
REFERÊNCIA: yifu kang landscape architecture portfolio - https://issuu.com/kevinkang/docs/2018_portfolio-yifu_kang-compressed/8?ff=true
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1200 metros da linha de costa
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+  maior visibilidade

- menor visibilidade

AMBIÊNCIA INTRAURBANA
vias locais (uso residencial): 

menor VISIBILIDADE: 
visuais fechadas, 

sensações de direcionamento , 
privacidade, adaptação à  esCala 

humana.  Reforço do  caráter 
bucólico e pitoresco.

atual estrada de acesso
pela orla da laguna

simulação de 
visibilidade

tendências de crescimento e efeitos sobre o ambiente de suporte
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densidade ocupação 2018 x sistema ecológico medida de centralidade 2018

ocupação média 42,09%

tensão das tendências de 
crescimento em direção aos 

banhados e dunas.

vias com mais atividades coletivas: maior visibilidade |determinam os pólos de 
atração, as zonas com maior incremento no valor da terra e 

influências no crescimento da malha urbana.
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manchamentos dos ecossistemas foram 
feitos sobre as feições de mapas de 
satélite e de curvas de nível.

A demarcação da faixa de 1200 metros da linha de 
costa corresponde à área máxima entre os arroios 
a ser ocupada pela expansão territorial urbana da 
Colônia de Pescadores Z3. As diferenciações das 
Áreas de Preservação Permanente e das Áreas de 
Amortecimento entre os âmbitos rural e urbano 
foram baseados na busca pelo atendimento dos 
interesses dos diferentes agentes humanos e pela 
conservação e preservação do ambiente natural, 
tomando como base o prognóstico tendencial 
para as áreas de ocupação para até 100 anos. O 
plano de enriquecimento ecológico se basea em 
uma abordagem da Ecologia da Paisagem, por 
meio das seguintes estratégias:

Assentamentos autogerados sucedem 
as ações descentralizadas dos agentes 
internos ao espaço. Isso implica em uma 
lógica de organização espontânea desde 
o primeiro momento, sem a influência de 
ordens impostas por agentes externos ao 
sistema. Daí resultam três condições que 
nortearam minhas propostas: 1 - decisões 
espontâneas de alocação de atividades 
e direcionamento de crescimento e 
densificação do tecido urbano sobre 
o ambiente de suporte (muitas vezes 
equivocadas); 2 - irregularidades do 
tecido determinantes dos aspectos 
topoceptivos do lugar; e 3 - construção 
cooperativa e democrática 
dos elementos da
cultura e estética locais.

sobreposição de planos: reduzido o desenho das panorâmicas à pla-
nosaverigua-se o número e a ordem dos planos que se sobrepõem 
na paisagem, de acordo com a sua altura e as elevações ou declivi-
dades do relevo ao qual estão assentados os elementos;

tipo de textura: a combinação de elementos naturais e construídos 
na paisagem pode gerar três tipos de textura: orgânica, da paisagem 
natural, geométrica, quando há o domínio das formas construídas e  
mista, quando há equilíbrio entre elementos naturais e construídos. 
O tipo de textura permite que seja determinado o grau de humani-
zação da paisagem;

escala/proporção dos elementos: a partir da observação da altura, 
proporção e volume dos elementos, é possível determinar faixas de 
abrangência das diferentes variações de escala da paisagem.
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5. prever áreas para a expansão da mata nativa na direção sudoeste-nordeste, criando trilhas e  infraestrutura para o   

                  turismo ecológico

3. CONECTAR A FAIXA DE BANHADOS COM A DIVINÉIA E 
estudar implementação de PROGRAMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO INDIVIDUALIZADO

corredores 
ecológicos

1. inserir vegetação nas bordas dos canais e corpos 
d’água, nas áreas de preservação permanente

2. introdução de espécies nativas nos lotes e 
arborização nas vias, criando passagens verdes

4. permitir a integração dos diferentes habitats dE 
fauna silvestre associada E FLORA NATIVA

estrutura visual da paisagem | panorâmica da orla
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uso do solo e potenciais 
de atratividade para 

atividades urbanas de 
caráter coletivo


