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ESPAÇO ABERTO

O desenho do espaço aberto é resultante da intenção de criar uma praça contínua dentro 
do terreno proposto para o desenvolvimento do espaço Bioma. Para isso, é estabelecida 
uma série de estratégias compositivas, de diferentes escalas, tanto em sentido 
arquitetônico quanto paisagístico. 

Inicialmente, a implantação das novas edificações no perímetro do terreno, compondo o 
desenho da quadra e liberando seu centro. O térreo permeável dessas edificações também 
gera espaços abertos cobertos, protegidos de intempéries. O antigo galpão existente no 
centro da área de internvenção prejudica a continuidade desejada para a praça. Como 
solução, ele é integrado ao espaço aberto (a sua cobertura é retirada e são criadas novas 
aberturas em seu pavimento térreo, de modo a facilitar e incentivar o fluxo de pessoas).

O espaço em frente ao galpão é mantido livre e aberto, permitindo sua visual a partir da rua 
e respeitando sua posição como elemento central do projeto. Além disso, o projeto arqui-
tetônico e de espaço aberto é pensado de forma a preservar os aglomerados de vegetação 
existentes e manter a permeabilidade do solo.

A partir de então, são traçados eixos de circulação orientadores, que percorrem o lote e 
evidenciam sua permeabilidade. A partir do uso de inclinações, o espaço aberto guia o 
pedestre para dentro da praça e para seus diferentes espaços.

ecossistema
criativo

artur pretto junqueira

07 BIOMA

trabalho de conclusão de curso. etapa II
orientadora. me. jamile weizenmann

arquitetura e urbanismo
universidade univates 2017b

PAVIMENTAÇÃO

Placas de concreto com dimensões e cores variadas compõem 
grande parte da superfície da praça. Apesar da aparência irregu-
lar, o pavimento é distribuído a partir de dois módulos 
compositivos, de escalas diferentes, que também podem ser 
conectados um no outro, unificando o projeto.

O módulo menor, presente no principal eixo de circulação da 
proposta, busca direcionar os usuários ao longo do espaço. A 
partir dele, a pavimentação maior se distribui em uma série de 
usos e atividades distintos, permitindo um fluxo menos 
direcionado.

A flexibilidade compositiva e de escala das placas também 
permite que elementos adjacentes, como mobiliário urbano e 
vegetação, sejam adicionados aos módulos.

Áreas com funções especiais recebem pavimentação em piso de 
concreto feito com agamassa de alta resistência, aprpesentando 
acabamento fosco e antiderrapante.

Por fim, com o objetivo de melhorar a permeabilidade do solo, 
além das áreas cobertas com grama, o projeto propõe o 
cobrimento de superfícies especiais com brita.

PLACAS MODULARES

A = 45cm X 45cm
B = 75cm X 30cm
C = 60cm X 120cm
D = 45cm X 75cm
E = 75cm X 75cm
F = 45cm X 30cm
G = 30cm X 30cm
H = 15cm X 30cm
I = 15cm X 15cm
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CONFIGURAÇÃO GERAL

módulo 01

módulo 02

Principais eixos de circulação externos.

Pavimentação e áreas permeáveis.

pavimento modular 01 vegetação rasteira

pavimento modular 02

piso de alta resistência

vegetação de médio porte área coberta com brita

PÚBLICO, USOS E ATIVIDADES

Uma vez que localizada em área que carece desse tipo de atividade, o público alvo da 
praça do que apenas de estudantes e profissionais que utilizam efetivamente os espaços, 
bens e serviços oferecidos pelo complexo arquitetônico proposto. Em seu entorno, 
encontram-se ainda funcionários das diversas indústrias ainda instaladas na área, além de 
moradores locais. A qualidade e diversidade do espaço aberto oferecido visa ainda atrair 
novos públicos, com interesse comercial (feirantes, artistas...) ou não (visitantes que , para o 
local.

Proposta para atividades diurnas.

Proposta para atividades noturnas.
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PERSPECTIVA EXTERNA
modelagem, renderização e pós produção: Artur Pretto Junqueira
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