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PASSARELA
A construção da passarela torna o miolo da quadra 
mais acessível ao público, criando um percurso cênico 
que sepenteia pela vegetação densa. O tema da fita 
que se desenrola é resgatado na caminhada concêntri-
ca da antiga rampa de veículos, culminando no terraço 
com o coroamento do edifício, sempre acompanhando 
o trajeto dos visitantes, unificando todo o conjunto.

13, 15 PAVIMENTO

16 PAVIMENTO

TERRAÇO

COBERTURA

1. hall
2. restaurante
3. cozinha
4. elevador
5. escada enclausurada
6. elevador de carga
7. elevador panorâmico
8. rampa peatonal
9. sanitários
10. estar descoberto
11. quiosques
12. sala de exposições

1. rampa metálica
2. estar pergolado
3. escorregadores
4. casa de máquinas
5. escada enclausurada
6. área técnica
7. elevador panorâmico
8. rampa peatonal
9. claraboia
10. reservatórios
11. quiosques

1. rampa metálica
2. estar pergolado
3. escorregadores
4. casa de máquinas
5. escada enclausurada
6. área técnica
7. elevador panorâmico
8. rampa peatonal
9. claraboia
10. reservatórios
11. quiosques
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1. mezanino
2. vazio exposições
3. mezanino exposições
4. elevador
5. escada enclausurada
6. elevador de carga
7. elevador panorâmico
8. rampa peatonal
9. sanitários
10. auditório
11. foyer

DETALHE ESCADAS ROLANTES

DETALHE RAMPA HELICOIDAL

pilar existente em concreto armado; seção 
30x70cm, inclinado a 30°
reforço estrutural com encamisamento metálico; 
perfil retangular de aço galvanizado cor branca

viga metálica (perfil I 20x40cm); aço galvanizado 
c/ pintura eletrostática cor branca

viga metálica (perfil I 10x20cm); aço galvanizado 
c/ pintura eletrostática cor branca

chapa de alumínio (placas 3x1m, e=2cm) 
inclinação=2% em direção à frente

placa cimentícia autoclavada (placas 1,40x1m, 
e=3cm); inclinação=2% em direção às 
extremidades

escada rolante externa; largura interna 100cm, 
altura 4,95m, inclinação 35°; acabamento em 
aço inox escovado cor natural

viga metálica (perfil I 20x40cm); aço galvanizado 
c/ pintura eletrostática cor branca

pilar metálico (perfil I 25x25cm); aço galvanizado 
c/ pintura eletrostática cor branca

contraventamento; cabos de aço, e = 1cm cor 
natural

guarda-corpo metálico; perfis retangulares c/ 
topo e base arredondados (10x170cm, e=2cm, 
espaçados 10cm,  altura piso acabado=1,30m) 
em alumínio anodizado c/ pintura eletrostática 
cor branca; estrutura e corrimão (perfil circular 
Ø2cm e Ø6cm) em aço inoxidável acabamento 
escovado cor natural

guarda-corpo me-
tálico; perfis retan-
gulares c/ topo e 
base arredondados 
(10x170cm, e=2cm, 
espaçados 10cm,  
altura piso acaba-
do=1,30m) em alu-
mínio anodizado c/ 
pintura eletrostática 
cor branca; estrutura 
e corrimão (perfil cir-
cular Ø2cm e Ø6cm) 
em aço inoxidável 
acabamento escova-
do cor natural

brise metálico; perfis tubulares de alumínio 
5x15cm cor branca fixados em vigas de 
concreto armado existentes e pilares metálicos 
novos módulo de 100x270cm; chapa de aço 
galvanizado perfurado cor branca, e = 5mm, 
furos Ø7cm espaçados em 3,5cm

elevadores panorâmicos 2x2m; estrutura em aço 
galvanizado c/ pintura eletrostática cor branca; 
vidro temperado incolor

laje existente em concreto armado,                       
espessura = 10cm; regularização de contrapiso, 
espessura = 2cm

brise metálico; perfis tubulares de alumínio 
5x15cm cor branca fixados em vigas de 
concreto armado existentes e pilares metálicos 
novos módulo de 100x270cm; chapa de aço 
galvanizado perfurado cor branca, e = 5mm, 
furos Ø7cm espaçados em 3,5cm

esquadria de alumínio; perfis tubulares de 
alumínio 5x15cm cor branca; vidro temperado 
translúcido incolor

viga metálica (perfil I 15x20cm); aço 
galvanizado c/ pintura eletrostática cor brancapilar metálico (perfil 

I 15x15cm); aço 
galvanizado c/ pintura 

eletrostática cor branca

placa cimentícia 
autoclavada; piso 

emborrachado exterior 
antiderrapante alto 

tráfego; 

pilar metálico duplo 
(2 perfis I 25x22cm); 

aço galvanizado c/ 
pintura eletrostática 

cor branca

viga metálica dupla 
(2 perfis I 20x40cm); 

aço galvanizado c/ 
pintura eletrostática 

cor branca

viga metálica seção variável (perfil 
I b=10cm, h1=30cm, h2=10cm); 

alumínio anodizado c/ pintura 
eletrostática cor branca

viga metálica curva (perfil 
I 10x20cm, raio de 4,5m); 
aço galvanizado c/ pintura 
eletrostática cor branca

vigas metálica dupla curva (2 
perfis I 20x40cm, raio de 4,5m); 

aço galvanizado c/ pintura 
eletrostática cor branca

chapa de alumínio (placas 2,70x1,20m, e=2cm), 
inclinação=2% em direção às extremidades; 
placa cimentícia autoclavada (placas 1,35x1,20m, 
e=3cm), inclinação=2% em direção às extremidades

viga metálica seção variável (perfil I b=15cm, h1=20cm, 
h2=15cm); i=2% em direção às extremidades em aço galvanizado 
c/ pintura eletrostática cor branca

DETALHE PASSARELA

TERRAÇO


