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DNA ROCHE
Esta proposta consiste em uma “escultura viva” como 
forma de vivenciar os valores Roche. Que representa a 
integração dos conceitos relacionados à pesquisa 
constante da tecnologia focada na qualidade de vida e 
na saúde humana, à natureza como origem e como 
eterna inspiração para modelos de sustentabilidade e 
eficiência e por fim aos próprios Valores da Roche, que 
constituem DNA da empresa e seu compromisso com 
um futuro social melhor.

Esta escultura fixada e tensionada em dois pontos, 
rotaciona lentamente sobre o seu eixo conforme o 
ciclo de irrigação do jardim, como forma de 
possibilitar uma vivência em relação à necessidade 
dos ciclos naturais e de como estes podem possibilitar 
outras experiências, caracterizada nesta proposta pela 
relação da escultura com o espaço, uma vez que ao 
rotacionar, sua forma e suas plantas possibilitam 
novas leituras formais.

Valores da Roche  

Integridade
Somos abertos, honestos, éticos e autênticos, de 
maneira consistente.
 
Coragem
Somos empreendedores, portanto assumimos riscos e 
ultrapassamos limites. 
 
Paixão
Utilizamos a nossa motivação e dedicação para 
estimular, envolver e inspirar os outros.
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Tecnologia “Patrick Blanc”: 
Tecnologia “Patrick Blanc” de jardim vertical que está 
disponível no Brasil deste o início do ano de 2012, aqui 
explorada de forma inovadora: Esta foi aplicada nas 
duas faces de uma estrutura metálica conformada, 
fazendo referência ao formato de um DNA.  

Tecnologia “Patrick Blanc”:

Ÿ manta especial
Ÿ nylon para distribuir a água e os nutrientes,
Ÿ placa de pvc,
Ÿ tubo para irrigação.

Manutenção:
 A Tecnologia “Patrick Blanc” necessita de manutenção 
mensal no dois primeiros meses e trimestralmente no 
período posterior.

Peso aproximado de 50Kg por m2 (Tecnologia “Patrick 
Blanc” + estrutura metálica), como a escultura possui 
aproximadamente 24 m2, seu peso não deverá 
ultrapassar 1.500kg.

Dimensões:
12m de altura com 1,2m de largura máxima
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Estrutura metálica
Tubos de aço com 04 polegadas de diâmetro e 1/4 de 
polegada de espessura de parede, conformados em 
maquinas operatrizes tipo “Calandra”. 
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