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Introdução

Elaboramos por meio do uso da vegetação e da construção de planos de
teto, parede e piso, um conjunto de espaços estáticos e dinâmicos.
Composto por uma maquete onde contém clareiras de espaço grande,
médio e pequena, um referencial visual local, um caminho principal e
caminhos secundários. A partir desta, foram feito planta, cortes
setorização e desenhos de estudo.
O objetivo é estruturar um espaço livre por meio da utilização do
elemento vegetal.

2



O trabalho foi realizado com critérios e objetivo bem definidos, com o intuito de alcançar uma

composição harmoniosa e equilibrada, privilegiando a arquitetura que o conjunto de tipologias

vegetais pode proporcionar.
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Trabalhou-se com os

volumes das vegetações a

fim de se perceber os cheios

e os vazios, os locais com

sombra e luz, deixando

bastante vegetação rasteira

para os caminhos principais

e secundários, além das três

clareiras.
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Tentou-se usar das

diferentes tipologias para

quebrar a monotonia,

instigando o pedestre ao

caminho.
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As árvores com maiores

alturas localizam-se nas

extremidades do terreno e

gradativamente, de fora para

dentro do lote, as árvores de

médio e pequeno porte.

Assim, o movimento

resultante estimula o pedestre
o olhar para o céu.
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Esta disposição das árvores também permite o pedestre vislumbrar o todo da área, de

qualquer local que esteja pode localizar-se através das tipologias maiores, como

árvores de grande porte, pinheiros e palmeiras.
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PLANTA BAIXA

ESC  1:200
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CORTE  AA

ESC 1:100
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CORTE  BB

ESC  1:100
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CORTE   CC

ESC  1:100
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