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BANCO

 O elementos do espaço aberto seguem a tipologia do arquitetônico, tendo por elementos 
principais pilares e vigas metálicas, com cobertura e vedações modulares.
 Nas estruturas de playground e espaço de feiras, os elementos estruturais são pers metálicos do 
tipo duplo C, pois não recebem cargas elevadas para possuirem pers I.
 O módulo da estrutura do paisagismo (3,0x3,0m) é menor que a modulação do projeto 
arquitetônico (6,0x6,0m), buscando a proporção com a escala humana, bem como o pé direito diminui 
de 3,50m para 2,50m, pensando que o playground será usada prioritariamente por crianças.

Elementos estruturais e de cobertura

- Barras paralelas; - Escada horizontal; - Escada vertical + argolas; - Balanços; - Escalada com cordas; - Escalada em parede de concreto pré-moldado com 
agarras + verso em textura para quadro negro ;

Elementos verticais do playground

DETALHE 01 _ ESPAÇO FEIRAS

DETALHE 02 _ PLAYGROUND

- Esquema de grelha estrutural; - Esquema de coberturas;

- Esquema de grelha estrutural + elementos verticais; - Esquema de cobertura;

- Estruturas de pilares e vigas em pers 
metálicos duplo C; podem receber 
algum tipo de cobertura ou de 
vedação;
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- Cobertura vazada com pérgolas em 
madeira;

- Cobertura em telha metálica do tipo 
sanduíche;

3,0m

           O elemento de banco segue a materialidade do restante do projeto, possuindo uma estrutura metálica em 
perl C, com assento em madeira ripada; 
                Os bancos serão distribuídos pelo espaço aberto, em locais sombreados, tendo em vista a visitação que já 
ocorre no parque em nais de semana, apenas como passeio, bem como em locais próximo à programações do 
Jardim, como ponto de a espera dos freqüentadores.

- Estruturas do banco em pers 
metálicos C; 

- Assento do banco em madeira 
ripada; 

  As estrutura proposta para feiras é uma cobertura simples e modulada, que pode ser ampliada 
conforme a demanda futura desses eventos. Atualmente ocorre pequenas feiras de produtos orgânicos, 
doação de mudas e plantas, espaço para artesãos, entre outros. O espaço em que ela está locada 
permite acesso independente pela entrada de serviço e estacionamento para as pessoas que 
trabalham na feira. Além disse está implantada em local amplo que permite a montagem de outras 
estruturas leves em caso de eventos maiores.

 O playground proposto está localizado no setor educacional, próximo dos banheiros e de áreas 
sombreadas, porém longe do acesso de veículos.
 A estrutura dos brinquedos e coberturas são moduladas, podendo ampliar o espaço facilmente ou 
replicar o equipamento em outro local. 
 A cobertura gera um jogo de luz e sombras, criando um ambiente lúdico para as crianças e estudantes 
que irão frequentar o local a passeio ou a estudo, com seu colégio.

 A materialidade utilizada segue o padrão do projeto, sendo a estrutura em pers metálicos duplo C, as 
coberturas conforme especicações anteriores e o sistema de vedações - os próprios equipamentos de 
brinquedo - seguem a ideia de aço, concreto e madeira. Ao dispor os brinquedos, toma-se o cuidado de 
não deixar a criança subir até o topo sem ter algum tipo de cobertura, diminuindo o risco de queda. Os 
equipamentos foram pensados com várias atividades para agradar as diversas idades.
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