Ampliação e Reforma do
CAFI Ouvidor Pardinho

Descrição:

CAFI Centro de Atividade Física

O Centro de Atividade Física CAFI ouvidor Pardinho é operado pela SMELJ (Secretaria
Municipal de Esporte Lazer e Juventude) para atendimento à população de 3ª idade
com atividades de hidroginástica (sob encaminhamento médico).
Para ampliar a oferta esportiva a essa faixa da população, foi elaborado pelo IPPUC
projeto para construção de duas salas, uma para ginástica (cerca de 118m²) e outra
para musculação (aprox. 145m²).
O projeto prevê ainda a construção de dois sanitários acessíveis para Pessoas com
Deficiência (masculino e feminino), a ampliação do vestiário feminino, com acréscimo
de oito chuveiros), e a instalação de lava-pés junto à piscina existente.
Para não reduzir a área verde da praça ouvidor Pardinho, a construção das salas será
feita sobre a piscina externa desativada. Parte dessa piscina (sob a sala de
musculação) será usada como reservatório de contenção de cheias, retendo
temporariamente parte da chuva, para não sobrecarregar as tubulações urbanas de
águas pluviais (principalmente quando há tempestades torrenciais).
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Características da
edificação projetada:

CAFI Centro de Atividade Física

Duas salas circulares com diâmetro de 14 metros.
Estrutura em concreto com vedação em alvenaria.
Laje de cobertura sustentada por duas vigas metálicas (h=75cm) em cada sala, para
vencer o vão de 14 metros.
Cobertura em telha metálica.
Piso das salas em manta vinílica.
A área das janelas corresponde a 1/6 da área das salas, que assegura boa iluminação
natural durante o dia.
Revestimento externo com massa texturizada em acabamento rústico.
As galerias de acesso e ligação com a edificação existente foram projetadas com
estrutura metálica, vedação em vidro e cobertura com telha metálica tipo sanduíche
(com camada isolante de poliuretano), para melhor conforto térmico.
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Dados do projeto:

CAFI Centro de Atividade Física

Endereço:
Rua 24 de maio nº 816 – Praça Ouvidor Pardinho
Indicação fiscal 21.053.001
Área existente
Área a ampliar
Total
Área a reformar

646,80 m²
395,51 m²
1.042,31 m²
42.93 m²

Data do projeto:
setembro/2013 a dezembro/2015
Concepção e Fiscalização:
IPPUC – Coordenação de Projetos Arquitetônicos
Desenvolvimento, Detalhamento e Projetos Complementares
Invenide Projetos de Engenharia Ltda.

