
A estrada foi projetada para que  dis-
tancie o fluxo de visitantes da área re-
sidencial e diminua os impactos am-
bientais fazendo com que sua confor-
 mação aconteça apena por locais onde
é apenas área de lavoura.

O projeto determina que as áreas hoje utili-
 zadas como lavoura (marcadas em verde
 escuro) sejam reflorestadas, aumentando
a área de mata e por consequência favore-
cendo a fauna local.

Totem que marca o
início e chegada das tri-
 lhas com informações
 que permitam que as
trilhas sejam auto guia-
das.

Pensando em auxiliar nas atividades de-
 senvolvidas pela CEA, fora da edificação
 principal, foi desenvolvido um projeto de
 uma pequena construção modular, que
 possa ser implantada em áreas de mata
ou próxima à ela.
Este pórtico é revestido com placas
 OSB, manta impermeabilizante e tábuas
 de madeira de Eucalipto tratadas. Esse
acabamento foi escolhido visando a mi-
metização da edificação com o entorno.
 O local pode ser usado como ponto de
 apoio, espaço de pesquisa ou sala de
  aula alternativa.

Zoneamento Macro Projeto Arquitetônico - Implantação

A propriedade de implantação do CEA
 tem aproximadamente 185 hectares
 e por seu tamanho, possui situações
diferentes em suas porções.

Para construir um programa educati-Para construir um programa educati-
vo que recupere e respeite a realida-
 de de cada porção, o projeto zoneia
de forma macro, como deve ser trata-
da cada parte da propriedade, desta-
cando áreas de interesse e proposi-
ções de edificações.

Tendo como princípio o conceito do CEA que é “SE-
 MENTE”, o paisagismo procura valorizar o núcleo
da edificação, de onde convergem todos os fluxos.

Nas ramificações fluxos, espaços de lazer e com-
templação e áreas de cultivo se unificam, forman-
do uma unidade que convida a desfrutar das sen-
   sações que a natureza oferece.

O lago é destinado para a contenção da água tratada
pela estação de tratamento de esgoto. Esta água  é des-
tinada à irrigação do paisagismo, além de tornar o le-
mento um ponto focal na composição formal do jardim.
   

Assim, o conceito do paisagismo é a raiz, parte im-
portante de uma planta, que sai do centro da se-
mente e ramifica-se, dando estrutura à planta.
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Buscando criar novas maneiras de ensinar,
canteiros dispostos pelo terreno são destina-
dos à produção de Plantas Alimentícias não-
convencionais - PANCS, pensando que os visi-
 tantes poderão plantar, colher e comer as

plantas ali presentes.
  A ideia é que este paisagismo seja mutável.
Enquanto algumas plantas são colhidas

outras são plantadas. Enquanto algumas plan-
 tas encerram seu ciclo outra estão em plena
floração, tornando o jardim um espaço multi-
funcional e uma sala de aula ao ar livre.

   

Vista do acesso ao CEA

Perspectiva Fachada Noroeste

Perspectiva Fachada Sul

Perspectiva Fachada SulPerspectivas
     Observatório

B

B

CC

A

A

Escala gráfica


