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PAISAGISMO 
O projeto de paisagismo foi estruturado a partir de 3 premissas:

1. Estudo e seleção, preferencialmente, de espécies do bioma 
local da Capital mineira, de transição mata atlântica / cerrado

2. Diálogo íntimo com as construções e com os usos pretendidos 
em cada jardim.

3. Análise de insolação de cada local ajardinado;

Cada nível da arquitetura estabelece um programa e um tipo 
de insolação específicos para o paisagismo. Assim, no subsolo 
teremos um jardim contemplativo, de menor acesso público, 
mais ensombrado e mais úmido. No térreo teremos um jardim 
já mais ensolarado, e com boa profundidade de terra (50cm) de 
grande acesso público.

No nível da cantina os jardins são bastante expostos ao sol, 
receberão pisoteio, e tem uma função de emolduramento de 

alguns dos terraços ajardinados.

Por fim, no jardim mais elevado, também exposto ao sol e ao 
vento, o jardim funciona como uma pequena moldura, um 
cortinado verde, para um espaço de sala de aula ao ar livre.

As espécies escolhidas procuraram atender a estas demandas.

JARDIM CONTEMPLATIVO - SUBSOLO 

Por ser sobre solo natural em subsolo, este jardim servirá como 
reserva  provisória de água  da chuva ao receber a descida de 
água pluvial. Com esta premissa, um canteiro de pedras por 
entre as quais águas percolam geram um belo efeito em dias de 
chuva.

Para prevenir o extravasamento destas águas, utilizaremos um 
colchão de drenagem de um metro de altura sob este jardim. 
Este colchão pode ser feito de qualquer material pedregoso, 

inclusive pode ser executado com a reservação dos entulhos 
oriundos da edificação a ser demolida.

A terra obtida pela  escavação do colchão de drenagem, poderá 
ser reservada e utilizada como terra de enchimento para os 
andares térreo, 2 e 4, minimizando assim, custos com obtenção 
de terra.

No canteiro de pedras, obtida em algumas das tantas pedreiras 
de Minas Gerais, bromélias rainhas, nativas da região, serão 
dispostas nas frestas cheias com substrato específico.

Após o canteiro de pedras e bromélias, duas grandes manchas 
de filodendros (guaimbê e guaimbê ondulado) dispostas nas 
bordas superior e inferior do canteiro. Ambos também nativos da 
região, trarão a exuberância das grandes folhagens brasileiras a 
este local que por muito tempo será ensolarado, porém ganhará 
sombra na medida que as copas das árvores propostas cresçam. 
Lembrando que ambos aguentam as situações de sol e sombra.

Entre os guaimbês, duas forrações: trapoeraba roxa e dicondra. 

A trapoeraba roxa, escolhida pela cor destacada, dialogará com 
a quaresmeira que pousará sobre seu tapete. A dicondra, planta 
nativa da região, de tão diminuta  é quase uma grama, porém mais 
delicada. Suas pequenas folhas em forma de moeda servirão de 
local de pisoteio esporádico para a passagem da manutenção 
de jardim. 

Dois conjuntos de piteira, foram inseridos em meio à dicondra, 
como pontos escultóricos.

Lantanas coloridas tão características desta transição cerrado/ 
mata atlântica, farão uma mancha em frente à cozinha didática 
2, concluindo o conjunto com o lambari , rasteira de três cores. 
Sobre estes dois canteiros, duas fileiras de embaúbas e suas 
folhas digitadas trarão a mata atlântica para dentro do projeto.


