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O Estado de São Paulo, através da Fundação Florestal, promove 
o programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar 
e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica. O programa, 
financiado através de um convênio entre o BID, a Secretaria do 
Meio ambiente e o Governo do Estado prevê a recuperação sócio 
ambiental e a melhoria da infraestrutura e capacidade de gestão 
dos parques e unidades de conservação e uso sustentável. 
É nesse contexto que se insere o projeto da nova Sede 
Administrativa do Mosaico de Unidades de Conservação 
da Juréia-Itatins (MUCJI) e das Bases de Convivência e 
Monitoramento das reservas de uso sustentável (RDS) e parques 
ecológicos (PE). As bases seguem um projeto-típico, com 
previsão de implantação em 3 unidades do mosaico: Parque 
Estadual do Prelado, a Reserva de Uso Sustentável de Barra do 
Una e a Reserva de Uso Sustentável do Despraiado.

Todo o processo de construção e operação destes edifícios 
foi formulado para gerar o menor impacto ambiental possível, 
levando em conta a dificuldade de acesso e a ausência 
de infraestrutura de água potável, esgoto e rede elétrica. 
Foram especificados materiais leves, duráveis e de produção 
industrializada, escolhas que possibilitam a redução de resíduos 
na construção, objetivando uma obra seca e rápida, para 
compensar a dificuldade de acesso aos terrenos.

Estruturalmente, a escolha por uma construção madeira laminada 
colada (MLC), material leve, industrializado e de origem renovável, 
alivia o peso sobre as fundações, minimiza os resíduos de difícil 
reciclagem e garante controle e agilidade ao processo. Seguindo o 
mesmo raciocínio, optou-se por divisórias moduladas em sistema 
autoportante com MDF tratado, caixilhos padronizados em 
madeira, fechamentos com MDF e policarbonato alveolar, telhas 
termoacústicas e assoalhos de painel wall. 

Priorizou-se soluções buscando eficiência energética e conforto 
ambiental: a autossuficiência elétrica com painéis fotovoltaicos, 
o reaproveitamento de águas pluviais, tratamento de efluentes 
e controle de resíduos. Foram previstos grandes beirais de 
cobertura, fachadas com policarbonato alveolar de grande 
espessura, ventilação natural cruzada e circulações avarandadas, 
que melhoram sensivelmente o conforto ambiental.

A sede administrativa, aqui apresentada, encontra-se atualmente 
em fase de finalização de obra. Acomoda o centro administrativo, 
operacional e jurídico responsável pela gestão das unidades de 
conservação do Mosaico, além de centralizar as ações educativas 
e de pesquisa científica.
 
Com a implantação restrita à área da construção anterior 
existente, o programa de atividades foi concentrado em três 
pavimentos, minimizando o impacto sobre o terreno. Além dos 
usos administrativos, o projeto prevê na cobertura uma área 
técnica que se configura como um ambiente aberto, na altura da 
copa das árvores, que pode receber atividades diversas.

Desta forma, as próprias construções se apresentam como 
equipamentos de referência social e de sustentabilidade, 
como ponto de encontro e de reflexão para as comunidades 
que habitam historicamente as reservas, de modo a contribuir 
decisivamente para o exercício da função social das unidades de 
conservação, amparadas pela administração central do MUCJI. 
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Cliente Fundação Florestal do 
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Gerenciamento 23 SUL
Arquitetura 23 SUL

Estrutura de madeira Carpinteria / 
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Estrutura de concreto GDPE

Instalações Ramoska & Castellani 
/ Jovic
Paisagismo Oficina 2mais
Perspectivas LOOS Digital

Ano 2016
Status Em obra
Área 588m²
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