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09 - Pingadeira em aço galvanizado pré-pintado na cor 
preta.
10 - Cantoneira em aço para arremate de platibanda, 
acabamento em esmalte sintético na cor preta.
11 - Ripado em pinus autoclavado pigmentado vermelho.
12 - Guia em perfil de aço U para fixação do ripado 
em pinus autoclavado.
13 - Esquadria basculante em perfis de aço (com 
acabamento em esmalte sintético na cor preta) e 
chapas de vidro incolor. 
14 - Mísula em açom com acabamento em esmalte 
sintético acetinado cor preta.
Obs.: As especificações e dimensionamentos prévios 
acima são de natureza preliminar, devendo ser 
calculados e ajustadas na fase de desenvolvimento de 
projeto executivo.
Serão empregados perfis laminados e dobrados em 
chapas de aço de alta resistência à corrosão, com 
tratamento e pintura por jateamento em granalha de 
aço.

ESPECIFICAÇÕES

01 - Apoio em concreto aparente pigmentado preto, 
executado com forma metálica 1.35x0.50m.
02 - Viga alveolar em aço W310 com acabamento em 
esmalte sintético acetinado cor preta.
03 - Laje em paineis de concreto protendido, com altura 
constante 0.15m e alvéolos longitudinais. 
04 - Capa de concreto armado de 0.05m e acabamento em 
piso vinílico com estampa em madeira (em réguas nas 
áreas comuns e manta nos ambientes clinicos -2mm x 2m).
05 - Parede em gesso acartonado estruturado, com 
acabamento em pintura acrílica na cor branca.
06 - Placa de vidro laminado opaco.
07 - Viga em perfil de aço H, com altura variável (W210 
para vãos de 7.5m e W410 para vãos de 12.5m), com 
acabamento em esmalte sintético acetinado cor preta.
08 - Laje alveolar planta com impermeabilização em 
manta asfáltica.

POTENCIAL PARA VÃOS FLEXÍVEIS

LIMITE TÊNUE ENTRE PARQUE E CIDADE BARREIRAS VISUAIS SÃO MINIMIZADAS

PROTÓTIPO ESTRUTURAL

MODELAÇÃO RACIONAL DA ESTRUTURA MODELAÇÃO FAVORECE DIVERSIDADE DE LEIAUTES O SOLO NATURAL É LIBERADO À CIDADE E SEUS USUÁRIOS
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