Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ
Iraí. O Paraíso das Águas Termais.

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

1 - INTRODUÇÃO

Localizada em meio as matas, Iraí vem trazendo ao povo uma diversidade imensa de
recursos turísticos. Caraterizada como “Cidade Saúde”, a mesma, encontra-se alavancando
cada vez mais a prática de exercícios diurnos em locais propícios ao mesmo. Deste modo, o
objetivo de trazer uma qualidade de vida melhor ao povo local está em desenvolvimento, mas
ainda há fatores que deixam a desejar no meio noturno.

2 - DESENVOLVIMENTO

O município sempre necessitou de melhorias em áreas onde os cidadãos pudessem realizar a
prática de corridas e caminhadas. Em grande parte da cidade, não há passeios, onde as
atividades antes mencionadas possam ser realizadas, sendo assim, cerca de 3 anos atrás, o
município de Iraí, realizou um projeto, o qual viabilizou e trouxe à tona esses aspectos
esportivos e de lazer, fazendo com que o atual “caminhódromo” tomasse um novo rumo e
tivesse qualidades condizentes a essas práticas.

Segue abaixo uma prévia do antes/depois:

Primeira Etapa: Há três anos atrás, o passeio localizado na Av. General Flores da Cunha,
se encontrava como apresenta a primeira imagem. Um calçamento de concreto bruto, escassos
de mobiliários urbanos e sem alguma forma de exercícios fixos destinados em sua grande
maioria, a pessoas de maior idade, as quais necessitam dos mesmos para manter uma vida
saudável.
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Segunda Etapa: Na segunda imagem, começa o processo de reforma do mesmo,
removendo todo o concreto existente e nivelando o terreno para posicionamento dos pisos
intertravados e a revitalização deste espaço.

Terceira Etapa: E na terceira e última imagem, consegue-se obter breve análise de como
essa revitalização foi importante. O concreto bruto que ali havia, foi substituído por “paver”,
os mobiliários urbanos (bancos de madeira) que haviam, mas estavam se deteriorando com as
intempéries do tempo foram substituídos por bancos de fibra de madeira, o número de lixeiras
aumentou drasticamente, agora com a presença de ecoponto de coleta de vidro e a existência
de aparelhos urbanos para malhar espalhados ao longo do passeio, ainda foram projetados
espaços que não existiam, para oferecer, não só áreas esportivas a população, como também o
lazer. Sendo um deles, o recuo, localizado em frente ao Hotel Iraí.
Segue abaixo a imagem:

3 - OBJETIVOS

De forma geral, a revitalização do passeio que se encontra na Av. Gen. Flores da Cunha,
trouxe diversos benefícios, sendo o principal, a prática de exercícios de pessoas de todas as
idades, contudo, a falta de iluminação ainda causa insegurança no período noturno e nos finais
de semana, onde há registro de uso de entorpecentes e consumo de bebida alcoólica.
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Com isso, foram realizados estudos para aperfeiçoar ainda mais esse trajeto, fazendo com que
a iluminação em LED, venha, através de sua potência e conforto, colaborar para ambientes
mais seguros de convívio social e bem-estar.
O trajeto onde foi projetado o posicionamento das luminárias começa na esquina do Posto
Borges e se estende até o AJ Termas Hotel, com um total de 113 luminárias.

Como o município não possui ciclovias, é ideal que nesse percurso, ao mínimo, as pessoas
consigam praticar atividades físicas, como: caminhada, corrida e a utilização de aparelhos
urbanos para musculação, melhorando a expectativa de vida das pessoas residentes no centro
e nos seus entornos.

Imagens atuais, as quais demonstram todos os mobiliários urbanos.
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Quando aconteceu a revitalização do passeio, do concreto bruto para o piso intertravado, o
objetivo já era que, tal espaço público, se tornasse uma área para prática de esportes, lazer e
convívio social. O mesmo tem ligação direta com o Balneário Oswaldo Cruz, a conexão com
a mata é intensa, mas para isso acontecer à noite, é necessário a presença de iluminação para a
segurança de jovens e idosos que frequentam o ambiente.
As luminárias que serão utilizadas, terão um aspecto sofisticado e modernista, e iluminação
em LED, com postes sextantes.

Material: Metal e Vidro branco
Pintura: Eletrostática
Uso: Externo
Lâmpada: 50W, com temperatura de luz neutra de 5000K e um fluxo luminoso de 18000lm.
Tensão: Bivolt
Tamanho: Grande – Altura:327cm / Largura:68cm / Base:23cm / Cabeça:88cm / Poste:Ø3
Polegadas

Para uma melhor compreensão do trecho, segue a imagem abaixo retirada do Google Earth:
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Observação: as imagens que foram retiradas do Google Earth, fazem representação do antigo
passeio, o qual foi feito de forma rústica e apresentava diversas fissuras.

RENDERIZAÇÕES:
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1 - INTRODUÇÃO

A prática esportiva vem se tornando hábito para a população iraiense, deste modo, a
manutenção e a sofisticação de áreas próprias para tal, vai de encontro com tal prática,
colaborando para uma vida saudável, o que é condição benéfica para a cidade.
Assim, é necessário que se comece pelas áreas de atuação, ou seja, os campos de futebol,
sendo o de principal manutenção, o campo de Iraí, localizado no centro do Município.

Abertura do solo para o posicionamento do dreno

2 - DESENVOLVIMENTO

O campo de Iraí passou por muitos aprimoramentos, em primeira pauta, é necessário citar que
o mesmo se encontrava inundado após a presença de chuvas e além disso, havia um desnível
significativo, dificultando a movimentação em áreas específicas.
Os problemas que o tempo ocasionou, foram removidos e ajustados com sucesso, hoje o
campo conta com uma drenagem eficiente e solo devidamente nivelado, porém, um terceiro
problema ficou perceptível: a falta de iluminação.
A escassez de iluminação impossibilita a população de jogar no período noturno, além do
campo, as ruas também são pouco iluminadas dificultando acesso ao entorno do campo, o que
também gera insegurança nas vias que o cercam.
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O campo, conta com uma estrutura de qualidade, com a presença de arquibancadas, banheiros,
local para venda de ingressos, além de drenagem e nivelamento impecáveis. O único quesito
que afeta a prática de exercícios físicos, inclusive até a realização de futuros eventos e
campeonatos, é a falta da iluminação.
Sendo o principal campo do Município, porém o menos usado atualmente por suas condições,
é necessário que o projeto dê forma e condições a essa área, para que futuramente crianças,
jovens e adultos, consigam se movimentar com comodidade e segurança, exercitando o corpo
e a mente.

O campo é cercado pelas Ruas Avelino Dazzi, Francisco de Assis Amaral, Enry Gissembier e
Egildo Gelain. Atualmente, é o campo que conta com a maior infraestrutura, se destacando
em relação à outros, sendo o mais propício para sediar eventos esportivos, por isso a
implantação de iluminação adequada é de extrema relevância.
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Imagens Diurnas:
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