
1 Estratégia / Partido 2 Impacto Ambiental 3 Parque Agropecuário de Planaltina

 Destina-se fundamentalmente às atividades externas: Área de shows; Parque de diversões; e 

Considerando os usos eminentemente públicos do CEAP, o desenho das áreas abertas, Exposição de produtos manufaturados. “...nem tudo que é torto é errado, veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado...”O projeto considera aspectos fundamentais no que diz respeito à sustentabilidade e a eficiência da 

especialmente a transição entre cidade e parque, constitui uma ação fundamental no sentido de O eixo transversal gerado pela plataforma orienta e articula os elementos do programa de forma a edificação:
O projeto do parque considerou que esse trecho faz parte de uma grande área de preservação determinar uma condição de implantação para o conjunto arquitetônico. O conjunto construído, no permitir que as atividades tenham características espaciais e técnicas específicas. - Implantação adequada; de forma a permitir o máximo aproveitamento da luz e ventilação 

permanente. contexto deste projeto, representa essencialmente a construção de um espaço, ao longo do qual as À esta praça linear estão acopladas as três atividades fundamentais do Centro de Exposição naturais, além da correta inserção, do ponto de vista físico, da edificação no lugar para evitar alterações na 
Por isso a premissa principal foi a preservação desse importante bioma assim como de sua atividades programáticas se distribuem. Agropecuária: topografia.

paisagem peculiar que permaneceram intocados. Deste modo o projeto desenha, antes das edificações necessárias para absorver os usos - No extremo leste o galpão multiuso e a administração. - Racionalidade construtiva; objetivando o menor impacto no sítio e a máxima redução de perdas. 
As intervenções propostas visam a recreação, o lazer e a educação ambiental dos usuários, pretendidos, uma estratégia que consiste em um microzoneamento que define claramente que porções - Na zona central as lojas de alimentação e stands de artesanato. - Eficiência energética; adoção de técnicas passivas de controle térmico; para a consequente 

abrigando todo o programa solicitado, com o mínimo impacto ambiental. das áreas A e B serão ocupadas e como elas contribuirão para a construção da “borda” definitiva do - No extremo oeste as áreas destinadas aos animais, currais, leilão, moagem etc. economia no consumo de energia e na manutenção da edificação.
Nos acessos, leves pergolados cobertos de trepadeiras do cerrado, proporcionam sombra e local território, de forma a garantir a transição adequada entre o Setor Residencial Oeste e a Área de Proteção O projeto fixa, então, a partir das cotas superiores do sítio, junto à Avenida Tiradentes, o nível da - Uso racional da água; 

agradável de recepção ao usuário. Abrigam parte do programa, como área administrativa, sanitários, Ambiental do planalto Central. plataforma de articulação que, em função da suave declividade do terreno, nos permitiu gerar um 
pontos de encontro e praças de estar. pavimento elevado sobre a área dos currais criando, assim, uma condição ótima para a exibição dos A cobertura, elemento fundamental que ampara as atividades do CEAP, atua como elemento 

Na ciclovia, pista de Cooper e trilha interpretativa, propusemos pisos de materiais drenantes O elemento primário desta estratégia é uma plataforma de 20 x 250 metros, orientada no sentido animais e também para a operação da área destinada aos leilões. Na zona central do eixo, e privilegiados regulador do microclima da edificação. Foi projetada de forma a ampliar a inércia térmica do conjunto e 
enfatizando o caráter ecológico do parque e a preocupação da água como recurso.Leste-Oeste, e que gera duas sub-áreas nos limites da área B: pela posição ainda elevada em relação ao terreno, estão posicionadas à sul as lojas de alimentação, e à permitir uma ventilação ampla transversal à sua maior dimensão. 

Como amenizador climático, projetamos três adensamentos arbóreos tematizados, utilizando Sub-área 1 – Corresponde à faixa contígua ao setor residencial oeste e, configura-se como a norte, voltado para a área de atividades externas e tendo como pano de fundo o Parque Agropecuário, o Aberturas com controle da incidência solar direta foram previstas de maneira a permitir a entrada 
espécies nativas do cerrado brasiliense, onde priorizamos árvores frutíferas para atração da avefauna, praça de recepção do complexo, cuja função é, também, de garantir o afastamento adequado e preservar espaço destinado aos stands. de luz difusa e reduzir significativamente o ganho de calor através de sua superfície principal.
próximo ao estacionamento. Um segundo maciço de árvores com florações significativas e um terceiro as habitações, próximas à área de intervenção, dos possíveis transtornos gerados no dia-a-dia das A plataforma acaba por sugerir, consequentemente, uma cobertura que reflete suas dimensões. O complexo do Centro de Exposição Agropecuária foi concebido de forma a ser montado no 
com espécies de madeiras nobres. atividades do CEAP. Um elemento horizontal que fixa o gabarito da edificação e que responde à geomorfologia do lugar canteiro de obras, em fases, buscando o maior controle do processo produtivo e a redução máxima de 

Palmeiras características deste bioma fazem o diálogo entre o parque e a arquitetura do centro de Sub-área 2 – Atua como elemento de transição direta entre a edificação do CEAP, último objeto criando, nitidamente, a interferência do homem na natureza. perdas durante a construção.
exposições.urbano, e a área do Parque Agropecuário de Planaltina.

... aquilo que realmente importa e orienta uma configuração arquitetural ou urbana é exatamente algo que não vêm expressamente indicado, o ESPAÇO...”.
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ÁREA EDIFICADA

ÁREAS ABERTAS
- SHOWS
- PRODUTOS MANUFATURADOS
- PARQUE DE DIVERSÕES
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