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Resumo

 Este trabalho é resultado de um estágio realizado no atelier Studio Vulkan Lands-
chaftarchitekture em Zurique, na Suíça e se debruça na temática das áreas fronteiras entre 
o público e o privado, denominadas em alemão de Vorzone. Este espaço que faz parte da 
propriedade privada, porém está inserido na esfera visual pública da rua. O tema é definido a 
partir de um olhar sobre estes espaços dentro de um contexto cultural novo. 

 Estas áreas compõem a paisagem urbanas das ruas, fazem parte de suas alçadas e 
criam a identidade do espaço público. A partir da análise do contexto de Zurique, da experiên-
cia realizada durante o estágio e de pesquisas sobre o espaço público das ruas e da interação 
humana, se chega a uma proposta para melhor aproveitamento destas áreas.

 A proposta visa provocar uma reflexão sobre como podemos utilizar destas áreas para 
maior aproveitamento do cidadãos e também trazer mais vegetação para as ruas bem como 
mais áreas permeáveis. A proposta é organizada em forma de linhas guias que estruturam 
essas áreas de maneira a provocar um uso híbrido destas zonas, que mesmo sendo privadas 
estão expostas ao espaço público. 

Palavras-chave: Qualificação Urbana, Zona de transição, Espaço Público, Vegetação, Vorzo-
ne, Paisagem Urbana.
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Abstract

 This report is the result of an internship at the Studio Vulkan Landschaftarchitekture 
atelier in Zurich, Switzerland and focuses on the areas of public-private boundaries, called Vor-
zone in German. This space that is part of private property, but is inserted in the public visual 
sphere of the street. The theme is defined from a look at these spaces within a new cultural 
context.

These areas make up the urban landscape of the streets, are part of their borders and create 
the identity of the public space. From the analysis of the context of Zurich, the experience 
carried out during the internship and research on the public space of the streets and human 
interaction, we come up with a proposal for better use of these areas.

The proposal aims to provoke a reflection on how we can use these areas for the better use of 
citizens and also bring more vegetation to the streets as well as more permeable areas. The 
proposal is organized in the form of guidelines that structure these areas in such a way as to 
cause a hybrid use of these zones, which even being private are exposed to public space.

Keywords: Urban Qualification, Transition Area, Public Space, Vegetation, Vorzone, Urban 
Landscape.
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1.1 Âmbito do trabalho no atelier Studio Vulkan

1.2 O Tema

 O presente trabalho foi realizado no âmbito da conclusão do Mestrado em Arquitetura 
Paisagista, sendo desenvolvido ao longo do estágio curricular que ocorreu no Studio Vulkan 
Landschaftarchitekture em Zurique, na Suíça, de fevereiro a julho de 2019. O atelier fundado 
em 2014 é resultado de uma fusão entre os escritórios Schweingruber Zulauf Landscape Ar-
chitects e Robin Winogrond Landscape Architects, possui duas sedes, sendo sua principal em 
Zurique, na Suíça e uma segunda em Munique, na Alemanha. O escritório atua na área da ar-
quitetura paisagista desenvolvendo espaços públicos de média e grande escala em diferentes 
locais da Suíça e da Alemanha. Tendo, em Zurique uma equipa de por volta de 40 pessoas e 
em Munique, por volta de 15 pessoas. No período de estágio estive envolvida com o time de 
concursos e estudos preliminares auxiliando no desenvolvimento dos projetos. 

 Durante o estágio, foi o possível o envolvimento em uma gama de projetos em diferen-
tes escalas e naturezas da arquitetura paisagista. Os diversos trabalhos e a inserção em uma 
cultura diferente provocaram questionamentos que deram origem ao tema escolhido. Mesmo 
variando as escalas e âmbitos dos projetos alguns aspectos em comum chamaram atenção 
para tipologias de espaços públicos que diferiam de alguma maneira dos trabalhados e co-
nhecidos anteriormente no contexto brasileiro e português. Entre estas tipologias o conceito 
de espaços de transição foi a que mais se destacou, e após algumas discussões que envol-
viam a temática da transição entre o espaço edificado e o aberto surgiu, juntamente com o 
atelier, a oportunidade de um olhar mais atento para os espaços denominados Vorzone, bem 
como uma coletânea de exemplos dentro do contexto da cidade de Zurique e uma pesquisa 
de referências dentro dos projetos já realizados no atelier e referências externas. O espaço 
em si não é nada de novo, mas a maneira que as cidades suíças o usa e como o atelier encara 
estas tipologias despertaram um interesse em especial. Atualmente está em desenvolvimento 
um estudo mais aprofundado e detalhado no assunto para um de seus projetos, que será 
apresentado neste relatório.

1. Introdução

públicopúblico privadoprivado

esfera pública

Vorzone
Fig.1 Diagrama explicativo do tema
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 O tema central de estudo são os espaços adjacentes as edificações que estão entre o 
edificado e o passeio público. Esta área faz parte da esfera pública da rua, porém esta den-
tro dos limites do terreno da edificação como indicado na Fig. 1. No contexto suíço e alemão 
estas zonas por vezes não apresentam limites físicos evidentes e podem vir a serem usadas 
pelo público, porém não deixam de fazer parte da propriedade privada e devem, portanto, ser 
mantidas pelo proprietário. Esta área fronteiriça entre o privado e o público assume diversas 
formas e o presente relatório apresenta as diversas formas estes espaços assumem dentro 
do contexto trabalhado durante o estágio observados na cidade e nos projetos do atelier.

1.2.1 Definições

 Vorzone é o termo na língua alemã que define a área adjacente ao edificado, sendo 
esta parte do terreno da propriedade edificada, porém sem permissão para construção para 
além de muros e cercas, garantindo acesso ao edifício e assumindo um uso semipúblico. O 
mesmo conceito é encontrado em outros idiomas, a denominação do idioma francês é fron-
tage que é por vezes adotada em textos do urbanismo norte-americano. Em inglês o concei-
to aparece denominado como frontzone, frontagezone, edgezone e variantes. No português 
pode se comparar aos termos área fronteiriça, recuo de jardim, afastamento frontal, jardim 
frontal ou zona hibrida. 

 O dicionário Merriam-Webster apresenta a definição de Frontage é: 1 a : a piece of 
land that lies adjacent (as to a street or the ocean); b : the land between the front of a building 
and the street; c : the length of a frontage. 2 : the act or fact of facing a given way. 3 : the front 
side of a building. 

 Já o termo alemão Vorzone é formado pela junção das palavras vor e zone  sendo que 
a primeira significa antes, pré, frente e a segunda significa zona, podendo ser traduzido lite-
ralmente para zona de frente. O termo é comumente utilizado no contexto do urbanismo em 
países de língua alemã, principalmente na Suíça. O presente trabalho adota o termo alemão 
como padrão, devido ao contexto do trabalho realizado no atelier.

1.2.2 Como são gerados estes espaços: contexto de Zurique

 Os espaços de fronteira entre a edificação e o espaço público surgem de algumas 
maneiras no desenvolvimento de cidades. No contexto de Zurique esta área passa a existir 
quando o limite entre a propriedade e o passeio público não coincide com a limite máximo per-
mitido para início de uma construção, o que acontece em muitos casos. A linha da propriedade 
muitas vezes não cumpre as exigências mínimas de afastamento entre construções e neste 
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caso é imposta uma área mínima de Vorzone podendo este espaço crescer de acordo com os 
índices do terreno e ideais de projeto que levam o projetista a afastar ainda mais a edificação 
do limite da propriedade. Muitas vezes a construção deve seguir o alinhamento existente e 
neste caso pode haver sobra de terreno adjacente ao passeio. No caso de empreendimentos 
maiores, onde devem ser cedidas áreas públicas como abertura de arruamentos, passagens 
e parques, fica a critério do desenvolvimento do plano diretor ou plano de pormenor definir o 
afastamento da edificação em relação ao limite do terreno. No contexto suíço é permitido que 
o proprietário privado defina o plano de pormenor da área, sendo necessária a aprovação da 
cidade e sendo levado a votação pública para áreas de grande dimensão e impacto na cidade.

 Esta área segue sendo propriedade privada, porém sem possibilidade de ser construí-
do lá nada além de muros baixos ou jardins. A legislação não restringe quanto a materialidade 
ou uso para este espaço. A relação de zona permeável e impermeável se aplica ao terreno 
todo, ficando a critério do projeto onde alocar áreas ajardinadas. Quanto ao uso, a única 
restrição é garantir acessos claros e pavimentados para as entradas, respeitando regras de 
acessibilidade. A legislação permite que essa área seja fechada por muros ou cercas e con-
trolada pelo proprietário, entretanto os planos de urbanização ou de pormenor podem definir 
o uso partilhado, ou semipúblico bem como o tipo de demarcação  ou materialidade. Quanto 
ao uso de vegetação, a cidade de Zurique não permite árvores de grande porte a uma distan-
cia menor de 1,5m da fachada, e a vegetação existente nessas áreas deve ser mantida pelo 
proprietário.

1.3 Objetivos do trabalho

 O trabalho se propõe a refletir sobre as áreas fronteiriças entre o edificado e o espa-
ço público das calçadas, procurando entender as diversas formas que este espaço assume 
na realidade de Zurique. Também se busca compreender dimensionamentos das interações 
humanas com o espaço público para se desenvolver o objetivo principal do trabalho: desen-
volver propostas em formato de linhas guias que explorem diferentes situações do contexto 
urbano. 

 Para a proposta o trabalho busca o enfoque nas oportunidades destes espaços pro-
porcionarem mais estruturas verdes, aumentando a área de solo permeável nas cidades, 
e oferecendo aos cidadãos mais possibilidades de uso do espaço público, podendo assim 
contribuir para melhoria da qualidade de vida e segurança nas cidades. O relatório traz exem-
plos nos contextos de vias urbanas de diversos hierarquias e edificações de usos residencial 
e comercial a fim de levantar questionamentos dos usos e formas destas áreas no contexto 
urbano atual da cidade de Zurique.
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1.4 Metodologia

 A estrutura base da metodologia de trabalho segue o formato: análise, síntese e pro-
posta. A análise teve três atividades em paralelo: pesquisa bibliográfica, levantamento dentro 
da cidade de Zurique e observação de como o assunto é abortado pelo local de estágio. A fase 
de levantamento fotográfico da situação atual da cidade tentou compreender o panorama ao 
redor. A pesquisa bibliográfica, realizada em paralelo guiou o enfoque das análises e defini-
ções de dimensionamentos principais em que o ser humano interage com os demais e com o 
espaço público. E durante os trabalhos realizados no atelier foi possível compreender como 
este encara e propõe em seus projetos os espaços em questão.  

 A partir da análise foram questionadas as problemáticas mais relevantes, os poten-
ciais e constrangimentos para assim serem definidos enfoques e diretrizes para a proposta. 
Ficou definido que o trabalho se concentra nas áreas fronteiras ao passeio público das vias, 
entendendo a importância e influência direta dessas áreas na percepção da cidade. Também 
fica definido como diretriz para a proposta o foco nas estruturas verdes e oportunidade de au-
mento da permeabilidade do solo nas vias urbanas bem como proporcionar mais uso público 
do espaço das ruas.

 Posteriormente, como última fase do trabalho, foi possível a elaboração de propostas 
modelo que procuram responder as questões levantadas e buscam propor maior qualidade 
e atenção ao desenho do espaço comum urbano. A proposta inclui oportunidades de uso e 
organização, materialidade e vegetação, sendo apresentada em 3 categorias diferenciadas 
por dimensionamento com suas variantes: 2,5m, 5m e 7m. Estas são apresentadas por peças 
desenhadas e escritas.
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2. Enquadramento teórico

2.1 Dimensões e escala humana

 O trabalho propõe-se a entrar em áreas de detalhamento do desenho urbano, per-
ceber as necessidades atuais dos cidadãos e quais estratégias podem qualificar a vida nas 
cidades. Para entender as necessidades da vida urbana é preciso compreender como inte-
ragimos como seres humanos, a velocidade com que nos movimentamos, o campo de visão 
alcançado e o que nos faz sentir mais confortáveis. 

 Segundo o arquiteto dinamarquês Jan Gehl, as cidades foram, por muito tempo, pen-
sadas do pequeno ao grande e foram desenvolvidas a pequenos pedaços, porém este pa-
norama mudou a partir da chegada do modernismo, do desenvolvimento em massa e da 
popularização do uso do automóvel. Nessa altura passou-se a desenhar e planejar cidades do 
grande para o pequeno sendo sempre pensadas em vista superior e grande escala. A cidade 
modernista também deu muita ênfase às conexões feitas por automóveis, avenidas largas, 
grandes eixos e espaços públicos de uma dimensão muito maior que os anteriores (ver Fig.2 
e Fig.3). Essa mudança permitiu a construção em massa que acompanhou o grande desen-
volvimento de cidades. Estes espaços, no entanto, quando vistos ao nível do observador são 
na maioria das vezes grandes vazios que não transmitem conforto ao ser humano de 1,70m. 
Para Jan Gehl a partir deste momento passou a ser feita arquitetura pensada para ser vista a 
60km/h com poucos detalhes e sinalizações de grande dimensão para serem acompanhadas 
a tal velocidade. Como o ser humano em média se movimenta a 5km/h, conseguindo absorver 
muito mais detalhes e informações ao seu redor, as cidades modernistas trazem a sensação 
de estar fora de sua escala. A cidade pensada a 5km/h é normalmente vista nos centros histó-
ricos que ainda apresentam as características da cidade desenvolvida do pequeno ao grande. 
Estes centros, quando ainda bem aproveitados, possuem grande concentração de utilizado-
res, vias mais estreitas, uma maior frequência de aberturas nas edificações, com fachadas 
ricas em detalhes que evidenciam a presença humana. 

Fig.2 Rua estreita, com diversas aberturas e detalhes. Fig.3 Eixo largo, com grandes sinalizações poucos e deta-
lhes.

imagem: autor imagem: googlemaps.com
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 Para compreender o que faz um ambiente confortável para o ser humano é preciso 
compreender o espaço necessário para que isso ocorra. Um humano possui um limite de al-
cance na sua audição e campo de visão e para que se perceba os distanciamentos necessá-
rios para cada tipo de interação a equipe de Jan Gehl realizou uma série de estudos baseados 
em medições e observação em campo. Estes estudos são expostos na sua obra Life Between 
Buildings, publicada originalmente em 1971, e mencionados em diversos outros livros e arti-
gos do mesmo autor. Segundo a obra, os dimensionamentos base são:  

• A 100m de distância uma pessoa consegue perceber movimento humano, medida usada 
em estádios. 

• A 25m de distanciamento se passa a conseguir detectar expressões faciais e humor domi-
nante, medida usada para desenho de praças de bairro e anfiteatros.

• A 7m de distância se consegue trocar algumas palavras, medida utilizada em áreas de 
convívio público.

• A 2 ou 3m é possível ter conversas sociais em grupos, medida encontrada em disposição 
de ambientes de estar, como a sala de casa.

• A 1m de distância é possível ter conversas íntimas em grupos pequenos, esta é em média 
o distanciamento de uma mesa de jantar. 

• A menos de 1m é a distancia necessária para expressão de carinho e amor. 

 O livro também nos informa o campo de visão que conseguimos somos capazes de 
captar informações. O ser humano chega a ver até 55˚ para cima e até 80˚ para baixo, porém 
uma pessoa em média consegue perceber somente 25˚ acima e 35˚ abaixo do nível do olho, 
isto porque em geral tendemos a manter o olhar 10˚ para baixo do eixo horizontal em função 
de ver  por onde caminhamos, como ilustrado na Fig.4.

 Tendo em conta que o ambiente urbano em geral não permite um grande alcance de 
distância, sendo o olhar interrompido por edificações, fica evidente que o pavimento térreo 
das edificações juntamente com o passeio é o que mais influencia a percepção da paisagem 

Fig.4 Diagrama do campo de visão humana. Fig.5 Área de maior visibilidade ao pedestre.

25º

55º

80º

35º

10º

imagem: autor imagem: autor
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 urbana, como ilustrado na Fig.5. É também onde as interações humanas acontecem em sua 
maioria, onde todos os estímulos da cidade ficam mais expostos, é onde os cheiros, ruídos e 
aspectos visuais mais marcantes são transmitidas a todos.  

 A percepção da cidade ao nível dos olhos depende muito do que acontece no pa-
vimento térreo das edificações. O projeto City at Eye Level, que deu origem ao livro com o 
mesmo nome e a diversos artigos, estuda maneiras de criar uma cidade ao nível dos olhos 
mais ativa e mais interessante. No artigo dos colaboradores do projeto Hans Karssenberg e 
Jeroen Lavenn são indicadas algumas medidas, funções e usos para o que eles consideram 
“Ruas Maravilhosas”. Estas ruas tem unidades novas com maior frequência e apresentam 
maior quantidade de funções públicas no pavimento térreo,

“– Ruas Maravilhosas têm uma média de uma nova unidade a cada dez metros, com uma 
casa, uma função pública ou um escritório (isso significa 8-10 unidades a cada 100 metros)

– Ruas Maravilhosas têm um mínimo de uma nova função pública a cada 15 metros (6-8 fun-
ções públicas a cada 100 metros)

– Escritórios não são importantes para Ruas Maravilhosas; moradia é possível, desde que 
não seja demasiadamente dominante como função única. Funções públicas, principalmente, 
criam Ruas Maravilhosas: lojas, bares, restaurantes, educação.” (Karssenberg e Laven, 2015)

2.2 Ruas mais vivas

 As ruas da cidade moderna em expansão se tornaram espaços que cumprem apenas 
a função de conectar uma área a outra e permitir mobilidade, cada vez menos se vê intera-
ção nas calçadas, crianças brincando na frente de casa, vizinhos conversando nas janelas 
ou qualquer interação espontânea. As cidades, principalmente as grandes, são muito impes-
soais, dificilmente se conhece os demais moradores do mesmo bairro ou até mesmo um vizi-
nho de porta. Este fenômeno não era frequente nas cidades antigas e ainda se mantém em 
aldeias onde a confiança entre os moradores é maior. 

 O arquiteto, planejador urbano e professor de arquitetura Nicolas Soulier, autor do 
livro Reconquérir les Rues, elenca alguns motivos nos quais ele vê a razão pelo efeito que 
ele chama de “processo de esterilização”, que nada mais é do que o abandono do uso da 
rua residencial como espaço de interação social informal e espontânea. O arquiteto levanta 3 
pontos principais nesse processo. 

 O primeiro motivo apresentado em seu livro é a “esterilização pelas regras” em que 
ele exemplifica no caso da França, onde seus estudos se concentram, como as regras urba-
nísticas podem levar a uma segregação demasiada dos atores da cidade. Segundo Soulier 
as regulamentações tanto de planos diretores como de associação de moradores limitam as 
modificações de residências no seu exterior. Fica proibido o uso de plantas, mobiliário ex-
posto, áreas de brincar se limitam a espaços destinados, tudo com o objetivo de criar menos 
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conflito com os vizinhos. O autor, porém, defende que as regulamentações reduzem a ação 
e interação nas ruas e não se veem mais moradores utilizando o espaço de ruas residenciais 
como parte da vida pública da cidade. (ver Fig.6)

 Como segundo argumento ele aponta a “esterilização pela segurança viária” eviden-
ciando o desenho das vias atuais para acomodar o carro e evitar acidentes. Muitas vezes as 
vias residenciais são pensadas das mesmas maneiras que vias principais que acomodam 
maior tráfego de veículos motorizados. Os elementos de separação dos carros, bicicletas e 
pedestre, como barreiras, guarda corpos, pistas largas, geram poucos espaços de troca com 
demais moradores. Em nome da segurança se segregam os meios de transporte e se perde 
a oportunidade de criar espaços compartilhados onde todos trocam e aprendem a respeitar o 
espaço de cada um (ver Fig.7).

Fig.6 Esterilização pelas regras

Fig.7 Esterilização pelas segurança viária

imagem: nicolassoulier.net

imagem: nicolassoulier.net

 Por último Soulier sugere a “esterilização por segurança residencial”e escreve sobre a 
lógica de uma casa segura. Segundo o autor a segurança atualmente se baseia em barreiras, 
gradeamento, códigos, sistema de vigilância, entradas controladas e áreas de distanciamen-
to. A fim de garantir seguridade se bloqueia um processo que ele defende ser específico das 
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ruas: a interação entre moradores e quem por essa trafega. Estas medidas são causadas pela 
falta de confiança nos demais. Por não se confiar nos motoristas, ciclistas ou pedestres, foram 
criadas regras e guias que os segregam, controlam seus movimentos e reduzem espontanei-
dade. Também não se confia nos vizinhos e demais moradores e se cria distância para evitar 
tudo que é acidental. Porém, segundo o arquiteto, mais distância produz mais desconfiança e 
para restaurar a segurança requer mais confiança. Para Soulier estamos criando ambientes 
esterilizados caracterizados pela falta de vida social informal nas ruas e ruas inabitadas (ver 
Fig.8).

 Em seu livro, Soulier fala da importância das bordas das ruas, do que está entre o 
tráfego de pessoas e as fachadas das edificações. Segundo ele na França não se sabe bem 
como chamar esta área, no seu livro ele usa o termo em francês Frontage, que é usado no 
Canadá e Estados Unidos, e que na Suíça é chamado de Vorzone. O autor argumenta que 
estes espaços dão vida às ruas, são neles que as atividades podem acontecer, funcionando 
como uma extensão das casas. Estas zonas fazem a transição de uma área totalmente públi-
ca para uma área totalmente íntima. 

 Segundo suas observações estas podem ser “esterilizadas” e não acontecer nada ali, 
como no caso das que são usadas para estacionamento de carros, área para caixotes de lixo, 
zonas relvadas sem uso ou quando são totalmente vedadas com muros, cercas ou cedros 
altos. Porém quando estas são cuidadosamente atendidas pelos moradores se tornam ativas 
e vida privada adjacente a edificação se manifesta nestes locais. 

 Para Nicolas Soulier estas áreas precisam ser construídas pela comunidade, pelos 
moradores das casas e da rua para garantir a espontaneidade do espaço e das atividades 
que ali podem acontecer. O autor defende que o desenho destes espaços não pode ser rígido 
a uma forma que não garanta a liberdade dos usuários criarem seu próprio habitat. Não são 
todos moradores que cultivam suas plantas, que deixam brinquedos ou que fazem projetos 
de reparo em suas Vorzone e não é por isso que estes espaços devem se tornar inabitados 
ou inutilizados. A arquitetura e o desenho urbano têm que dar espaço para que a cidade crie 

Fig.8 Esterilização pelas segurança residencial. 

imagem: nicolassoulier.net
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seu habitat e possa ir modificando seus espaços ao longo do tempo. A arquitetura deve dar as 
condições para que estas interações aconteçam e as regras podem facilitar a “esterilização” 
das ruas sem condicionar os usos, segundo as observações do autor. 

 O arquiteto dá ênfase à importância que as plantas têm para as ruas (ver Fig.9), mes-
mo reconhecendo que nem todas as ruas precisam de grandes árvores ou muito jardim. Para 
o autor as atividades podem acontecer mesmo sem a presença delas, porém as plantas pro-
duzem parte do nosso habitat, são espontâneas e livres. O comportamento humano também 
é espontâneo de acordo com nossos desejos e inspirações. Cuidar da flora e fauna, dos nos-
sos próprios  passatempos, do uso da água e do ar faz parte da arquitetura do nosso habitat.

Fig.9 Rua residencial com bordas com presença de vegetação.

imagem: Emmet Russel



FCUP
Vorzone - espaços de transição

20

 

3.1 Panorama de Zurique
3.1.1 Contextualização

 Com o objetivo de compreender os diferentes usos, materiais, mobiliários e espécies 
presentes nas Vorzone do contexto da Suíça, tomando como exemplar a cidade de Zurique, 
foi feito um levantamento fotográfico de diversos exemplares. O exercício foi feito juntamente 
com o atelier a fim de entender o panorama dos espaços em questão na cidade. O propósito 
da análise é entender como a maior cidade suíça apresenta suas zonas de fronteira em dife-
rentes momentos do seu desenvolvimento, bem como perceber a importância destas áreas 
para a construção da identidade do espaço público de Zurique. 

 Observando as imagens foi possível agrupar por diferentes zonas da cidade exem-
plos semelhantes, que demonstram uma realidade do desenho urbano suíço: a uniformidade 
presente na arquitetura dos edifícios e dos espaços públicos. Diferindo dos contextos das 
cidades portuguesas e a exemplo de demais contextos da Europa central, Zurique apresenta 
maiores diferenças de uma zona para outra da cidade, ressaltando momentos diferentes do 
planeamento e do desenvolvimento urbano. 

 A análise também buscou identificar os elementos que geram maior atração para a 
permanência de pessoas nas ruas, tomando como exemplo a bibliografia estudada princi-
palmente os livros Life Between Buildings, de Jan Gehl, e Reconquérir les Rues, de Nicolas 
Soulier. As observações buscam entender como a cidade interage com o espaço das Vorzone 
e como o desenvolvimento urbano foi modificando estas áreas.

 Foram escolhidas três áreas diferentes como amostra. As áreas aqui demonstradas 
correspondem a Wiedikon, Kreis 5 e Europaallee, bairros da cidade de Zurique. A amostra 
na primeira zona corresponde Schimide-Wiedikon, área central do distrito, prioritariamente 
residencial com alguns usos mistos. A região, geograficamente muito central, faz parte do 
tecido mais consolidado da cidade, apresenta maior uso residencial e faz parte de uma zona 
antiga, porém de expansão do centro histórico. A segunda área de amostra corresponde ao 
atual Kreis 5, também chamado de Industriequartier. Localizada a norte do rompimento das 
linhas de comboio principais, a região compreende a uma zona industrial em transformação, 
onde o tecido urbano é muito diferente do primeiro, com vias mais largas, quarteirões maiores, 
grandes empreendimentos e uma arquitetura que apresenta uma sensação de escala distin-
ta da primeira devido aos grandes volumes construídos. As edificações da zona variam em 
datas de mais de 800 anos a construções dos anos 2010. Já a terceira amostra compreende 
ao reconhecido bairro Europaallee, o qual o plano diretor data de 2004 e sua construção tem 
data para finalização no ano de 2020. A zona faz fronteira com a principal linha dos trilhos de 
comboio pela parte sul e é vizinha da estação central de Zurique, sendo a área de edificações 
mais recentes da zona central de cidade. 

3. Catálogo de exemplos
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Fig.10 Mapa de Zurique

LEGENDA

Área analisada 1 - Wiedikon

Área analisada 2 - Kreis 5 

Área analisada 3 - Europaallee

Estação central de comboios

imagens: map.geo.admin.ch
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3.1.2 Amostra 1 – Wiedikon

Fig.11 Alinhamento contínuo de Vorzone ajardinadas

Fig.13 Exemplar com estrutura verde de porte grande.

Fig.15 Estacionamento privado rompendo alinhamento de 
jardins.

Fig.12 Vorzone como estacionamento privado

Fig.14 Jardim com vasos e área de estar.

Fig.16 Cercado com sebes altas bloqueiam a visibilidade da 
edificação e causam sensação de espaço reduzido.

imagens: autor
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 A zona analisada apresenta uma uniformidade nas suas Vorzone no que diz respeito 
as dimensões, sendo a maioria por volta de 2,5m a 3m. Os usos variam entre áreas ajardina-
das, vagas de estacionamento ou esplanadas. Em relação à materialidade de pisos, a zona 
apresenta alta diversidade. Os materiais encontrados são asfalto, piso intertravado semiper-
meável, blocos de concreto, brita e cobertura vegetal. As espécies variam de porte do peque-
no ao grande, apresentando vegetação em vasos ou diretamente no solo. As espécies de 
grande porte encontradas são Tilia cordata, Magnolia soulangeana, Acer palmatus e Prunus 
serrulata.

 As imagens demonstram que, apesar dos edifícios e limites de terreno estarem alinha-
dos, as diferentes tipologias das zonas fronteiriças criam variações que podem acontecer ao 
longo de uma mesma via, como demonstram as Fig. 12,13 e 17. Podemos também verificar 
que a liberdade na escolha do uso e tipologia podem criar situações de rompimento no ali-
nhamento existente de novas construções, como ilustram as Fig.15 e 17. Também é possível 
verificar exemplares que as Vorzone verdes com maior permeabilidade estão associadas a 
edificações unicamente residenciais. Já as que não apresentam estruturas verdes e possuem 
solo totalmente impermeável estão ligadas a um térreo tanto comercial como residencial, sen-
do estas em sua maioria destinadas a estacionamento privado. 

 Esta área da cidade apresenta grande concentração de moradores e diversos usos do 
seu pavimento térreo. A ocupação das ruas é em geral vinculada aos programas comerciais 
como cafés e bares, porém na região é possível ver uso intenso de largos e pequenas praças 
ou até mesmo nos bancos públicos junto as paragens de transporte, basicamente sempre 
que há oportunidade de área de permanência. Nesta região o piso ao nível do olhar é rico em 
detalhes e diversidade, as edificações mesmo que sigam um padrão se diferenciam nos seus 
acessos, vitrines, gradeamentos e equipamentos. As ruas residenciais na região perdem a 
oportunidade de criar mais interação, o que já acontece muito mais nas ruas de uso misto, já 
que esta é das zonas mais ativas da cidade. 

Fig.17 Variação de uso ao longo da via. Fig.18 Grande área ocupada para estacionamento que em 
muitos casos não é utilizado.
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3.1.3 Amostra 2 – Kreis 5

Fig.19 Jardim com grande quantidade verde bloqueando a 
visibilidade do pavimento térreo.

Fig.20 Jardim com diferentes porte de vegetação criando 
distância entre público e privado.

Fig.21 Uso de Vorzone para estacionamento privado. Fig.22 Vorzone não delimitada e falta de consideração à 
escala do pedestre. 

Fig.23 Estacionamento privado posicionado depois de área de 
circulação.

Fig.24 Fachada para interior do quarteirão.

imagens: autor



Fig.25 Muro que dá limite em forma de banco utilizado pelos 
trabalhadores da área em horário de almoço.

Fig.26 Muro baixo com sebes serve como banco em Vorzone 
residencial.
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 A segunda área apresenta uma diversidade maior nos alinhamentos, perfis viários e 
escala das edificações, porém suas Vorzone demostram os mesmos usos que a área anterior-
mente referida: jardins, vagas de estacionamento e esplanadas. As dimensões desta região 
não demonstram uniformidade, com exemplares de mais 5m, menos de 2m e zonas onde 
não fica demarcado por completo. Os materiais encontrados variam em menor quantidade se 
limitando a áreas ajardinadas, asfalto e concreto. As espécies vegetais variam de porte e as 
espécies de grande porte mais encontradas são: Tilia cordata, Fagus sylvatica, Acer palmatus 
e Prunus ceracifera.

 A zona, que foi maioritariamente industrial e passa por um processo de transforma-
ção, apresenta lotes de grande porte que acabam por se traduzir em edificações que ocupam 
maior área e apresentam maior uniformidade de fachada ao longo do mesmo quarteirão. O 
uso de jardins frontais é quase exclusivo das edificações residenciais mais antigas como ilus-
tra a Fig.20, enquanto as de mesmo uso mais contemporâneas apresentam Vorzone quase 
exclusivamente pavimentadas, limitando as áreas verdes para os miolos internos dos em-
preendimentos, muito comuns na região. 

 O bairro apresenta a maior variação entre tipologias arquitetônicas na cidade de Zu-
rique e é uma zona em constante transformação. As diferentes alturas e larguras de vias da 
zona representam diversidade na sensação de escala de uma rua para a outra. Em grandes 
eixos dominados por edificações que ocupam grandes lotes, ao nível do observador são cria-
dos espaços pouco atrativos aos pedestres. Com dimensões que não consideram a escala 
humana e grandes fachadas repetitivas com poucos atrativos, como visto na Fig.22. As edi-
ficações que apresentam maiores variações visuais ao pedestre são as mais antigas, mais 
ricas em detalhes e elementos, como muros, plantas e algum mobiliário. Há pouca perma-
nência e ocupação das ruas, mesmo contando com muitas pessoas circulantes na área. As 
Fig.25 e 26 mostram que quando se tem oportunidade as pessoas ocupam o espaço público 
adjacente às edificações.
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3.1.4 Amostra 3 – Europaalle

Fig.27 Delimitação na materialidade do piso e uso como 
esplanada.

Fig.28 Sem utilização comercial ambiente fica sem uso huma-
no.

Fig.32 Delimitação de vagas de estacionamento privado e 
falta de clareza em limites de espaço.

Fig.29 Falta de limite de área de Vorzone cria falta de clareza 
do espaço do passeio.

Fig.30 Marcação de piso para estacionamento privado. Am-
biente sem consideração à escala humana.

Fig.31 Utilização de vegetação alta como bloqueio de visibili-
dade criando distanciamento de quem passa da rua.

imagens: autor
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Fig.33 Comerciantes buscam comunicação do interno com o 
externo.

 O empreendimento é de uma área de 100.000 m2 constituindo um novo distrito para a 
cidade. A superfície, que é toda de posse da companhia de comboios Suíça SBB, foi pensada 
em um novo plano de pormenor que possui conjunto e uniformidade e seus espaços públicos. 
O projeto conta com a maior parte de seus térreos com lojas, escritórios ou restaurantes. 
Nesta amostra fica mais difícil ao observador definir as áreas e dimensões de Vorzone, pela 
de falta de delimitação física em muitos casos. 

 No eixo central é possível perceber que parte do passeio é propriedade da edificação, 
onde são posicionadas mesas, cadeiras e outros objetos, porém não fica clara a dimensão 
deste espaço e em alguns momentos cria conflito com os demais equipamentos públicos 
posicionados, como visto na FIg.29. Aqui não são encontrados exemplares ajardinados ou 
com pisos semipermeáveis e os materiais se limitam a asfalto e pedra. Em alguns casos o 
limite aparece por um detalhe no piso que serve como drenagem ou junta de dilatação por 
meio de uma grelha ou calha metálica, como mostra a Fig.27. Poucas espécies vegetais são 
encontradas nesta zona, com apenas poucos exemplares em vasos posicionados, em geral, 
de maneira a delimitar o espaço entre uma esplanada e outra ou marcando acessos, como 
ilustra Fig.31. O plano diretor descreve uma área muito arborizada, propondo um grande ali-
nhamento de árvores da espécie Ginkgo biloba, sendo estas a única amostra significativa de 
estrutura verde de porte grande na região toda. 

 As áreas que correspondem as Vorzone são somente ocupadas quando servem de 
esplanadas para cafés e bares. Mesmo tendo muita gente ocupando as edificações, com 
moradores, estudantes e trabalhadores, não se veem pessoas ocupando o espaço público 
das ruas. Fica evidente a tentativa de apropriação dos comerciantes locais de suas áreas 
fronteiriças com algum mobiliário posicionado (Fig.33 e 34) para chamar quem trafega pela 
rua para dentro de seu estabelecimento, porém ainda de maneira tímida. As fachadas ao nível 
do observador são pouco ricas em detalhes e muito padronizadas, ficando por vezes difícil 
de distinguir um hall de entrada de uma loja. Alguns comerciantes utilizam-se da estratégia 
do uso de plantas como maneira de aumentar o número de detalhes, criar novos estímulos 
visuais que possam captar o pedestre a parar e permanecer ali por alguns momentos. 

Fig.34 Busca da criação de um ambiente com uso de plantas 
e mobiliário.
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3.2 Projeto referência do atelier Studio Vulkan - Zschokkestrasse
3.2.1 O projeto

 O projeto selecionado foi um concurso ganho em 2016 pelo atelier Studio Vulkan em 
conjunto com Laux Architekten e BGSM Architekten Stadtplaner para o desenvolvimento de 
um novo bairro na cidade de Munique, na Alemanha. O projeto é um plano de pormenor que 
está em desenvolvimento e conta com 1200 unidades habitacionais, escola, escritórios, servi-
ços, entre outros programas. As edificações estão orientadas ao redor de um parque central, 
sendo algumas existentes e a maior parte novas. Este projeto foi escolhido como estudo de 
caso por dar atenção especial a transição do privado ao público e o desenvolvimento de dire-
trizes específicas para estas áreas que buscam uma identidade única de suas vias e espaços 
públicos. 

 O planeamento do projeto está disposto de maneira a priorizar a movimentação pedo-
nal e ciclável no interior do desenvolvimento e o tráfego de veículos acontecendo nos limites 
da área, ficando possível o acesso local caso necessário. Deste modo todo interior funciona 
como espaço público, que é organizado num gradiente entre público e privado das bordas 
ao miolo. O parque central sendo o elemento de maior conexão tem o objetivo de atrair utili-
zadores tanto do bairro como da comunidade toda. Já os jardins de miolo de quarteirão são 
pensados para moradores dos edifícios adjacentes, com programas alocados de maneira a 
atender estes moradores, como praças infantis e hortas comunitárias. Esta lógica é guia para 
as tipologias dos espaços entre o público e o edificado que buscam mais ou menos abertura 
para o espaço público, com o objetivo de garantir a privacidade de maneira a não afastar de-
masiado o morador de sua comunidade.

Fig.35 Plano geral do bairro.
imagem: Studio Vulkan
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 Os dois pontos altos a nordeste do terreno na intersecção das avenidas definem o iní-
cio do bairro e, assim, formulam o novo nó central com alturas maiores nas edificações de 40 
a 60 m e programas mais públicos como escritórios e uma praça seca que serve de entrada 
para o bairro. A praça serve como espaço cívico para a cidade que conecta os demais espa-
ços ao novo bairro. As imagens abaixo ilustram o conceito da denominada “praça da cidade” 
com as torres mais altas que marcam o acesso ao bairro.

17

Höhenentwicklung

Den Auftakt des Quartiers definieren die beiden nordöstlich positionierten Hochpunkte am Kreuzungspunkt West-
endstraße Zschokkestraße und formulieren so als Quartierseingang den neuen zentralen Quartiersknoten mit 
Wandhöhen von 40, bzw. 60 Metern. 
Entlang der Westend- und Barmer Straße zeichnen die urban geprägten Strassenräume in weitgehend geschlos-
sener Bauweise eine lebendig skulpturierte Silhouette mit sechs- bis siebengeschossiger Höhenstaffelung. 
Im Bereich der Westendstraße orientieren sich die Wandhöhen an der gegenüberliegenden Bestandsbebauung 
zur Ausbildung eines symmetrisch profilierten Straßenraums.
Entang der Hans-Thonauer-Straße und der Parkkante löst sich die Bebauungsstruktur in großformatige, punktar-
tige Stadthäuser mit bis zu acht Geschossen auf.

Quartierseingang Stadtplatz / multimodaler Mobil-Hub / 
Der neue zentrale Quartiersknoten am Zschokkeplatz / 
Ankunft und Umsteigepunkt von U-Bahn, Tram, Bike / 
Zwei Hochhäuser formulieren den Auftakt des Quartiers /

LEITLINIEN GESAMTKONZEPT
HÖHENENTWICKLUNG

Fig.36 Vista da área nordeste do projeto com torres de escritórios e praça de entrada ao projeto.

Fig.37 Vista da denominada “praça da cidade”

25LEITLINIEN GESAMTKONZEPT
KERNGEBIET

Typologie Kerngebiet

Die beiden Hochpunkte im Kerngebiet werden über einen Realisierungswettbewerb konkretisiert. Der Bebau-
ungsplan lässt aus diesem Grund hier weitgehende gestalterische Spielräume zu. 
Wünschenswertes städtebauliches Ziel für das MK sollte es sein, den Stadtplatz als Eingangssituation in das 
neue Quartier mit der für den Entwurf typischen, konisch zulaufenden Raumsequenz zu gestalten, die aus dem 
urbanen Kontext über eine differenziert gestaltete Platzfolge in den Park überleitet.
Die Gebäude sollten möglichst skulptural gestaltet und in der Höhe gestaffelt werden, um mit einem maßstäb-
lichen Sockel auf dem Stadtplatz anzukommen. Im Erdgeschoss sollten möglichst viele urbane Nutzungen situiert 
werden, wie z.B. der Eingang in den Supermarkt, das Alten-Service-Zentrum, Gastronomie, u.a.
Auch das Flugdach des Mobilitäts-Hub sollte als Teil des trapezförmigen Formenkanons konzipiert werden. 
Dieses schirmt den Platzraum zur Strasse ab, dient als Wartebereich für die Tram und verknüpft das unterirdi-
sche Parkhaus mit weiteren Mobilitätsangeboten.

Stadtplatz / Hochhaus /
Skulpturale Gebäudestaffelung / 
Trichterförmige Raumkanten als Entrée in den Park / imagens: Laux Architekten
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59LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
SCHNITTSTELLEN AUSSEN

KITA, Atelierwohnungen 
/ Straße
Die Vorzonen von Kitas 
oder von Atelierwohnun-
gen hin zum Straßen-
raum haben einen stärker 
nutzungsbezogenen 
Charakter. Abgegrenzt 
durch ein in den Boden 
eingelassenes Band, aus 
welchem sich vereinzelt 
Sitzelemente erheben 
und einen Wechsel im 
Belag, bieten sie Raum 
für Aufenthalt, Ausstel-
lungsfläche und z.B. 
die Unterbringung der 
benötigten Infrastrukturen 
(z.B. Fahrradparkplätze, 
temporäre Müllaufstellflä-
chen, etc.)

Wohnen im 
Hochparterre/ Straße
Im Bereich von Wohnen 
im Hochparterre, angren-
zend an den öffentlichen 
Straßenraum schützt die 
Vorzone die Privatheit der 
Wohnungen.
Abgesetzt durch einen 
Höhenversatz von 45cm, 
gestützt durch ein Einfas-
sungselement, sichert die 
Vorzone den nötigen Ab-
stand der Wohnung zum 
öffentlichen Gehweg.
Zusätzlicher Sichtschutz 
wird gewährleistet durch 
eine üppige Bepflanzung 
aus Sträuchern, Stauden 
und Kleinbäumen.
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3.2.2 Guia para as Vorzone

 O atelier está atualmente desenvolvendo a segunda parte do plano, na qual com-
preende um documento com guias para a construção do espaço público. Dentro deste está 
sendo desenvolvido um estudo específico para as Vozone do projeto, onde estão exemplifi-
cadas as diferentes possibilidades de tipologia, materialidade, espécies vegetais e mobiliário, 
que serve de guia geral para o desenvolvimento do projeto. As figuras ilustram as diferentes 
propostas que cobrem as diferentes situações encontradas no projeto.

Fig.38 Jardim de infância, apartamen-
tos atelier - Via exterior

As Vorzone adjacentes aos jardins de 
infância e apartamentos atelier que 
fazem frente as avenidas das bordas 
possuem um caráter maior de uso ati-
vo. São delimitadas por uma faixa no 
piso que por vezes é elevada servindo 
de banco. A área é predominante pa-
vimentada com material diferenciado 
do passeio gerando a ideia de uma 
área de foyer que serve para comodar 
infraestruturas necessárias ou servir 
como área de estar e exposição. 

Fig.39 Apartamentos de nível elevado 
- Via exterior

Nas zonas voltadas às avenidas das 
bordas com apartamentos que ficam 
cerca de 90cm mais elevados em rela-
ção ao passeio, as Vorzone procuram 
garantir a privacidade dos moradores. 
A área é elevada em 45cm garantindo 
a distância necessária entre os apar-
tamentos e o passeio público. Maior 
privacidade é feita por meio de arbus-
tos volumosos e árvores de pequeno 
porte. 

imagens: Studio Vulkan
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60 LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
SCHNITTSTELLEN AUSSEN

Gemeinschaftliche 
Vorzone / Park
Im Bereich von Eingangs-
situationen oder Gemein-
schafsnutzungen mit 
Austritt wird eine eben-
erdige Vorzone durch 
einen Wechsel in der 
Belagsoberfläche und ein 
in den Boden eingelasse-
nes Band signalisiert.
In diesen Bereichen gibt 
es die Möglichkeit, pro 
Eingang max. 8 Räder 
abzustellen.
Die Vorzone bietet hier 
ebenfalls Raum für ge-
meinschaftliche Nutzun-
gen der Hausgemein-
schaft.

Wohnen im 
Hochparterre / Park
Die Abgrenzung privater 
Freiflächen hin zum Park 
gestaltet sich durch Topo-
graphie.
Ein Höhenversatz von 
45cm wird durch ein 
Einfassungselement 
abgefangen, welches 
gleichzeitig die Schwel-
le zwischen Privat und 
Öffentlich signalisiert.
Private Freisitze sind 
wiederum um 45 cm er-
höht und schließen somit 
bündig an das Fußboden-
niveau der Wohnungen 
im Hochparterre an.
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Fig.40 Vorzone comum - Parque

Nas áreas de acessos de uso comuni-
tários como entradas das edificações, 
as Vorzone são delimitadas por dife-
renciação de pavimento e com uma 
faixa de moldura nivelada. A faixa pode 
por vezes ser elevada e servir de ban-
co. Nestas áreas é possível estacionar 
bicicletas e também há um espaço co-
mum que pode ser utilizado pela comu-
nidade. 

Fig.41 Apartamentos de nível elevado 
- Parque

A demarcação entre o espaço aberto 
privado e o parque é criada através de 
diferenciação de nível. O elemento que 
emoldura  o espaço privado é elevado 
em 45cm, dividindo do passeio, e as 
superfícies que suportam elementos 
de estar privados são também eleva-
das em 45cm de modo a atingir o nível 
interno das habitações. 

imagens: Studio Vulkan
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61LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
SCHNITTSTELLEN INNEN

Wohnen im 
Hochparterre / Gemein-
schaftshöfe
Die Privatheit der Woh-
nungen wird im Gemein-
schaftshof durch Topo-
graphie und Bepflanzung 
gewährleistet.
Die privaten Freisitze 
schließen bündig an die 
Fußbodenhöhe der Woh-
nungen an. Der Höhen-
unterschied von 45cm 
zwischen Freisitz, Woh-
nung und Wegen wird im 
Gelände verzogen. 
Durch bodendecken-
de Pflanzung wird der 
Abstand zur Wohnung 
gewahrt, Sträucher und 
Kleinbäume schützen pri-
vate Räume vor Einsicht.

Soz. Infrastruktur / 
Gemeinschaftshöfe
Die Austritte der Sozialen 
Infrastrukturen in die Ge-
meinschaftshöfe befinden 
sich 45cm unter dem 
Niveau der Hofwege. 
Einfassungen in Form 
Sitzelementen fügen sich 
in die Topographie ein 
und fangen die Höhendif-
ferenz ab. 
Das Gelände verzieht 
sich sanft und schließt an 
das Niveau der Gemein-
schaftshöfe an.
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Fig.42 Apartamentos de nível elevado 
- Pátio comunitário

A privacidade dos apartamentos é as-
segurada pela topografia e vegetação 
nos pátios comunitários. As varandas 
privadas ficam no nível dos apartamen-
tos, 45cm mais altas em relação ao ní-
vel do percurso do pátio. A distância de 
5m e o posicionamento de arbustos e 
pequenas árvores aumentam a privaci-
dade de cômodos privados. 

Fig.43 Infraestrutura social - Pátio 
comunitário

Os programas de infraestrutura social 
com acessos para os pátios comuni-
tários ficam 45cm abaixo do nível dos 
percursos do jardim. Os limites são 
marcados por bancos que compen-
sam a diferença de altura. A modula-
ção dos jardins encontra os diferentes 
níveis. Aqui a zona de transição fun-
ciona como extensão da área interna 
com possibilidade de acomodação de 
mobiliário estando integrada ao pátio 
interno.  

imagens: Studio Vulkan



FCUP
Vorzone - espaços de transição

33

 

23

Adressierung

Die Adressierung des Quartiers erfolgt ‚von außen‘, durch Eingangssituationen mit direkter Blickbeziehung zum 
Freiraum des zentralen Zschokkeparks. Hier vernetzen sich die Wegebeziehungen über die umlaufende Prome-
nade als Fuss- und Radwegeverbindung. Alle sozialen Einrichtungen, wie Kitas, Schule, Jugendzentrum oder 
Alten-Service-Zentrum sind hier situiert. Die Grundschule und die Hochhäuser im Kerngebiet profitieren von der 
unmittelbaren Lage zu den U-Bahnausgängen sowie dem mutimodalen Mobil-Hup am Stadtplatz.
Die Baufelder der einzelnen Blockstrukturen folgen dem Prinzip ihrer typologischen Logik und erschließen die 
Wohnbebauungen von der Promenade oder den umgebenden Straßen, so daß eine maximale Privatsphäre und 
Großzügigkeit der gemeinschaftlichen Höfe gewährleistet ist.

Parkpromenade / Treffpunkt /
Verknüpfung mit der Nachbarschaft / 
attraktive Wegevernetzung zu ÖV und Nahversorger /

LEITLINIEN GESAMTKONZEPT
ADRESSEN

58 LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
SCHNITTSTELLEN AUSSEN

64 LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
SCHNITTSTELLE INNENHOF / PARK

Fig.44 Visualização da Vorzone dos jardins de infância ou apartamentos atelier.

Fig.46 Visualização da Vorzone ajardinadas com bordas elevadas a 45cm do piso da rua.

Fig.45 Visualização da Vorzone dos programas públicos voltados pra as avenidas de borda.

imagens: Laux Architekten
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TOOLBOX EINFASSUNGEN

Abb. S.68.1

Abb. S.68.2
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66 LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
RAUMBILDENDE ELEMENTE

M 1: 25000              50                    100                 150

Einfassung als Band oder Rinne

Einfassung erhöht oder als Sitzelement

Sonderthema Einfassung
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Sonderthema Einfassung
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TOOLBOX EINFASSUNGEN

Abb. S.69.1
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Fig.47 Tipologia dos limites das Vorzone

Delimitação com elemento do tipo fita ou calha
Limite com borda elevada ou com elemento para sentar
Diferenciação de nível
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3.2.3 Elementos de delimitação

 Para os acabamentos foram estudados materiais, proporções e acabamentos que 
funcionem para todo o projeto e criem identidade a todo bairro. Um sistema de tipologia de 
bordas estrutura as interfaces entre o espaço privado, compartilhado e público. Os limites 
são feitos de concreto com diferentes texturas de superfície e com diferentes granulometrias 
e cores. O tratamento da superfície e a cor das arestas podem variar, porém devem estabe-
lecer uma relação de projeto entre si. Eles criam uma identidade simples, calma e contínua, 
que mantém unidas diversas tipologias de fachadas e plantios de Vorzone com um elemento 
de design contínuo. A moldura de 40cm de espessura funciona muitas vezes como marcador 
de limite ou como banco, quando elevada a 45cm. Os esquemas ilustram as possibilidades 
destas delimitações e como fica sua distribuição no projeto.

Fig.48 Delimitação em fita com calha.

Fig.51 Delimitação em fita simples.

Fig.49 Elemento elevado sem diferença 
de nível.

Fig.52 Elemento elevado com diferença 
de nível.

Fig.50 Elemento delimitador de nível 
com opção de adição de material.

Fig.53 Elemento delimitador de nível 
com material único.

imagens: Studio Vulkan
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Vorzonen Bepflanzung

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 
entlang der Straße: 50/50%

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 
am Park: 35/65%

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 

in den Innenhöfen: 20/80%

LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

M 1: 25000              50                    100                 150

Hoher Kleingehölz- und Strauchanteil

Mittlerer Kleingehölz- und Strauchanteil

Niedriger Kleingehölz- und Strauchanteil

78

Vorzonen Pflanzthemen

Leitgehölze: Ahorn, Esche
Pflanzthema: Waldsaum

Leitgehölze: Zirbe
Pflanzthema: Bergwald

Leitgehölze: Kiefer
Pflanzthema: Kiefernwald

LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

Pflanzkonzept Vorzone
Die Pflanzenzusammenstellung der Vorzonen 
und des Innenrandes kann sich an den Leit-
gehölzen der Innenhöfe orientieren. 
Innerhalb eines Baufeldes zeichnen sich je-
doch je nach Sonnenexposition unterschiedli-
che Pflanzstandorte ab, die bei der speziellen 
Stauden- und Gehölzauswahl in der vertie-
fenden Pflanzplanung berücksichtigt werden 
müssen.

M 1: 25000              50                    100                 150

Pflanzauswahl nach Thema Hain

Pflanzauswahl nach Thema Baumgruppen

Pflanzauswahl nach Thema Lichtung
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Fig.54 Proporção de pequenas árvores e arbustos

Alta
Média
Baixa

Fig.55 Temática de plantas

Bosque
Grupo de árvores
Clareiras
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3.2.4 Vegetação

 A vegetação também foi pensada de maneira a colaborar na identidade do projeto e 
faz parte de um conceito para a vegetação das áreas privadas e semi privadas do projeto. A 
maior parte das estruturas verdes de maior porte está localizada nos jardins do interior dos 
quarteirões e funciona de maneira articulada com os arbustos, criando diferenciação entre 
cada jardim. A vegetação especifica das Vorzone foi pensada por temas, sendo diferenciados 
em quarteirão residencial. A vegetação também auxilia na privacidade dos programas e apar-
tamentos do pavimento térreo, tendo nas áreas mais expostas ao público maior concentração 
de plantas. 

imagens: Studio Vulkan
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Vorzonen Bepflanzung

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 
entlang der Straße: 50/50%

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 
am Park: 35/65%

Gehölz-Stauden-Pflanzverhältnis 

in den Innenhöfen: 20/80%

Bepflanzung der Vorzone in Abhängigkeit der Exponierung
Das Vegetationskonzept an der Schnittstelle zwischen Privat und Öffentlich/gemeinschaftlich, an den Vorzonen 
und am Innenrand unterscheidet sich je nach dem, wie stark die Schnittstelle einer Öffentlichkeit ausgesetzt ist. 
Der Gradient von Öffentlich zu Privat wird dabei durch einen unterschiedlich hohen Anteil von Kleingehölzen und 
Sträuchern in der Vegetationszusammenstellung nachgezeichnet. 
Die Schnittstelle in den öffentlichen Straßenraum ist dabei die, mit der größten Öffentlichkeit. Sie weist ein Klein-
gehölz/Sträucher-Stauden-Verhältnis von 50% zu 50% auf. Der weichere, privatere Innenrand hingegen zeichnet 
sich nur durch punktuellen Einsatz von Kleingehölzen und Sträuchern (Anteil 20%) aus.
  

LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

Hoher Kleingehölz- und Strauchanteil

76 LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

Mittlerer Gehölzanteil

77LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

Niedriger Gehölzanteil

Fig.56 Alta proporção de pequenas árvores e arbustos

50% arbustos, 50% herbáceas perenes.

Borda em betão com plantação focada em pequenas árvores, 
arbustos e herbáceas perenes.

Fig.57 Média proporção de pequenas árvores e arbustos

35% arbustos, 65% herbáceas perenes

Transição entre área com limites em betão e com vegetação. 
Vegetação auxiliar na privacidade das varandas privadas 
elevadas. 

Fig.58 Baixa proporção de pequenas árvores e arbustos

20% arbustos, 80% herbáceas perenes

Limite entre pavimento e área permeável feita pela topografia. 
Altura máxima das plantas de 50cm. Vegetação focada em 
herbáceas perenes adaptadas para áreas de sol ou sombra.
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Os modelos ilustram as diferentes densidades de plantação.

imagens: Studio Vulkan



Fig.59 Quadro de espécies propostas por temática

79

Vorzonen Pflanzthemen

Leitgehölze: Ahorn, Esche
Pflanzthema: Waldsaum

Leitgehölze: Zirbe
Pflanzthema: Bergwald

Leitgehölze: Kiefer
Pflanzthema: Kiefernwald

LEITLINIEN PRIVATES GRÜN
PFLANZKONZEPT VORZONE

Abb. S.79.7: Amelanchier laevis Abb. S.79.8: Cytisus nigricans Abb. S.79.9: Briza media

Abb. S.79.4: Alnus viridis Abb. S.79.5: Hydrangea aborescens Abb. S.79.6: Pulsatilla vulgaris

Abb. S.79.1: Aruncus dioicus Abb. S.79.2: Matteuccia struthioperis Abb. S.79.3: Geranium sanguineum
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Quadro de espécies propostas de acordo com os temas:

imagens: Studio Vulkan
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4. Síntese

 O levantamento fotográfico do panorama da cidade de Zurique e o projeto de referên-
cia do atelier nos mostra uma variedade de exemplos de usos e materialidade das Vorzone. A 
análise dos exemplares juntamente com o apoio da bibliografia permite identificar pontos po-
sitivos, negativos e potenciais para estes espaços no que diz respeito a uso e materialidade, 
bem como organização e aproveitamento. 

 Dentro dos exemplos de Zurique, podemos observar como ponto positivo que os li-
mites das Vorzone são em geral marcados com elementos que não comprometem permea-
bilidade visual, ou não são marcados. Neste contexto não criam um ambiente externo tão 
distante do interno. Exitem uma boa quantidade de exemplares ajardinados, na maior parte 
dos casos associados a edificações residenciais. Estes proporcionam um ambiente agradável 
ao pedestre e aumentam a área de permeabilidade das ruas. Os exemplos que fazem uso de 
vegetação contribuem para o aumento de detalhes ao nível do olhar, mesmo que as edifica-
ções apresentem fachadas com poucas aberturas.

 O projeto de referência apresentado mostra um cuidado muito maior das suas zonas 
de fronteira e tomam partido desta para criar uma identidade do local, sendo este um ponto 
positivo do projeto. Leva em consideração os usos propostos no pavimento térreo, bem como 
as diferentes áreas com que as Vorzone estão fazendo fronteiras. O projeto busca criar mais 
conforto para os utilizadores das edificações, tendo cuidado com as zonas de privacidade, 
sem os colocar demasiadamente afastados do que acontece depois do limite de suas proprie-
dades. O atelier usa de maneira inteligente as espécies vegetais para proporcionar mais ou 
menos privacidade nos pontos que são mais necessários e nos momentos do ano de maior 
permanência externa fazendo uso de herbáceas perenes.

 É possível ressaltar como ponto negativo que as Vorzone observadas são raramente 
usadas com áreas de permanência e estar, com exceção das utilizadas como esplanadas de 
cafés e restaurantes. Mesmo sem apresentar limites imponentes na maior parte dos casos, as 
Vorzone de Zurique apresentam pouca oportunidade de uso. Em muitos casos estas servem 
de estacionamento privado, o que causa conflito com as vitrines e aberturas de lojas que se 
encontram no pavimento térreo, além de provocar conflito com o pedestre quando os veículos 
estão entrando ou saindo das vagas. Nestas áreas também se encontram caixas de lixo do-
mésticos, estacionamento informal de bicicletas, entre outros usos que não estão organizados 
e acabam por ocupar muito o espaço com usos pontuais e burocráticos. 

 No que diz respeito a materialidade dos exemplos levantados em Zurique se pode ver 
que mesmo tendo alguns exemplos ajardinados, muita área está pavimentada com asfalto 
escuro, seguindo o piso do passeio público sem marcar seus limites. Ao não marcar os limites 
pode aumentar o espaço do passeio, porém quando alguma parcela usa sua Vorzone pode 
gerar conflito com outros elementos posicionados no passeio. A alta permeabilidade encon-
trada ajuda a aumentar as temperaturas das ruas nos dias quentes. 
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 É possível verificar que muitas áreas de Vorzone estão pouco cuidadas, com vegeta-
ção sem controle e material desgastado. Quando estas estão associadas a térreos que não 
tem ligação direta a falta de cuidado aumenta. 

 O projeto para cidade de Munique apresenta uma forte identidade no formato de suas 
Vorzone, tanto no seu uso como em sua materialidade, o que por vezes pode o tornar difícil 
de ser adaptado com o tempo para outras funções. Neste projeto é possível observar que o 
uso destas áreas fica muito restrito a pequenas partes como acesso principal e pequenas 
varandas. Com isso e com os jardins em desnível, pode acabar por inibir a permanência de 
pessoas e criação de novos usos por parte dos moradores.

 A análise realizada leva a perceber que as áreas de Vorzone podem receber maior 
cuidado em seu desenho para serem utilizadas pelas pessoas. Os exemplos demonstram que 
o fato de ter barreiras baixas não é suficiente para criar áreas de permanência. O desenho 
destas áreas deve dar condições para que essas se transformem em espaços de estar. Tam-
bém é possível ver que a vegetação por si não atrai o uso se não for alinhada com elementos 
e mobiliário. 

 Na cidade de Zurique estas áreas são uma oportunidade para diminuir as altas tempe-
raturas provocadas pela absorção de calor no asfalto escuro, que é o material mais utilizado 
nas vias e passeios. Convertendo estas áreas para pavimentos permeáveis ou semipermeá-
veis também colabora na absorção e retenção de água das chuvas, diminuindo a carga do 
sistema de recolhimento de águas. 

 Estas faixas acabam por fazer parte das fachadas das edificações, sendo o primeiro 
contato do pedestre com a propriedade e a área que se tem maior visibilidade ao nível da rua. 
Sendo assim as Vorzone tem o potencial de modificar completamente a percepção e identi-
dade de uma rua. Podem atribuir maior detalhe ao nível do olhar e complementar fachadas 
estéreis criando espaços de alguma função pública, mesmo quando a edificação não possui 
esta função.

 A partir da observação das oportunidades a serem exploradas nestas áreas se chega 
no enfoque a ser desenvolvido na proposta,  que é organizar estas zonas para que contribuam 
para uma paisagem urbana mais verde e com maior pontos de permanência nas ruas, sejam 
elas atreladas a uso comercial ou residencial.
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5.1 Enquadramento
 A proposta traz um guia de boas práticas para projetos de Vorzone com presença de 
vegetação que fazem ligação direta com o passeio público em contextos urbanos de vias 
residenciais ou mistas. E levanta possibilidades de uso, estudo de dimensionamento, ma-
terialidade, mobiliário e material vegetal, focando em proporcionar mais áreas de superfície 
permeável e estrutura verde para cidades, bem como criar mais oportunidade de ocupação 
humana para essas áreas. Para o desenvolvimento da proposta, foram definidas três dimen-
sões a serem tomadas como modelo de maneira a explorar diferentes caráteres de passeio 
público diferenciados pelo afastamento frontal da edificação e com suas variantes potenciais. 

 Em um primeiro momento, e para cada um dos dimensionamentos, são estabelecidas 
guias orientadoras para a organização do espaço e possibilidade de materialidade e de fun-
cionamento que podem ser encaixadas aos diversos programas das edificações. Posterior-
mente, são representados exemplos de aplicação das guias, nas três dimensões propostas, 
em forma de colagem. As ilustrações foram criadas a partir de situações existentes encon-
tradas nas áreas analisadas dentro da cidade de Zurique. São, também, sugeridas espécies 
vegetais como exemplos possíveis de serem utilizados em áreas como estas, tomando como 
ponto de partida o contexto suíço.

 Os dimensionamentos escolhidos para as guias orientadoras são 2,5m, 5m e 7m. As 
três dimensões foram eleitas por serem frequentemente encontradas nos exemplos anali-
sados e levando em consideração os distanciamentos apontados pelos autores estudados 
quanto à interação e à escala humana. A medida menor de 2,5m foi frequentemente encon-
trada em Zurique, sendo muitas vezes utilizada para estacionamento paralelo de carros. A 
medida maior trabalhada foi 7m por ser a indicada como máxima para uma conversa entre 
duas pessoas, segundo os estudos de Jan Gehl, e não afastar demasiadamente quem ocupa 
a edificação de sua rua.

5. Proposta

5.2 Propostas guias
 Como guia geral, as propostas buscam uma maior interação da cidade com as bordas 
de suas ruas, de forma a tornar estas espaço público utilizável e não somente de passagem.  
Alinhado a isso, o objetivo é também tornar estas áreas mais vegetadas, colaborar para per-
meabilidade e retenção de água das chuvas.

 Para que tanto os moradores como os passantes façam mais uso destes espaços, é 
aqui sugerida uma estratégia central para todas as propostas: destinar uma área junto à edi-
ficação como extensão do espaço interno e uma área adjacente ao passeio voltada ao uso 
compartilhado e público, sendo a segunda ocupada, também, com vegetação e com cobertu-
ra de solo permeável. Como linhas gerais, também se aplicam não ter barreiras visuais, ofe-
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recer áreas de estar e elementos onde se possa sentar, brincar e interagir, organizar melhor o 
espaço e priorizar o uso da vegetação para criar ambientação e limitar zonas de privacidade. 

 Alguns pontos comuns podem ser adotados em todos dimensionamentos, variando 
apenas nas áreas ocupadas. As zonas pavimentadas devem ser restritas aos locais de maior 
uso ativo constante, como acesso a entradas principais. Estas áreas, quando possível, devem 
fazer uso de material semipermeável ou poroso, sendo mais indicado uso intenso de superfí-
cies lisas como o concreto poroso ou piso elevado em pedra, que não dificultam o trânsito de 
pessoas de mobilidade reduzida e requerem baixa manutenção. Estas áreas devem, também, 
estar desimpedidas, sem mobiliário ou vegetação que possa obstruir o caminho. 

 As zonas de trânsito ocasional, como faixas para manutenção, varandas, esplanadas, 
sugerem-se materiais semipermeáveis ou porosos, como deck em madeira ou pedra, pedras 
sobrepostas, blocos intertravados ou superfícies porosas como concreto ou asfalto. Estas 
áreas possuem caráter de uso mais associado à edificação e, portanto, devem dar mais li-
berdade e flexibilidade tanto no uso como na materialidade para que o utilizador faça deste 
espaço a extensão do ambiente interno. Para limitar estas áreas e garantir mais privacidade, 
são indicadas a utilização de vegetação mais densa, a diferenciação de nível e a mudança de 
pavimento. 

 O solo permeável, quando possível, deve ocupar a maior parte destas áreas podendo 
ser utilizados materiais de cobertura, como relva, brita, casca de pinheiro, saibro ou outros so-
los naturais que permitam a entrada de água no solo e a presença de vegetação. Estas áreas 
devem estar mais orientadas ao uso público, em que tanto moradores ou utilizadores das 
edificações adjacentes como pedestres possam usufruir destas zonas. A vegetação proposta 
deve levar em conta a escala da via, as oportunidades de arborização já existentes e o am-
biente a ser criado. As plantas devem ser usadas como fator atrativo, criando novas texturas, 
cores e perfumes para as vias, porém sem tomar conta de toda a área de maneira a não dar 
oportunidade de uso pelas pessoas. 

 As áreas permeáveis podem, também, agir como zonas de retenção de água, estando 
em um nível rebaixado em relação ao passeio e demais áreas pavimentadas. Recomenda-se 
o plantio de vegetação para que suas raízes fiquem em contato com o solo profundo e auxi-
liem na penetração de água no solo. Quando não é possível infiltração direta no solo, as zo-
nas vegetadas podem ser construídas sobre canalização com o benefício de filtrar e diminuir 
a velocidade de entrada de água no sistema de captação.

 Para garantir tanto a eficiência da absorção de água quanto a qualidade de uso do 
espaço, os solos permeáveis e porosos exigem manutenção, assim como a vegetação. A 
vegetação deve ser escolhida levando em consideração a umidade e exposição do local, de 
maneira a requerer menor manutenção. Tanto para as plantas como para o material, o projeto 
deve acompanhar um plano de manutenção. 



Fig.60 Guias para Vorzone 2,5m
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1. Vorzone com 2,5m de afastamento em relação ao passeio.
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 Faixa de acesso principal: para garantir o acesso seguro e fácil, uma faixa pavimen-
tada livre de obstáculos deve medir no mínimo 0,9m de largura. Esta faixa deve oferecer aces-
so a pessoas com mobilidade reduzida com pavimento liso, podendo fazer uso de pavimento 
poroso. 

 Área semiprivada: uma faixa adjacente à edificação fica destinada ao uso de maior 
privacidade. Em zonas estreitas, é esta área que proporciona maior oportunidade de posicio-
namento de mobiliário. Esta faixa ajuda no acesso e manutenção da edificação, em que o uso 
de vegetação fica mais limitado, podendo acontecer em vasos ou floreiras. Sendo uma área 
de acesso condicionado e ocasional, a materialidade do piso é mais flexível e sugere-se que 
não ultrapasse 1m de largura para garantir espaço para zona permeável e vegetada. Estas 
faixas podem estar elevadas em relação ao passeio se o primeiro nível da edificação for mais 
alto, não sendo indicado um desnível maior que 50cm. No caso de programas públicos no 
pavimento térreo, é recomendado um acesso direto separado do acesso aos demais pavi-
mentos.

 Área semipública com vegetação: estas zonas devem contar com cobertura de solo 
permeável ou semipermeável. Em uma Vorzone estreita, esta área deve contar apenas com a 
vegetação desejada e sem mobiliário fixo. Nesta área é possível a utilização de vegetação de 
médio e pequeno porte, que, além de auxiliar na retenção de água no solo, permite criar maior 
privacidade para o morador. Em programas mais públicos no pavimento térreo fica recomen-
dado piso em brita, pedras ou areia, que não requisitam tanta manutenção como cobertura 
vegetada. A vegetação arbustiva baixa e densa pode dar ênfase ao limite do espaço e servir 
como costas ao elemento de sentar no limite do terreno. Os arbustos mais altos aumentam a 
privacidade das janelas, porém é sugerido o uso pontual para não obstruir completamente a 
visibilidade. Vegetação de grande porte para faixas estreitas não é recomendada.

 Elemento delimitador: o limite de fora do terreno é proposto que seja bem demarca-
do com um elemento não mais alto que 0,5m e não mais largo que 0,4cm. É indicado que se 
utilize como elemento elevado contanto que seja permitida passagem em nível para acessos 
à edificação. O elemento pode assim servir de banco ou encosto para quem passa na rua, 
sendo nas Vorzone mais estreitas uma boa oportunidade para um elemento de sentar, e 
acentua o limite entre o público e o privado. Este pode acomodar iluminação, elementos de 
drenagem e fiação. 

 Armazenamento: o volume indicado sugere uma zona para organizar elementos 
como caixas de lixo, registro de contagem, caixas de correio ou somente armazenamento 
para moradores, sendo indicado o posicionamento próximo ao acesso principal e com o me-
nor dimensionamento voltado para o passeio. O elemento pode ser fechado ou aberto, fican-
do indicativo o posicionamento e uso.



Fig.61 Guias para Vorzone 5,0m
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2. Vorzone com 5,0m de afastamento em relação ao passeio.
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 Faixa de acesso principal: para garantir o acesso seguro e fácil, uma faixa pavimen-
tada livre de obstáculos deve medir no mínimo 0,9m de largura, sendo recomendado 1,2m 
para edificações com maior fluxo de acesso. Esta faixa deve oferecer acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida com pavimento liso, podendo fazer uso de pavimento poroso. 

 Área semiprivada: uma faixa adjacente à edificação pode servir de varanda para o 
piso térreo ou área externa de lojas, cafés ou escritórios, podendo ser uma área de uso es-
tritamente privado ou semiprivado. Esta zona funciona como extensão direta do interior da 
edificação e é facilmente convertida em relação ao seu uso no caso de mudança de programa 
ou de utilizador da edificação. Recomenda-se que para esta dimensão a área privada se limite 
a 2,5m de largura. A vegetação fica indicada de maneira pontual ou como forma de limitador 
de espaço, dando prioridade para a utilização com mobiliário. Pode ter o acesso limitado com 
cercado contanto que não comprometa a permeabilidade visual, assim como pode estar ele-
vada em relação ao passeio, sem exceder a 1m de altura. No caso de programas públicos é 
recomendado o acesso direto ao pavimento térreo separado do principal da edificação aos 
demais pavimentos.

 Área semipública com vegetação: para o restante das áreas, além de contar com 
cobertura de solo permeável, esta zona fica indicada para uso semipúblico ou compartilhado. 
A vegetação arbustiva baixa até 1,10m ajuda a separar áreas de caráter privado, sem retirar a 
visibilidade total do morador ao que se passa na rua. O posicionamento de vegetação arbus-
tiva de médio e grande porte auxilia no acréscimo de privacidade, porém deve ser utilizada 
de maneira pontual sem bloquear completamente a visibilidade. Nesta área é possível a utili-
zação de vegetação de maior porte com segurança como árvores e arbustos grandes, tendo 
sempre em conta legislações de controle de incêndios e estruturas existentes. A vegetação 
alta garante sombra e pode ser aliada no controle de irradiação solar e habitabilidade na edifi-
cação. Uma faixa arbustiva mais densa junto à fronteira com o passeio controla os pontos de 
acesso e indica áreas de acesso público. 

 Elemento delimitador: o limite de fora do terreno é proposto que seja bem demarca-
do com uma faixa de 0,3m a 0,4m, podendo ser elevada a até 0,5m. Nas Vorzone de 5m não 
é indicado que este elemento seja elevado em todo o perímetro, com o objetivo de não inibir o 
acesso à primeira faixa. O limite pode ser marcado somente como soleira no nível da calçada. 
Nesta faixa podem ser acomodadas grelhas de drenagem e iluminação.

 Armazenamento: é indicado para organizar elementos como caixas de lixo, regis-
tro de contagem, caixas de correio ou armazenamento. Com mais espaço, esta zona pode 
acomodar área para estacionamento de bicicletas fechado. É indicado que fique próximo à 
entrada principal e mantenha o menor dimensionamento voltado para o passeio. O elemento 
pode ser fechado ou aberto, ficando indicativo o posicionamento e uso.



Fig.62 Guias para Vorzone 7,0m
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3. Vorzone com 7,0m de afastamento em relação ao passeio.
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 Faixa de acesso principal: para garantir o acesso seguro e fácil, a mesma faixa pa-
vimentada livre de obstáculos deve medir no mínimo 0,9m de largura, sendo indicado 1,2m 
para edificações com maior fluxo de acesso. 

 Área semiprivada: uma faixa adjacente à edificação pode servir de varanda para o 
piso térreo ou área externa de lojas, cafés ou escritórios, podendo ser uma área de uso es-
tritamente privado ou semiprivado. Esta zona funciona como extensão direta do interior da 
edificação e é facilmente convertida em relação ao seu uso no caso de mudança de programa 
ou de utilizador da edificação. Recomenda-se que para esta dimensão a área privada se limite 
a 3,5m de largura. A vegetação fica indicada de maneira pontual ou como forma de limitador 
de espaço, dando prioridade para a utilização com mobiliário. Pode ter o acesso limitado com 
cercado contanto que não comprometa a permeabilidade visual, assim como pode estar ele-
vada em relação ao passeio, sem exceder a 1m de altura. No caso de programas públicos é 
recomendado o acesso direto ao pavimento térreo separado do principal da edificação aos 
demais pavimentos.

 Área semipública com vegetação: para o restante das áreas, além de contar com 
cobertura de solo permeável, esta zona fica indicada para uso semipúblico ou compartilhado. 
A vegetação arbustiva baixa até 1,10m ajuda a separar áreas de caráter privado, sem retirar a 
visibilidade total do morador ao que se passa na rua. O posicionamento de vegetação arbus-
tiva de médio e grande porte auxilia no acréscimo de privacidade, porém deve ser utilizada de 
maneira pontual sem bloquear completamente a visibilidade. Nesta área é indicada a utiliza-
ção de vegetação de maior porte como árvores e arbustos grandes, tendo sempre em conta 
legislações de controle de incêndios e estruturas existentes. A vegetação alta garante sombra 
e pode ser aliada no controle de irradiação solar e habitabilidade na edificação. Uma faixa 
arbustiva mais densa junto à fronteira com o passeio controla os pontos de acesso e indica 
áreas de acesso público. 

 Elemento delimitador: o limite de fora do terreno é proposto que seja bem demarca-
do com uma faixa de 0,3m a 0,4m podendo ser elevada a até 0,5m. Nas Vorzone de 7m não 
é indicado que este elemento seja elevado em todo o perímetro, com o objetivo de não inibir o 
acesso à primeira faixa. O limite pode ser marcado somente como soleira no nível da calçada. 
Nesta faixa podem ser acomodadas grelhas de drenagem e iluminação.

 Armazenamento: é indicado para organizar elementos como caixas de lixo, registro 
de contagem, caixas de correio ou armazenamento. Com mais espaço, esta zona pode aco-
modar área para estacionamento de bicicletas fechado ou armazenamento para moradores. 
É indicado que fique próximo da entrada principal e mantenha o menor dimensionamento 
voltado para o passeio. O elemento pode ser fechado ou aberto, ficando indicativo o posicio-
namento e uso.



Fig.63 Situação existente 2,5m

Fig.64 Colagem ilustrativa 2,5m
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5.3 Aplicação das guias
1. Colagem ilustrativa em Vorzone com 2,5m de afastamento em relação ao passeio.
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Fig.65 Situação existente 5m

Fig.66 Colagem ilustrativa 5m
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2. Colagem ilustrativa em Vorzone com 5m de afastamento em relação ao passeio.
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Fig.67 Situação existente 7m

Fig.68 Colagem ilustrativa 7m

3. Colagem ilustrativa em Vorzone com 7m de afastamento em relação ao passeio.
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Fig.69 Magnolia soulangeana Fig.70 Acer palmatum

Fig.71 Amelanchier laevis Fig.72 Prunus cerasifera
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5.4 Vegetação sugerida
 Os quadros de vegetação sugerida servem como exemplos de possíveis espécies 
vegetais que se enquadram para estas zonas. Os exemplares escolhidos são pensados de 
maneira a trazer mais cor, textura e perfume para as ruas, servindo assim de fator atrativo a 
estes espaços. Nesta zona pode se tirar partido de espécies que têm mais dificuldade de se 
adaptarem em arruamentos pela razão de aqui não ter que levar em conta trânsito de veículo 
e falta de espaço. 

Quadro de espécies de grande porte:
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Quadro de espécies de pequeno e médio porte:

Fig.73 Berberis thumbergii

Fig.76 Ruscus aculeatus

Fig.79 Buxus sempervirens

Fig.74 Hydrangea macrophylla

Fig.77 Myrtus communis

Fig.80 Rosmarinus officinalis

Fig.75 Lavandula angustifolia

Fig.78 Agapanthus africanus

Fig.81 Geranium sanguineum
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6. Conclusão
 As cidades são onde já se concentram a maior parte da população atualmente e é 
previsto que ainda aumente a concentração de pessoas em centros urbanos. O crescimento 
das cidades se dá de uma forma muito rápida e, muitas vezes, para atender a demanda da 
crescente população, não se presta atenção nos detalhes que constroem a paisagem urbana.  
Os espaços públicos desempenham um importante papel no desenvolvimento das cidades e 
aqueles que pensam e desenham as cidades, como arquitetos, arquitetos paisagistas, urba-
nistas, entre outras áreas, podem contribuir para um melhor aproveitamento do seu espaço. 
O espaço público nos grandes centros urbanos muitas vezes é limitado e para isso devemos 
prestar atenção nas oportunidades que temos e não criar mais espaços residuais sem uso. 

 As ruas estão presentes no nosso cotidiano, permitem que possamos ir de um ponto 
a outro, e são por essência o local que nos conecta com os demais habitantes, onde somos 
obrigados a interagir com os desconhecidos. Estes espaços já foram os locais de encontro 
para conversar, brincar ou interagir, porém, esta já não é a realidade dos grandes centros ur-
banos. Atualmente, utilizamos a rua como meio de passagem apenas, contudo, o olhar sobre 
a cidade e o desenho urbano está novamente se modificando e esta realidade pode voltar a 
se transformar. Pesquisadores atuais defendem que a cidade fruto do desenho modernista 
já nos provou não funcionar e temos que aprender com os erros e garantir qualidade de vida 
para a grande população que se fixa nas cidades. 

 O presente trabalho me provocou questionamentos e observações em relação a ma-
neira que podemos utilizar estes locais em especial as áreas de transição estudadas. Também 
pude ver a maneira com que a sociedade entende seus espaços públicos e privados e a in-
fluência da cultura no desenho urbano e suas interações. As análises, experiência de trabalho 
e estudos, me fizeram ver como ainda há espaço para repensar o desenho das ruas e da 
maneira como interagimos com estas atualmente.

 A cidade é sem dúvida um reflexo da cultura local, assim como por consequência o de-
senho e o planejamento urbano. A análise realizada dentro do contexto de Zurique e o contato 
com os projetos pensados para os contextos suíço e alemão me fizeram pensar nas diferen-
ças que estes têm em relação a realidade encontrada tanto em Portugal como no Brasil. Os 
espaços de transição em Zurique nem sempre são definidos por limites claros, algumas vezes 
não existem e na maior parte dos casos as barreiras não impedem o transpasse, transmitindo 
a sensação de espaços compartilhados, ou semiprivados. Este cenário é diferente do cenário 
português e brasileiro onde a propriedade privada é mais reservada e os limites são mais 
proeminentes. 

 A falta de delimitações bruscas não faz com que as pessoas transpassem ou não res-
peitem os limites da propriedade alheia, a sociedade já é acostumada a respeitar estes espa-
ços, tendo eles limites físicos ou não. A sociedade latina, parece por muitas vezes ter receio 
de estar exposta dentro de suas casas e se fecha dentro de seus muros e cercas altas. Este 



FCUP
Vorzone - espaços de transição

54

 

fechamento cria mais distanciamento e menos oportunidade de gerir pontos de conflito, quan-
do se tivéssemos mais expostos a eles teríamos aprendido a respeitar nossos limites. Um 
exemplo interessante de ser observado é o que acontece na praia, onde estamos em situação 
de grande vulnerabilidade, muitas vezes com falta de espaço, porém estamos habituados a 
nos organizar e respeitar o espaço um do outro. O mesmo não acontece quando o espaço 
compartilhado é a rua, tendemos a criar grandes barreiras para que os vizinhos e passantes 
não vejam o que se passa para dentro do limite da propriedade. 

 A diferença cultural pode também ser vista na maneira como a sociedade se organiza 
politicamente e economicamente. As cidades suíças tendem a ter desenvolvimentos urbanos 
organizados em grandes escalas, criando uma paisagem arquitetônica muito mais uniforme. 
Estes grandes empreendimentos são resultado da organização de diversos agentes e pro-
prietários em um mesmo projeto, aliando esforços e reduzindo recursos. Esta maneira de 
construir cidade difere do contexto que estive acostumada a ver, onde cada parcela vai sendo 
desenvolvida de maneira independente e cria uma paisagem urbana com muito mais varia-
ções. No que diz respeito às regras e às legislações, a sociedade suíça parece mais aberta a 
ter regulamentações que interferem na sua propriedade privada, como é o caso do trabalho 
utilizado como referência do atelier, onde fica indicada a maneira de conformar os espaços de 
transição do novo bairro, mesmo estes estando dentro do limite da propriedade privada. 

 A análise dos exemplos de Zurique e dos projetos acompanhados me fizeram perce-
ber que não basta somente não criar muros para que a interação aconteça nas ruas, é preciso 
que o desenho urbano e a arquitetura alinhadas a programas de mobilidade e planejamento 
estratégico proporcionem uma mudança na maneira como interagimos com estes espaços 
públicos. A arquitetura deve dar condições para que isso aconteça e regulamentos podem 
incentivar as mudanças. O contexto urbano de Zurique também demonstrou uma grande 
quantidade de áreas não utilizadas e altamente pavimentadas e com isso veio a decisão de 
focar a proposta em aproveitamento da Vorzone para, além da apropriação do espaço pelas 
pessoas, de criar mais áreas vegetadas e permeáveis. 

 A partir do trabalho pude também concluir que estas áreas de transição são muito 
importantes para a construção da cidade, são estas que fazem o intermédio entre o espaço 
mais público para um espaço muito íntimo. Estas áreas existem há muito tempo no espaço 
urbano e são muitas vezes negligenciadas e vistas somente como uma sobra. São uma área 
de afastamento que comporta somente atividades burocráticas, como acomodar caixas de 
lixo e correio ou servir de estacionamento. Estas acabam por não ter atenção e cuidado por 
parte dos moradores ou dos passantes, já que nenhum se apropria deste espaço. Quando as 
pessoas veem algo como seu elas tendem a cuidar mais daquilo e isso também acontece com 
o espaço público. Se conseguirmos encontrar maneira de fazer com que os cidadãos utilizem 
e encarem a rua como um espaço seu e não apenas uma área de passagem, elas passam a 
ser mais bem tratadas, mais atraentes e mais utilizadas. É preciso encontrar uma motivação 
comum e senso de comunidade para termos ruas mais agradáveis e seguras.
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 A maior utilização do espaço público também garante mais segurança nas ruas. O 
afastamento das edificações e seu fechamento por muros altos cria ambientes inóspitos ao 
pedestre aumentando a insegurança. A conexão visual de dentro de uma casa para fora é 
importante tanto para vigiar o que se passa como, por exemplo, para uma criança ver se os 
amigos estão fora brincando no espaço público. A partir das observações, é  possível afirmar 
que as zonas de transição não devem afastar muito a edificação da rua. Este espaço inter-
mediário deve servir como maneira de aproximar a vida que acontece dentro das casas à rua, 
funcionando como extensão do interior.

 O espaço das ruas é limitado em área, e o espaço das Vorzone é ainda menos ex-
tenso, com isso a atenção às escalas dos elementos é essencial. A vegetação pensada para 
estes deve levar em conta a escala do ser humano, do utilizador. Para estas zonas é mais 
adequado ter espécies de pequeno e médio porte, que aumentem a quantidade de detalhe ao 
nível do observador. As plantas podem ser grandes aliadas na composição destes espaços. 
Elas, quando bem escolhidas conseguem fazer limites de privacidade, conformar um ambien-
te e ser um fator atrativo com suas cores, texturas e perfumes.

 O olhar sobre o desenho urbano e o reflexo da cultura local nestes espaços já me 
intrigavam desde que comecei a ter contato com realidades diferentes das que fui criada e a 
experiência no Studio Vulkan, a participação nos projetos e a vivência na Suíça me fizeram ter 
um olhar mais atento para os detalhes que configuram a paisagem urbana. A realização deste 
trabalho me fez refletir sobre muitos aspectos aprendidos e discutidos no percurso acadêmi-
co, assim como experiências vivenciadas. Pude, também, entender que ainda há um grande 
espaço para reflexão no que diz respeito ao desenho urbano e como estas questões são de 
demasiada importância para o desenvolvimento das cidades e da melhoria na qualidade de 
vida. Finalizo este trabalho compreendendo a importância do papel do arquiteto paisagista na 
construção do espaço à nossa volta e com a certeza de que esta reflexão ampliou o meu olhar 
sobre a paisagem urbana. 
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