
O Parque Tingui é um projeto de 
implantação linear que faz parte da 
extensão do rio Barigui. O parque se 
alterna em pista de caminhada, 
paisagens de lago e mata nativa. Tem 
como público alvo moradores da região 
e turistas. O projeto da ponte foi 
concebido para oferecer uma nova 
indentidade ao parque tingui e oferecer 
conexões para carros, pedestres e 
ciclistas. Ativando, por sua vez, o espaço 
público ao entorno.

PONTE PARQUE TINGUI 
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No paisagismo nos inspiramos nos jardins 
românticos, caracterizado por arranjos paisagísticos 
que simulam o ambiente a sua volta. Com a intenção 
de estimular os frequentadores a ter contato com o 
espaço e torná-lo um ambiente de convivência. De 
modo sustável usamos apenas plantas nativa 
paranaense. Foi utilizado no paisagismo o Cipó de 
São João Amarela (Pyrostegia Venusta) que são 
trepadeiras que serão conduzidas a cobertura 
formando uma sombra agradável. Para o canteiro, 
foi escolhido a espécie Periquito (Alternanthera 
Ficoidea), que também é uma vegeteção nativa 
paranense. Construída com madeira Itaúba a ponte 
irá se conectar com tudo ao seu redor.
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Estrutura feita em aço estrutural com per�s verticais 
pintadas com efeito amadeirado. As tábuas madeiras 
inbuia são �xadas por parafusos autobrocante, o qual 
requer baixa manutenção. A fundação é feita por 
blocos de concreto onde os per�s de aço são 
parafusados nos blocos. Usamos arcos que ajudam a 
transferir esforços para fundação. São feitos de chapa 
de aço estrutural, fabricadas por corte a plasma e 
soldados in loco.

As distribuições das forças também são feitas pelo 
sistema de grelha, onde usamos per�s "I" nos eixos 
centrais e per�s "C" nas extremidades norte e sul, 
além disso usamos os contraventamentos pra dar 
mais estabilidade a estrutura. Os arcos usamos na 
cobertura tem estabilidade devido ao eixo central 
que traz um ponto de equilíbrio.

CROQUI ESTRUTURAL
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