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CONFIGURAÇÃO 

ESTRUTURAL DE QUIOSQUE 

APLICADA À ARMAÇÃO 

Mais particularmente, o presente Desenho Industrial refere-se à 

uma singular forma plástica levada a efeito em uma armação estrutural de um 

5 quiosque, que é uma edificação geralmente destinada à cobrir áreas de lazer. 
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Sendo que a referida armação estrutural de quiosque apresenta linhas próprias 

e originais que a caracterizam como sendo nova e prontamente diferenciável 

dos desenhos já conhecidos. 

Campo de aplicação 

O campo de aplicação dominante é "Quiosques". 

Para uma melhor compreensão do presente Desenho Industrial, é 

feita em seguida uma descrição detalhada do mesmo, fazendo-se referências 

aos desenhos anexos, onde a: 

FIGURA 1 ilustra a armação estrutural de quiosque em perspectiva 

supenor; 

FIGURA 2 ilustra a armação estrutural de quiosque em perspectiva 

inferior; 

FIGURA 3 ilustra a armação estrutural de qmosque em vista 

supenor; 

FIGURA 4 ilustra a armação estrutural de qmosque em vista 

inferior; 

FIGURA 5 ilustra a armação estrutural de quiosque em elevação 

frontal; e a 

FIGURA 6 ilustra a armação estrutural de quiosque em elevação 

25 lateral. 

Descrição detalhada 

De acordo com estas ilustrações e em seus pormenores, o presente 

Desenho Industrial, CONFIGURAÇÃO APLICADA À ARMAÇÃO 
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ESTRUTURAL DE QUIOSQUE,. apresenta a sua forma definida 

inicialmente por duas colunas verticais (C) de secção circular, as quais se 

encontram adequadamente afastadas entre si, e são interligadas por meio de 

uma primeira viga inferior (V1) de secção circular; uma segunda viga 

5 intermediária (V2) de secção circular; e uma terceira viga superior (V3) de 

secção circular. Dito que, cada coluna (C) apresenta ocupando a metade de 

seu diâmetro, fixa e disposta radialmente numa altura intermediária, uma 

pluralidade de hastes intermediárias (H1) de secção circular, dispostas em 

ligeiro declive a partir do seu ponto de fixação na coluna (C), sendo que, as 

1 O referidas hastes intermediárias (H1) são dispostas também ao longo do espaço 

entre as duas colunas (C), sendo aí posicionadas paralelamente entre si, e 

tendo suas extremidades superiores fixas na viga intermediária (V2). Por sua 

vez, ligeiramente abaixo das referidas hastes intermediárias (H1 ), está fixo na 

mesma metade do diâmetro de cada coluna (C) uma pluralidade de hastes 

15 inferiores (H2) também de secção circular, as quais se dispõem em aclive a 

partir do seu ponto de fixação na coluna (C) até que suas extremidades 

superiores se fixam à face inferior das hastes intermediárias (Hl) em sua 

região média, sendo que, as referidas hastes inferiores (H2) são dispostas 

também ao longo do espaço entre as duas colunas (C), sendo aí posicionadas 

20 paralelamente entre si, enquanto que aí, suas extremidades inferiores são fixas 

na viga inferior (V1). E dito que por sua vez ainda, sobre a extremidade 

superior das colunas (C), e também ocupando a mesma metade do diâmetro 

de cada coluna (C), está fixo um número igual de hastes superiores (H3) 

também de secção circular, as quais se dispõem em declive a partir do seu 

25 ponto de fixação nas colunas (C), até que suas extremidades inferiores se 

fixam à face superior das hastes intermediárias (H1) em sua região média, 

sendo que, as referidas hastes superiores (H3) são dispostas também ao longo 

do espaço entre as duas colunas (C), sendo aí posicionadas paralelamente 
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entre si, e tendo aí suas extremidades superiores fixas na viga superior (V3). 

Por sua vez, as extremidades inferiores das hastes intermediárias 

(Hl) são interligadas por meio de segmentos de tala perimetral (Tl) com 

secção retangular, formando uma figura poligonal. E dito que, sobre a face 

5 superior das hastes intermediárias (Hl) e também das hastes superiores (H3 ), 

está disposta uma pluralidade de talas (T2) com secção retangular, dispostas 

paralelamente entre si e também paralelas em relação aquela tala perimetral 

(Tl). 

Como se percebe, após o que foi exposto e ilustrado, trata-se de 

1 O uma singular configuração aplicada em armação estrutural de quiosque, que 

além de servir de tipo de fabricação industrial, também atribui ao conjunto um 

ótimo efeito ornamental, inclusive proporcionando um resultado visual novo e 

original na sua configuração externa. 



1/1 

REIVINDICAÇÃO 

1) CONFIGURAÇÃO APLICADA À ARMAÇÃO ESTRUTURAL DE 

QUIOSQUE, por ser substancialmente conforme as figuras em anexo. 
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