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 O conjunto arquitetônico do Centro de Educação 
Ambiental foi implantado de forma centralizada na gleba, 
com as demais atividades que complementam seu 
programa ao seu redor, conectando as edicações através 
do eixo principal (         ) e de caminhos perpendiculares
(          ) .
 A edicação foi distribuída no espaço de forma a não 
prejudicar a vegetação existente e aproveitar a 
declividade do terreno.

 Inicialmente o programa do CEA foi distribuído em 5 
prédios independentes, todos térreos. 

 A recepção/administração é o primeiro prédio do 
conjunto a ser alcançado pelo pedestre. Os sanitários 
públicos se concentram em uma única edicação, podendo 
funcionar em qualquer horário, independente do CEA. Eles 
recebem uma materialidade diferenciada para facilitar sua 
identicação e localização no parque. O auditório foi 
implantado de forma a aproveitar a declividade, gerando o 
desnível da platéia. A biblioteca recebe a mesma estrutura e 
identidade formal do auditório, estando rotacionada em 
relação a ele no conjunto, voltada para o espaço aberto, 
proporcionando ambientes de leitura e estudo sem 
insolação direta.

 Os elementos estruturais das edicações seguem o 
módulo de 6x6m, gerando caminhos e conexões cobertas 
entre os prédios. O sistema reuni os cinco volumes em uma 
estrutura de pilares, vigas de alma cheia e vigas treliçadas, 
gerando o entendimento de um único conjunto. 

 As dimensões das edicações se relacionam entre si, 
buscando alinhamentos e reforçando a ideia da estrutura 
modular. Os volumes de auditório e biblioteca são 
rotacionados 180º no conjunto.

 Posteriormente o prédio recebe vedações horizontais 
e verticais leves e moduladas, podendo se adaptar aos 
diversos programas e necessidades dos ambientes 
propostos.
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DIAGRAMA ESTRUTURA FORMAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FACHADA LESTE

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ACESSO PRINCIPAL

- Lançamento de pilares e áreas das 
edicações;

- Lançamento das vigas de alma cheia 
e treliçadas;

- Lançamento das coberturas; - Lançamento das vedações verticais; - Resultado do conjunto arquitetônico, com 
estrutura, vedações e materialidades;
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