

concretagem e movimentação. entre outros aspectos. Estes detalhes auxiliam na correta 

execução do projeto, a fim de atender aos critérios de segurança, economia, performance e 

compatibilidade com a arquitetura. Apesar da falta de certas informações o projeto é 

suficiente para a sua execução, mas pode gerar dúvidas se for realizado por profissionais 

(engenheiro, mestre de obra, e operários) não especializados.  
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5.2.2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE UMA PISTA DO 

TIPO BOWL 

5.2.2.1. EXECUÇÃO DA PISTA DO TIPO BOWL DO AUTÓDROMO 

Após definido o local de construção da pista de skate, foi solicitado um ensaio SPT (Standard 

Penetration Test) para determinação dos parâmetros de resistência do solo, o nível do lençol 

freático e o tipo de solo do local. O resultado do ensaio SPT encontra-se no Anexo A. Estes 

dados somados com o levantamento topográfico foram considerados na elaboração dos 

projetos arquitetônico e estrutural. A partir de tal ensaio, podemos calcular a capacidade de 

carga do solo a partir da equação apresentada no Item 3.1.3. Daí, temos que: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁𝑆𝑃𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜

3,4 𝑜𝑢 5 (𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜)
𝑥100; 

 3:Pedregulho; 4:Areia; 5: Argila ou silte; (ABMS,1998). 

Adotando, segundo o ensaio em anexo, NSPT = 7, temos que: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 =  
7

5
𝑥100 = 140 𝑘𝑁/𝑚2 

Como o peso próprio do concreto é de 25 kN/m3, e a espessura da laje é de 0,10 m, temos 

que o peso próprio da estrutura é de 2,5 kN/m2. Como a capacidade de carga deste solo é 

superior ao peso próprio da estrutura, o solo apresenta capacidade suficiente para suportar a 

estrutura.  

Definido o projeto, foram realizadas as escavações e nivelamentos necessários do local com 

retroescavadeira. Finalizado o nivelamento, foi feita uma compatibilização do projeto 

arquitetônico com o levantamento topográfico para a demarcação de pontos de interesse 

(centro dos raios, início e fim dos arcos da plataforma externa, pontos críticos, drenos, entre 

outros).  

Finalizada a locação dos pontos de interesse, foi feita a demarcação do perímetro da pista 

com pó de brita. Esta demarcação tem a função de orientar os operários para a escavação do 

solo. Finalizada a demarcação, iniciou-se a escavação do solo para instalação dos blocos 

canaletas e das estacas. Recomenda-se o uso de esteira, pois esta pode girar 360 graus em 
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torno do próprio eixo, facilitando as escavações. O conjunto de projetos apresentado não 

continha o comprimento das estacas, o que pode gerar problemas estruturais futuros. 

Finalizada a escavação, os blocos canaletas foram instalados e preenchidos com armadura 

(aço CA-50 Ø=8mm), como apresentado no detalhe estrutural da Figura 106.  Realizou-se, 

também, a instalação da armadura das estacas, como apresentado na Figura 107. As 

armaduras das estacas e dos blocos canaletas foram unidas umas às outras, a fim de que as 

estruturas trabalhassem engastadas (consolidadas). Finalizada a instalação das armaduras, 

realizou-se a concretagem das estacas e das vigas de cintamento com concreto batido na 

obra. Durante a concretagem das vigas nenhum tipo de separador foi utilizado para garantir 

o cobrimento mínimo da armadura, conforme recomendado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

O cobrimento mínimo recomendado pela NBR 6118 está relacionado com a agressividade 

ambiental, a qual é dividida em 4 classes de agressividade. Recomenda-se o uso de 

espaçadores do tipo cavalete polimérico (Figura 109) para manter a armadura na posição 

determinada e assegurar o cobrimento de projeto. Durante a concretagem dos blocos 

canaletas foram instaladas adicionalmente barras de aço CA50 de 8 mm, dobradas no 

formato de um “L” com as dimensões apresentadas na Figura 108. Estas barras irão ser 

utilizadas futuramente para soldar o coping de tubo de aço. 

Figura 106 - Detalhe estrutural do bloco canaleta e armaduras. 

 

Fonte: Projeto realizado pela empresa Rio Ramp Design – RRD. 
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Figura 107 - Detalhe estrutural das estacas. 

 

Fonte: Projeto realizado pela empresa Rio Ramp Design – RRD. 

Figura 108 - Detalhe das barras para fixação do coping de metal. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 109 - Espaçadores cavalete. 

 

Fonte: www.instagram.com/fullwhenempty 

Finalizada a concretagem dos elementos de fundação (vigas e estacas), iniciou-se a 

escavação mecânica do local, até atingir a cota de projeto. A conferência das cotas e do raio 

das rampas de transição foi feita com o auxílio de gabaritos fabricados nos raios de projeto 

e linhas transversais para verificação de nível como pode ser observado na Figura 108. Nesta 

fase, tomou-se bastante cuidado para que não fosse retirado material além do que o 

necessário, para evitar possíveis reposições de solo com perda de compactação natural do 

solo. 

Finalizada a escavação mecânica, iniciou-se a escavação manual adequando o solo ao raio 

das rampas de transição de projeto como apresentado na  Figura 110 e retirou-se todo 

material orgânico tal como raízes e outros que possam se decompor posteriormente criando 

vazios no solo que gerariam movimentações de terra, movimentação esta que pode gerar 

manifestações patológicas na estrutura futuramente.  O projeto arquitetônico e executivo 

apresentava todas as informações necessárias para a escavação do local.  
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Figura 110 - Escavação manual finalizada. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Com o fim das escavações manuais, a fim de se evitar possíveis movimentações de solo 

indesejadas foi aplicada uma camada de chapisco na superfície, tal como pode ser observado 

na Figura 111. Esta camada é de grande importância, pois evita que o solo ceda após o 

lançamento do concreto, o que poderia gerar manifestações patológicas futuras. 

Adicionalmente, a camada de chapisco evita que o concreto “perca” água para o solo durante 

as concretagens. 

Nos casos em que as escavações danifiquem o perfil do solo, pode ser aplicado um lastro de 

concreto para regularizar a superfície antes da instalação das armaduras e futura 

concretagem, reduzindo assim a quantidade de concreto utilizado devido a uniformidades na 

superfície. 
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Figura 111 - Camada de chapisco aplicada. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Após esta etapa foi realizado a instalação do coping de metal ao longo do perímetro da pista, 

de acordo com projeto. O coping é soldado aos “TL’s”, e chumbadores são soldados no 

coping para sua melhor fixação após as concretagens. O detalhe de instalação do coping do 

projeto executivo pode ser observado na Figura 112. 

Figura 112 - Detalhe da instalação do coping de metal do projeto executivo do Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Projeto realizado pela empresa Rio Ramp Design – RRD. 
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O detalhe da Figura 112 apresenta a dimensão do tubo de aço e sua posição final com relação 

à superfície do concreto. Alguns detalhes poderiam ser adicionados para melhor 

entendimento e execução do projeto, tais como a espessura do tubo, o comprimento dos 

chumbadores e o tipo de material, tal como apresentado no projeto da pista de skate do 

Mutirama, mostrado na Figura 113. 

Figura 113 - Detalhe instalação coping de metal. 

 

Fonte: Projeto estrutural da pista de skate do Mutirama. 

No que se refere a durabilidade, os tubos de aço são mais vantajosos pois não demandam 

muita manutenção e dificilmente será necessário trocá-los. Já os tubos de concreto (Coping 

block) demandam uma manutenção constante pois sofrem maior desgaste com a sua 

utilização, sendo necessário trocá-los de tempos em tempos. O interessante dos copings de 

concreto é que eles remetem as origens do skate nas piscinas da Califórnia. 

Finalizada a instalação do coping, foi realizada a abertura da caixa de drenagem e passagem 

do tubo de escoamento de águas pluviais. A fim de não danificar o solo com a abertura de 

valas, foi utilizado um equipamento de perfuração direcional não destrutivo (MND), que 
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perfura o solo e traz a tubulação para o interior do solo sem a necessidade de abertura de 

valas. O projeto executivo não apresenta detalhes com relação à caixa de drenagem. No 

projeto foi apresentado somente a sua localização. Para a melhor execução da drenagem, o 

projeto deveria apresentar as dimensões da caixa de drenagem, especificação de material das 

tubulações e sua inclinação. Por exemplo, neste tipo de drenagem pluvial normalmente é 

utilizada uma inclinação da tubulação de no mínimo 1%. Nesta obra foi utilizado um tubo 

de drenagem de águas pluviais de 100 milímetros e acopladores rígidos de PVC em todas as 

juntas para evitar possíveis vazamentos de água. A Figura 114 apresenta o dreno finalizado, 

restando apenas a instalação do ralo, o qual foi instalado após a finalização da concretagem. 

Figura 114 - Dreno do Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Em casos onde haja o acúmulo de muita sujeira, poeira e detritos, é tecnicamente 

recomendável a criação de uma caixa de inspeção para limpeza.  

Finalizada a instalação do dreno, iniciou-se a colocação das armaduras e a execução das 

mestras inferiores, acompanhando o perímetro do flat, como apresentado na Figura 115.  A 

armadura utilizada é uma tela de malha soldada com Ø= 4,2x4,2 mm e espaçamento 15x15 

cm. 
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Figura 115 - Instalação da armadura e mestras inferiores. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

O projeto executivo apresenta as informações necessárias para a instalação das formas 

inferiores. No entanto, informações com relação à armadura não foram apresentadas tais 

como especificação das telas com seu espaçamento longitudinal e transversal e seu diâmetro. 

Além disso, o projeto não apresenta os cortes das rampas de transição, onde seria possível 

visualizar o posicionamento das armaduras. Um exemplo de corte estrutural é apresentado 

na Figura 116. 

Figura 116 - Corte estrutural de uma rampa de transição. 

 

Fonte: Projeto Autoral. 

Mestra inferior Tela estrutural 

Chumbadores 
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 A armadura do concreto é composta por uma malha soldada de 4,2 mm de diâmetro e 

espaçamento de 15x15 cm e barras de transferência formadas por vergalhões de aço CA50 

de 10 mm como apresentado na Figura 117. As barras de reforço estrutural das rampas de 

transição devem continuar até, no mínimo, 60 cm ao longo da plataforma externa. O mesmo 

critério deve ser adotado para o flat interno, ou seja, a armadura de reforço estrutural das 

rampas de transição deve continuar ao longo do flat por, no mínimo 60 cm. Caso existam 

interrupções da malha de aço e nas barras de transferência, o projeto deve considerar uma 

sobreposição de amarração de, no mínimo, 30 cm, ou, dependendo dos esforços, de acordo 

com o Item 9.5 da NBR 6118 (ABNT, 2014). No caso da pista do autódromo as barras de de 

reforço estrutural foram instaladas em toda a extensão do flat e das rampas de transição, 

respeitando os valores de sobreposição nos casos de interrupção da armadura. Portanto, os 

valores de traspasse foram superiores aos 60cm recomendados. 

Durante a instalação das malhas e das barras é importante fixá-las através do uso de 

espaçadores na forma de grampo (CA-50 ; φ = 8 mm) , fincados no mínimo 40 cm no solo 

(este valor pode variar em função do solo e de seu grau de compactação) a fim de garantir 

que a armadura não saia da posição adequada para manter o cobrimento de projeto (mínimo 

de 3 cm), como mostra a Figura 118. A amarração da tela ao espaçador na forma de grampo 

deve ser feita com arame recozido. 

Figura 117 – Tela e barras de transferência instaladas. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Barras de reforço 

estrutural. Ø=10mm 
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Figura 118 - Arranques para fixação da armadura. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Nesta fase é de extrema importância a fixação correta da malha, tendo em vista que caso 

ocorra algum problema na compactação, ou surgimento de vazios o piso de concreto passará 

a trabalhar como uma laje. Daí a necessidade da armadura se encontrar um pouco abaixo da 

metade da espessura da laje. Adicionalmente aos grampos, recomenda-se a instalação de 

espaçadores do tipo cavalete tal como apresentado na Figura 109. Na obra do Autódromo, 

foram utilizados apenas os grampos. 

Além das malhas e barras de reforço estrutural, tal como apresentado no Capítulo 3, a 

estrutura dos panos de concretagem deve contemplar barras lisas de transferência de esforços 

que deveriam ser instaladas no local das juntas de movimentação. Estas, não foram 

especificadas no projeto e consequentemente não foram instaladas durante a execução, 

podendo este, ser um fator que resulte no surgimento de manifestações patológicas 

prematuras. 

Finalizada a instalação das armaduras, foram fixados os gabaritos laterais para que 

funcionassem como fôrmas. O coping funciona como mestra superior. Com a fôrma pronta, 

inicia-se a concretagem. A fase de concretagem talvez seja a mais importante de todo o 

processo de construção do skatepark. O concreto é um material resistente que possibilita 

uma superfície polida, sendo esta ideal para a prática do skate.  

Grampos 
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Para que a ocorrência de danos causados por impacto ou abrasão seja mínima o concreto 

deve apresentar uma resistência a compressão de no mínimo 28 MPa, com espessura mínima 

de 10 cm (Daskalov,2015.). 

O concreto dever ser aplicado sobre a superfície já compactada e devidamente preparada 

para receber o concreto, como ilustra a Figura 119. 

Figura 119 - Lançamento do concreto nos panos de concretagem. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 A concretagem das rampas de transição foi realizada com concreto misturado na obra com 

betoneira. O traço utilizado para um saco de cimento (CP II-Z da Ciplan) foi 24 pás de areia; 

24 pás de brita, e 2,5 baldes de água de 18 litros. Corpos de prova foram coletados e os 

resultados são apresentados no Quadro 8. 
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Quadro 8  - Tabela de ensaio de resistência à compressão. 

 

Figura 120 - Corpo de prova após ensaio de resistência à compressão. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Os projetos não apresentam especificações com relação ao fck do concreto. O concreto 

usinado superou a resistência à compressão recomendada pela literatura, enquanto que o 

concreto produzido em obra apresentou resistências inferiores à recomendada pela literatura 

(28 MPa). O slump do concreto usinado foi de 10 cm e o slump do concreto produzido em 

obra foi de 6 cm. O maior abatimento do tronco de cone do concreto usinado foi adequado 

CP (usinado) Carga de ruptura (Kgf) Diâmetro(mm) Área da seção (mm2) Resistência (Mpa)

1 23600 100 7854 30,05

2 25300 100 7854 32,21

3 26200 100 7854 33,36

4 24000 100 7854 30,56

CP (in loco ) Carga de ruptura (Kgf) Diâmetro(mm) Área da seção (mm2) Resistência (Mpa)

1 12400 100 7854 15,79

2 11500 100 7854 14,64

3 12300 100 7854 15,66

4 13700 100 7854 17,44

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
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à concretagem do flat. Uma vez que possibilitou o melhor espalhamento do concreto na 

superfície plana da pista. Para concretar as rampas de transição foi necessário um concreto 

de menor slump para que o concreto tivesse uma característica tixotrópica não escorrendo 

durante a sua aplicação. No entanto sua produção em obra, sem a realização de uma dosagem 

experimental em laboratório, levou à resultados de resistência à compressão inferiores aos 

recomendados pela literatura, o que poderia trazer manifestações patológicas prematuras ao 

longo do uso da pista. 

Não é recomendado o uso de aceleradores de pega, pois se a mão de obra não for experiente 

na execução do sarrafeamento e desempenamento do concreto, o endurecimento do concreto 

pode começar antes da finalização desta etapa resultando em imperfeições na superfície do 

concreto e dificuldades de acabamento. Recomenda-se também, que a concretagem seja feita 

na sombra, para evitar perda de água do concreto. No entanto, tal recomendação não foi 

adotada na execução da pista. 

Segundo Gembeck (2002), os requisitos mínimos para o concreto para a execução das 

rampas de transição são: 

▪ Slump máximo: 5cm. 

▪ Agregado graúdo tamanho máximo de 1,9 cm, podendo ser a brita 0 ou 1.  

▪ Agregado miúdo: Areia média grossa de rio. 

▪ Teor de ar incorporado máximo menor ou igual a 2,5%. 

▪ Teor de argamassa: 52% < α < 54%. 

▪ Teor de cimento mínimo: 310 kg/m3. 

▪ Cobrimento da armadura: Segundo NBR-6118 o cobrimento mínimo para estruturas 

executadas em áreas urbanas é de 25 mm. 

▪ Incluir retardador de pega caso necessário. 

No caso da pista do autódromo, o cobrimento foi de 5 cm, o agregado miúdo utilizado foi a 

areia média de rio e o agregado graúdo foi de tamanho máximo 12,5 mm (brita zero) 

proveniente de rocha micaxisto. 
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A concretagem das rampas inicia-se com o espalhamento do concreto de baixo para cima, 

como pode ser observado na Figura 121. 

Figura 121 - Espalhamento do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Após a finalização do espalhamento e sarrafeamento do concreto no “pano” de concretagem, 

inicia-se o processo de desempeno da superfície (Figura 122). Este processo tem por objetivo 

eliminar grandes imperfeições ao longo do pano de concretagem. No caso do autódromo, o 

desempeno foi feito utilizando uma pasta de cimento aplicada com colher de pedreiro e 

posterior acabamento com esponja úmida. O traço utilizado para a pasta foi 1,5 balde de 

água de 18 litros para cada saco de cimento de 50 kg. 
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Figura 122 - Desempeno do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

A Figura 123 apresenta as rampas de transição após concretagem. 

Figura 123 - Rampas de transição com concretagem finalizada. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Régua de alumínio para sarrafear 

o concreto. 

Uso de pasta de cimento para 

acabamento superficial. 
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Diferente do que foi executado no autódromo com o acabamento feito em pasta de cimento, 

recomenda-se que o desempeno e o alisamento do concreto sejam realizados diretamente no 

concreto, não utilizando pasta de cimento, que pode acabar criando uma camada fina que 

pode desplacar futuramente. 

A concretagem do flat é feita após a concretagem das rampas de transição como pode ser 

observado na Figura 124. 

Figura 124 - Flat e rampas de transição concretados. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

A cura do concreto pode ser úmida ou química. No caso da pista do Autódromo devido ao 

clima quente e seco da região foi adotado cura química como, pode ser observado na Figura 

125. 

Figura 125 - Cura química do concreto. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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O produto utilizado foi o quartzolit da Weber e foi aplicado durante 21 dias após o fim da 

concretagem. 

Após a concretagem dos “panos” é necessário a abertura de juntas de movimentação ao longo 

da pista. A posição dessas juntas e suas dimensões variam de acordo com o projeto. O projeto 

executivo da pista do Autódromo não apresentou o detalhe das juntas, nem especificações 

quanto ao material do corpo de apoio e selante. Um exemplo de tal detalhe pode ser 

observado na Figura 126.  

Figura 126 - Detalhe junta de movimentação. 

 

Fonte: Projeto estrutural da pista de skate do Mutirama. 

A partir do cálculo apresentado no Item 3.1.4.2, podemos afirmar que o corte das juntas de 

movimentação foi correto (com relação a suas dimensões). No entanto, o corte foi realizado 

tardiamente, não obedecendo o prazo de 12 horas após o fim das concretagens. Além disso, 

o espaçamento das juntas de 2,4 metros não foi respeitado, sendo que em algumas seções da 

pista este espaçamento chega a até 5,0 metros, como apresentado na Figura 127. 
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Figura 127 - Juntas de dilatação. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

O selante utilizado nas juntas deve ter alta resistência à abrasão, visto que o contato das rodas 

do skate com a superfície é abrasivo. A Figura 128 apresenta o preenchimento das juntas 

com corpo de apoio, para posterior aplicação do selante. 

Figura 128 - Preenchimento das juntas com corpo de apoio. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Finalizado este processo, a pista está pronta para o uso. A Figura 129 apresenta o Bowl do 

autódromo finalizado. 

 

Espaçamento superior a 2,4 

metros. (5,0 metros neste 

caso) 
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Figura 129 - Bowl do Autódromo finalizado. 

 

Fonte: http://www.curtamais.com.br/goiania/parque-marcos-veiga-jardim-inaugura-maior-e-mais-moderna-

pista-de-skate-de-goiania-e-espaco-para-esportes-radicais. 

O coping foi pintado para que o skatista tenha melhor noção de espaço dentro do Bowl para 

execução de manobras. Após finalizado o Bowl do Autódromo foi realizada uma pintura 

com Poli Uretano como pode ser observado na Figura 130. 

Figura 130 - Pintura em poli uretano no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: https://diariodegoias.com.br/cidades/26412-inaugurada-praca-esportiva-no-autodromo-de-goiania. 

http://www.curtamais.com.br/goiania/parque-marcos-veiga-jardim-inaugura-maior-e-mais-moderna-pista-de-skate-de-goiania-e-espaco-para-esportes-radicais
http://www.curtamais.com.br/goiania/parque-marcos-veiga-jardim-inaugura-maior-e-mais-moderna-pista-de-skate-de-goiania-e-espaco-para-esportes-radicais
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Tal pintura não é aconselhável para pistas de skate, pois a mesma impermeabiliza os poros 

da superfície do concreto e torna a superfície muito lisa, reduzindo a aderência das rodas 

com as rampas de transição o que torna o uso da pista pouco seguro. Caso haja a necessidade 

de pintura aconselha-se o uso de tinta para piso e não de materiais selantes tal como o PU 

(Poli Uretano).  

Nos casos em que exista a necessidade da utilização de um endurecedor de piso, deve-se 

atentar as especificações do material, para não criar uma superfície escorregadia, tornando a 

prática do esporte pouco segura. 

5.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES 

PATOLÓGICAS NO BOWL DA PISTA DE SKATE DO AUTÓDROMO 

DE GOIÂNIA. 

Após 2 anos de utilização da pista, foi realizado um levantamento das manifestações 

patológicas evidenciadas a partir de uma visita realizada no Bowl da pista de skate do 

Autódromo. Tais manifestações e suas possíveis causas serão apresentadas nas seções a 

seguir: 

5.3.1. FISSURAS E DESPLACAMENTO NO ENCONTRO DA 

TRANSIÇÃO E FLAT.  

A possível causa dessa manifestação patológica é pelo fato desta região concentrar o maior 

valor de tensões e as duas partes da pista trabalharem de forma separada. A baixa resistência 

à compressão do concreto da rampa de transição e a existência de junta de concretagem entre 

a rampa de transição e o flat podem estar associados aos mecanismos de deterioração 

visualizados na Figura 131.  
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Figura 131 - Manifestação patológica no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

5.3.2. FISSURAS E DESPLACAMENTOS NO ENCONTRO DO 

COPING COM O FINAL DA RAMPA DE TRANSIÇÃO E O INÍCIO 

DA PLATAFORMA EXTERNA.  

A possível causa de tal manifestação patológica pode ser devido à pouca superfície 

de contato entre o coping e o concreto do final da rampa de transição e do início da 

plataforma externa. Além disso, o aço e o concreto apresentam condutividades e 

inércias térmicas diferentes, o que pode causar movimentações diferenciais entre os 

dois materiais, levando aos desplacamentos mostrados na Figura 132.  
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Figura 132 - Manifestação patológica no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

5.3.3. FISSURAS E DESPLACAMENTOS PRÓXIMOS AO RALO DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

Inicialmente, é necessário esclarecer que o projeto não apresenta um detalhamento desta 

região para instruir a execução do dreno. Desta forma, os acabamentos finais são realizados 

com argamassas e pastas de cimento de pouca qualidade. As características mecânicas destes 

materiais não atendem aos requisitos de desempenho do flat, uma vez que as rodas dos skates 

passam com alta velocidade sobre esta região, provocando os desplacamentos mostrados na 

Figura 133. 

Figura 133 - Manifestação patológica no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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5.3.4. FISSURAS PRÓXIMAS AS JUNTAS DE DILATAÇÃO. 

A possível causa de tais trincas é tratamento não adequado de tais juntas. As dimensões 

dessas juntas devem ser calculadas em função do coeficiente e dilatação térmica do 

concreto, distância entre juntas e fatores ambientais e climáticos do local da obra. Além 

disso, deve-se optar por utilizar um material de preenchimento com capacidade de se 

deformar e, ao mesmo tempo, resistente à abrasão, visto que as rodinhas do skate estarão 

constantemente em contato com as mesmas. Adicionalmente, a abertura das juntas foi 

realizada após o concreto adquirir resistência – cortada tardiamente – o que pode ter 

causado alguma falha durante o corte que provavelmente foi preenchida com argamassa 

ou outro material que não possui resistência a mecânica requerida. Além disso, a junta 

pode ter sido mal dimensionada em relação as distâncias dos panos de concretagem e 

dos gradientes higro-térmicos da região, resultando na manifestação patológica 

apresentada na Figura 134. 

Figura 134 - Manifestação patológica no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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5.3.5. DESPLACAMENTO NO ENCONTRO DE JUNTAS DE 

DILATAÇÃO.  

O corte tardio das juntas e a angulação das mesmas provoca os danos localizados nas arestas 

do encontro das juntas de movimentação visualizados na Figura 135. As juntas devem ser 

abertas antes do concreto atingir sua resistência, além disso nas arestas de encontro das 

juntas, as mesmas devem formar ângulos de 90˚ entre si.  

 Figura 135 - Manifestação patológica encontrada no Bowl do Autódromo. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável o grande crescimento do skate no Brasil e no mundo nos últimos tempos. Com a 

entrada do skate nos jogos olímpicos de Tóquio em 2020, esse crescimento tende a ser ainda 

maior, com maiores investimentos no setor e, consequentemente, maior volume de pistas 

construídas para prática do esporte. No entanto, apesar do crescimento, existem poucas 

bibliografias que tratam sobre a elaboração de projetos, execução de obras de pistas de skate 

e manutenção preventiva e corretiva de manifestações patológicas em tais tipo de construção. 

Apesar do crescimento e da falta de material técnico, a realização dos projetos e a execução 

das obras é feita, muitas vezes, por empresas que tratam as obras de pista de skate como uma 

obra qualquer, sem conhecimento específico algum, não levando em conta inúmeros 

aspectos e características peculiares relacionadas diretamente com o desempenho, 

funcionalidade e durabilidade das mesmas, o que resulta em obras muitas vezes inutilizáveis 

pelos praticantes. 

Outro fator que agrava a situação é o baixo nível de detalhamento dos projetos para uma 

execução de boa qualidade. Fator este tem gerado manifestações patológicas prematuras nas 

pistas do tipo Bowl. 

A situação atual no Brasil é preocupante e reflete um complexo contexto no qual interagem 

entre si a má elaboração de projetos somada a uma execução ineficaz. Portanto, espera-se do 

presente trabalho que seja possível cumprir os objetivos de melhorar as especificações 

relativas aos materiais e técnicas construtivas relativas às pistas de skate do tipo Bowl feitas 

de concreto. 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A elaboração do presente trabalho sucinta certos questionamentos relevantes para elaboração 

de trabalhos futuros. Logo, recomenda-se que seja feito um levantamento das manifestações 
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patológicas mais incidentes em pistas do tipo Bowl  em concreto, a fim de criar um manual 

com recomendações para sanar tais manifestações e aprender com os erros, possibilitando 

projetos e construções melhores. Outro aspecto necessário é o desenvolvimento de traços de 

concreto para confecção de Coping block que sejam capazes de resistir às severas ações 

mecânicas aplicadas sobre este elemento construtivo. Por fim, também é necessário realizar 

um estudo detalhado sobre as ações permanentes e acidentais em uma pista do tipo Bowl em 

concreto armado para melhor dimensionamento da fundação e armaduras do concreto, 

almejando um aumento da durabilidade e redução de manifestações patológicas prematuras. 
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GLOSSÁRIO 

1. Bowl: As pistas do tipo Bowl ou Banks são pistas com o formato de piscinas. A 

diferença na classificação fica devido á altura das paredes das transições. As pistas 

com paredes de até 3 metros são consideradas Banks. Enquanto as com altura 

superior a 3 metros são conhecidas como Bowls. 

2. Coping: Borda instalada ao final da transição no encontro com a plataforma superior 

para execução de manobras. 

3. Drop: Drop é o movimento de descida do skatista da plataforma superior (coping) 

até o interior da pista (flat e transições). 

4. Flat: O flat é a distância horizontal entre dois obstáculos. 

5. Pools: Pistas com o formato de piscinas. 

6. Pump track:  Pista auto-acelerável devido a presença de uma série de lombadas que 

são utilizadas pelo praticante para acelerar a velocidade por meio de movimentos 

corporais. 

7. Quarter: Quarter é a rampa com superfície curva imitando ¼ (um quarto) de uma 

circunferência. 

8. Skatepark: Um skatepark é um espaço destinado a atletas praticantes do skate, 

bicicletas bmx21 e patins. 

9. Transição: Transição é o elemento vertical e curvo do skatepark, com comprimento, 

altura e raio definidos em projeto. Suas propriedades variam sempre e será detalhado 

no capítulo 4 do presente trabalho. 

                                            
21 Bicicleta BMX é um esporte praticado com bicicletas especiais para execução de manobras 
diversas. 
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10. TriBanks: TriBanks é um Bowl com 3 raios distintos, ou seja, um Bowl com 3 

“bacias”. 

11. Slalom: Modalidade em que o skatista tem precisa desviar de obstáculos 

posicionados em uma linha reta. 

12. Downhill: Consiste em descer ladeiras e mandar manobras conhecidas como slides.  

13. Freestyle: Praticado em solo plano, quase não utilizando obstáculos e reconhecido 

facilmente, o Streetstyle é a modalidade que mais foge dos padrões atuais de skate, 

apesar de ser a mais antiga. 

14. Vertical: Representado pelos Half pipes, que são aquelas pistas em formato de “U”, 

que possuem cerca de 4 metros de altura.  Suas dimensões são projetadas para dar 

condições para os skatistas voarem nas manobras aéreas. 

15. Half pipe: Half pipes, que são aquelas pistas em formato de “U”. 

16. Street: O skate nasceu nas ruas e continua nelas até os dias de hoje. Com isso, o 

Street é a arte de encontrar na arquitetura urbana os obstáculos para se realizar 

milhares de manobras: escadas, corrimãos, bancos, hidrantes, guias e entre outros 

objetos.



ANEXOS 

ANEXO A: EXEMPLO PROJETO ARQUITETÔNICO 

ANEXO B: SONDAGEM DE RECONHECIMENTO – SPT (PISTA DO 

AUTÓDROMO). 

ANEXO C: PROJETO ARQUITETÔNICO BOWL DO AUTÓDROMO. 

ANEXO D: PROJETO EXECUTIVO BOWL DO AUTÓDROMO. 

ANEXO E: PROJETO 3D BOWL DO AUTÓDROMO. 
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CONSTRUTORA  ARTEC S/A

PROJETO / OBRA: Construção de pista de skate - Autodromo  de Goiânia

Titulo: Pista de skate - BOWL -  Plantas, cortes e detalhes

Area Total: 1500 mt2.   Área da pista:  445,00 mts2
Escala: 1:100

Eng.

ART da obra:

Resp. Tecnico:                Art. Nac. do CREA RNP                              Reg.:

Cliente: Prefeitura Municipal de GOIÂNIA
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