
Por solicitação do próprio edital, as passarelas 
de ligação e todas as estruturas e edificações 
propostas deverão estar acima do nível do solo 
(palafitados), evitando ao máximo a intervenção 
direta no terreno natural existente. A Passarela 
suspensa de ligação entre o estacionamento e o 
deck principal, assim com as outras, terá 2,5m de 
largura e estarão elevadas a 1m de altura do solo. 
Apenas o circuito circular ter a largura de 4,00m, 
já incluindo o rebaixo que servirá de assento 
para o descanso e a observação demorada da 
paisagem.

A estrutura do mirante é um arranjo tridimensional de escoras que se 
encontram pontualmente ao longo da altura, podendo assim serem 
articuladas na fundação – já que se apoiam mutuamente. São peças de 
seção tubular circular em aço galvanizado e pintado; a seção escolhida 
é ideal parar sofrer compressão e torção, esforços predominantes no 
arranjo. Como estão inclinadas em diferentes direções no espaço, a 
estabilidade desta estrutura é garantida para vetores de força lateral 
em qualquer direção e sentido. A partir deste arranjo partem vigas 
engastadas – de seção I em aço galvanizado e pintado – que sustentam 
passarelas, escadas e plataformas em diferentes níveis ao longo da 
altura. A rigidez do aço possibilita pequenas deformações dos planos, 
garantindo a funcionalidade da composição. 

ABNT NBR 14.718: 2019: Para os conceitos de 
acessibilidade e para as condições de saídas de 
emergência, atender às ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 
9077.

Devem ser instalados guarda-corpos em qualquer local 
de acesso livre a pessoas com um desnível (D), maior do 
que 1,0 m, entre o piso onde se encontram as pessoas 
e o patamar abaixo; Caso a rampa tenha um ângulo 
menor ou igual a 30°, não é brigatória a  existência de 
guarda-corpos.
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DECK PRINCIPAL 
Corte 02 . Transversal Deck e Elevação Edificações . Escala 1/200
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MIRANTE
Planta 01 . Escala 1/200

PASSARELAS SUSPENSAS
Cortes 03, 04, 05 e 06 . Escala 1/100

DETALHE PASSARELAS
Corte 07 . Escala 1/50
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Diagrama 01. Deformação da 
estrutura do mirante, demonstrando 
sua estabilidade;

Diagrama 02. Modelo extrudado 
das vigas e escoras da estrutura 
tridimensional do Mirante

01. Vigas Escadas
Tubo retangular 16x25cm
02. Vigas Rampas
Tubo retangular 23x36cm
03. Escoras Fundação
Tubo circular diâmetro 32cm

Corte 03. Seção Transversal Passarelas Gerais, com guias (2,5m) 
Corte 04. Seção Transversal: Passarelas de Observação e Educação Ambiental (4,0m)

Legendas Gerais

01. Estaca de Madeira cravada ø = 0,25 m
02. Viga 6x12 cm
03. Deck – Régua de Madeira 7x1 cm
04. Piso Acabado – deck 
05. Travessa de Madeira 7x3 cm
06. Régua de Madeira 3x12 cm
07. Montante Caibro 7x6x130 cm
08. Base Corrimão Perfil Tubular Aço Inox 10 mm
09. Corrimão Perfil Tubular em Aço Inox 38 mm
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Corte 05. Seção Longitudinal: Passarelas Gerais com Guarda-corpo, em desnível 
superior a 1,0m. Corte 06. Seção Longitudinal: Rampas e Passarelas Gerais, com 
Guarda-corpo em desnível superior a 1,0m.


