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Complexo de futebol americano da 
Hatfield-Dowlin - Universidade do Oregon
A criação do mais avançado complexo desportivo universitário do mundo

Estudo de caso: Educação

Como ambientes de esportes universitários começam a atingir níveis de competição 
semelhantes aos das melhores equipes de profissionais atuais, os programas esportivos 
das universidades começaram a investir em novas áreas, afetando atletas e o sucesso de 
suas organizações desportivas. Práticas atléticas tradicionais como, por exemplo, treino dos 
jogadores, treinamento da equipe técnica e estratégias do jogo estão sendo complementadas 
com novos ativos, tais como programas de bem-estar contemporâneos, centros de medicina 
de última geração e espaços de lazer projetados para criar comunidades mais próximas, onde 
a sinergia dos jogadores pode prosperar. Como resultado desta abordagem abrangente, 
programas de esportes universitários precisaram reavalia programas, estratégias e instalações 
onde eles prepararam, treinam e educam jogadores, dentro e fora do campo. 
 
No centro dessa transformação crescente está a disponibilidade de novas tecnologias. 
Instalações desportivas estão transformando programas esportivos em experiências que estão 
melhor equipadas para lidar com a competição extrema de esportes universitários. Construções 
de mais inteligentes, recursos de vídeo e áudio incríveis estão disponíveis por meio de sistemas 
integrados e são a nova espinha dorsal dessas instalações de última geração. 
 
Liderando esta nova onda de desenvolvimento de instalações avançadas, está o completo 
Hatfield-Dowlin da Universidade do Oregon (UO) — sem dúvida, o mais avançado complexo 
desportivo universitário já construído do mundo. Concluído no outono de 2013, o complexo 
dispõe de tecnologia inovadora e recursos de treinamento que rivalizam as instalações 
fornecidas para os principais atletas profissionais da atualidade. Projetado especificamente 
para o programa de futebol dos Ducks da universidade, a nova estrutura de 145.000 metros 
quadrados inclui um teatro com capacidade para 170 pessoas, sala de musculação de 
5.000 metros quadrados, refeitório dedicado, vestiários, salões, salas de reuniões e muito mais. 
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Fundada em 1876, a UO buscava solidificar o seu legado como uma das instituição principais 
instituições de ensino, enquanto transformava seu centro desportivo em uma tremenda força 
atlética. O programa atlético principal da universidade, o time de futebol de primeira divisão 
da NCAA Oregon Ducks, seria o centro dessa revolução, envolvendo a equipe em um novo 
centro de desempenho de futebol de nível da NFL. Inteiramente financiado pelo fundador 
da Nike® e ex-aluno da UO, Phil Knight, as instalações de nível mundial permitiriam que a 
universidade continuasse formando equipes de elite, enquanto reforçava os esforços de 
recrutamento da instituição ao atrair grandes talentos em todo o país e ao redor do mundo. 

A segunda principal área de interesse da universidade era garantir recursos educacionais 
ideais. Com jogadores de futebol jovens entrando no programa diretamente do ensino médio, 
a organização dos Ducks queria assegurar uma transição transparente e bem-sucedida em 
esportes de alto nível NCAA. Dentro do edifício, isto significava unir design e tecnologia 
para fornecer a treinadores e integrantes da equipe as ferramentas necessárias para 
transformar seus objetivos educacionais em estratégias e planos concretos. Fora do prédio, 
a organização também queria usar a tecnologia para transformar seus campos de prática em 
campos de treinamento que imitavam perfeitamente a atmosfera dos estádios de futebol, 
complementando o treino de futebol com situações de jogo. 

O DESAFIO

Nenhum outro fornecedor de sistemas de 
áudio comerciais oferece a combinação de alto 
desempenho e flexibilidade que precisamos para 
manter os elevados padrões desta incrível instalação.
-Eric Boyd, Gerente de integração de soluções e  
suporte de sistemas audiovisuais CompView
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Para transformar a visão de nível mundial da Universidade do Oregon em realidade, a equipe 
do projeto contratou uma equipe de arquitetos, designers e empresas de integração líderes. 
Quando se tratava de sistemas e componentes específicos para suportar o grande projeto da 
facilidade futebol, o integrador de sistemas CompView foi selecionado para implementar as 
soluções de áudio e vídeo dariam vida ao novo complexo de futebol americano. 

Como parte do objetivo da equipe de manter os atletas em condições físicas superiores, 
a nova sala de musculação — uma impressionante área de dois andares de 25.000 metros 
quadrados com vista para os campos de prática — foi equipada com o equipamento de treino 
com pesos mais avançado disponível. Para motivar os jogadores e trazer um nível extra de 
intensidade a seus exercícios, a CompView implementou uma plataforma de áudio digital 
Biamp AudiaFLEX para fornecer o áudio com frequências graves superiores que inspira 
jogadores durante seus exercícios. 

Para ajudar a equipe técnica a educar os jogadores sobre o jogo e seu desempenho, uma rede 
de painéis digitais, murais de vídeo e projetores foi instalada em diversos locais de reunião da 
instalação. Suportado por uma combinação de produtos de rede Nexia® da Biamp e unidades 
AudiaFLEX, o sistema fornece recursos flexíveis de saída de áudio e a potência necessária 
de sinal digital para assegurar que todos o áudio e música de fundo sejam fornecidos com 
maior clareza e potência em todo o complexo — envolvendo os jogadores completamente 
em situações de treinamento ou ensino. Além disso, a solução de áudio Biamp permite que os 
treinadores falem com os jogadores por meio de microfones sem fio para acomodar reuniões 
improvisadas, a qualquer hora, em qualquer lugar. 

No campo de treino externo, onde os Oregon Ducks colocam em prática suas sessões 
estratégicas e planos de formação, a equipe técnica procurava recriar o mesmo ambiente 
do estádio, que é experimentado durante 
situações de jogo mais intensas. Isso significava 
replicar o ruído da multidão em volumes de 
até 115 decibéis, abordando especificamente os 
desafios estruturais em torno do campo, que 
fazia com que o som fosse refletido a partir 
dos edifícios na vizinhança. Para superar este 
obstáculo, a CompView mais uma vez optou 
pela plataforma AudiaFLEX da Biamp para 
fornecer os recursos de áudio e flexibilidade para 
ajustar propriedades do som até a qualidade do 
áudio ser perfeita. Operando na CobraNet®, o 
AudiaFLEX também permite que funcionários 
de áudio/vídeo da universidade controlem 
e ajustem as propriedades do som dentro 
do campo e em toda a instalação a partir de 
diversos pontos, incluindo a sala de controle 
principal do complexo avançado. 

SOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES 
DO SISTEMA

(14) Nexia CS 
(5) AudiaEXPI 
(2) AudiaFLEX 
 Cartões IP-2 
 Cartões OP-2e,
 Cartões VoIP-2
 Cartões TI-2

COMPONENTES:

A UO tinha liberdade total para selecionar os 
melhores sistemas e equipamentos para o centro. 
Quando chegamos ao momento de especificar o 
equipamentos de áudio...fomos direto à Biamp.
-Eric Boyd, Gerente de integração de soluções 
e suporte de sistemas audiovisuais CompView
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Para assegurar um recrutamento eficaz e permitir que os treinadores se interagissem com 
integrantes da equipe fora do local, foi construída uma sala de videoconferência de última 
geração. O processador de sinal digital Biamp Nexia CS foi implementado para permitir que 
os participantes conectem até 10 microfones/entradas e seis microfones/saídas, além de uma 
variedade de recursos de processamento de áudio que permitem que o integrador vença os 
desafios de áudio relacionados às superfícies sólidas e lisas da sala. Como resultado, a equipe 
técnica tem áudio cristalino enquanto colabora com outras universidades em chamadas de 
conferência ou entrevistas de potenciais estudantes, apesar dos materiais reverberantes 
da sala. 

Para criar um maior senso de comunidade, os jogadores e treinadores têm acesso a áreas 
comuns dentro do complexo, onde eles podem se reunir durante o tempo de inatividade. 
Isso inclui um salão para os jogadores, onde companheiros de equipe podem descansar, se 
recuperar e relaxar, desfrutando de mesas de bilhar, pebolins e videogames. Complementando 
a experiência existe a conectividade total para o sistema de áudio principal da instalação, 
fornecido pela Biamp, que permite que os jogadores e convidados ouçam música ambiente 
e mantenham-se informados sobre anúncios especiais da equipe técnica, sem problemas na 
qualidade áudio que podem ser causados por paredes de vidro do espaço circundante. 

"Nunca havia sido construído um centro de treinamento de futebol americano destas 
dimensões, em termos de tamanho e tecnologia, para esportes universitários," disse 
Eric Boyd, Gerente de integração de soluções e suporte de sistemas audiovisuais CompView. 
"Projetado para ser a instalação mais impressionante desde o primeiro dia, a UO tinha 
liberdade total para selecionar os melhores sistemas e equipamentos para o centro. Quando 
chegamos ao momento de especificar o equipamentos 
de áudio para compensar o projeto da estrutura da 
instalação e requisitos com base em aplicativos, fomos 
direto à Biamp. Nenhum outro fornecedor de sistemas 
de áudio comerciais oferece a combinação de alto 
desempenho e flexibilidade que precisamos para manter 
os elevados padrões desta incrível instalação." 

-Eric Boyd, Gerente de integração de soluções e suporte de 
sistemas audiovisuais CompView

Com o equipamento Biamp selecionado para o 
projeto, a instalação e o sincronismo do sistema de 
áudio foi fácil e os resultados finais foram perfeitos.
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RESULTADOS RÁPIDOS DE UMA ESTRATÉGIA NOTÁVEL

A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte de 
cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiado da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para as redes 
de áudio digital, a Plataforma de Áudio Digital Audia®, os processadores digitais de sinal 
Nexia®, a tecnologia de AEC Sona™ e o Endereço Público de Rede e o Sistema de Evacuação 
de Voz Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que podem ser 
personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo salas de 
reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, hospitais, 
centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Everton, Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a 
Biamp, visite www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Na construção de seu novo complexo de futebol americano Hatfield-Dowlin, a Universidade 
do Oregon mudou a maneira como as faculdades atraem talentos para seus programas. Em 
vez de apenas investir em áreas relacionadas aos torcedores como, por exemplo, estádios e 
merchandising, a UO optou por direcionar seus esforços para dentro, visando alunos atuais e 
futuros, atletas e a equipe técnica. Desde a inauguração do novo complexo, alunos e atletas 
experimentaram fortes resultados atléticos e acadêmicos.

Os resultados destas novas instalações de nível mundial falam por si. A Universidade de 
Oregon rapidamente se tornou um dos principais representantes no recrutamento e as 
expectativas indicam que mais jogadores dos Ducks irão alcançar a NFL nos próximos anos.
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