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1. INTRODUÇÃO

Partindo da análise de um conjunto de aspectos
condicionantes, o presente documento objetiva fornecer diretrizes para
os projetos de Urbanização do Centro Tecnologico, do Campus da
Universidade de Brasília.
Na sua elaboração tomou-se como referência o
desenvolvimento físico do Campus desde os seus primórdios; – o
plano original da UnB (elaborado por Lúcio Costa, em 1960) e alguns
dos planos posteriores (1970, 1971 e 1974). Especial consideração foi
dada à orientações contidas no Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro, de 1998, tanto em razão da sua atualidade
quanto do aprofundado de sua análise.
O Plano inicial de Lúcio Costa, de 1962, caracterizava-se,
fundamentalmente por unidades isoladas para área de ciências.
Posteriormente, por sugestão de Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro
(1963), tais unidades foram aglutinadas num único edifício – o Instituto
Central de Ciências (ICC), projetado por este arquiteto,1 com prédios
no seu entorno e a configuração de uma Praça Maior, como centro de
vivência que incluiria o restaurante universitário.
Ocorre que, mudanças posteriores, em especial, as
decorrentes do plano de 1974, com a construção dos prédios da
Faculdade Ciências da Saúde (FS), da Faculdade de Tecnologia (FT)
e da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FA), reforçou-se o
1

Coube ao arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, o desenvolvimento do
projeto do ICC.

esquema linear definido pelo ICC. A centralização das atividades no
ICC provocou o abandono da idéia de se ter a Praça Maior como
elemento estruturador do Campus. Como conseqüência, a via
intermediária norte-sul (Via VC-6) passou a ser trabalhada como um
eixo que organiza o campus.
O que se observa hoje é decorrência da superposição de
princípios estruturadores de diversas concepções mais ou menos
idealizadas sobre o que deveria ser o campus. Os prédios e locais de
encontro e sociabilidade se apresentam dispersos. Os eixos de
circulação de veículos geram alguns conflitos. Os caminhos de
pedestre como tal são desintegrados, pois ainda não mereceram a
necessária atenção de um projeto. O agravante é que a situação
materializada é em parte irreversível, dificultando a solução dos
problemas.
Num certo sentido, o campus da UnB corresponde aos
princípios morfológicos da cidade onde se insere, vinculando-se a um
“modelo funcional simultaneamente rígido e atomizado” marcada por
uma excessiva separação “mesmo das atividades mais
complementares: o caso por exemplo, da Biblioteca Central, situada
distante de todas as áreas acadêmicas, que vêem dificultada a
consulta bibliográfica cotidiana: isoladas pela monofuncionalidade e
pelas grandes distâncias”
(Zimbres, Kohlsdorf & Carneiro in
Turkienicz & Malta, 1986:369).
A dispersão dos prédios e as múltiplas possibilidades de
percurso dos pedestres entre os prédios e o fato dos caminhos
estabelecidos estarem, quase sempre, dissociados dos alinhamentos
das edificações são, evidentemente, decorrência desse processo de
estruturação. O resultado é que caminhos existentes, quase sempre,
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são inóspitos, seja por não oferecerem aos pedestres locais (ou
estações) concatenadas que possibilitem amenizar as distâncias seja
por não oferecerem condições mínimas de conforto, como áreas
sombreadas ou abrigo das intempéries. Com um agravante – muitos
dos percursos de importância para os pedestres não oferecem, até
hoje, qualquer tratamento, mesmo o simples pavimento.
Outra carência que tem sido objeto de estudos e reivindicações
diz respeito à inexistência de um sistema de ciclovias no interior do
campus, o qual poderia ser contraposto ao excessivo uso do
automóvel e, quiçá, servir de estímulo a sua expansão para os
espaços exteriores ao campus, numa cidade que oferece todas as
condições para tal. Outro aspecto importante diz respeito às
exigências de acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais
Ainda que se deva levar em conta esses e outros problemas
não mencionados, resultantes do processo de estruturação, a situação
do Campus da UnB, se comparado ao de outras universidades de
mesma lavra, apresenta ganhos. Seu nível de integração com as
áreas urbanas que lhe são imediatas é razoável. O mesmo se pode
dizer do nível de aglutinação das edificações – ainda que muitos
lacunas e problemas exijam solução.

Evidentemente que para resolver os problemas anteriormente
citados e assim atingir melhores níveis de desempenho das funções,
faz-se necessário cuidar para que as novas construções não venham
a gerar novos problemas. Mas sim contribuir, ainda que parcialmente,
para resolver aqueles aspectos mais problemáticos, que têm sido
apontados pelos planos e estudos mencionados. A seguir será
sintetizado nos quadros ilustrativos um breve resumo dos estudos
desenvolvidos para o Parque Tecnológico da UnB:


Projeto INTERPARK 1991 – Roberto Spolidoro



Projeto Parque Tecnológico 1993 –



Projeto Parque Tecnológico 1994 –



Projeto Brasília Tecnólope- 1996



BRASPARK 1996 -

A despeito das restrições que podem ser levantadas, é
perceptível no atual arranjo físico-espacial do Campus Darcy Ribeiro
um sentido de escala humana que se aproxima dos padrões que
costumam ser considerados desejáveis para instituições congêneres
voltadas para o ensino e a pesquisa. E esta escala, certamente, deriva
do plano inicial que lhe dá origem.
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2. HISTÓRICO
PROJETO INTERPARK - 1991
Roberto Spolidoro
Ágora moderna com:
Shopping Center experimental do Futuro;
Convívio;
Centro Empresarial do Futuro;
Museus;
Hotel experimental do Futuro;
Corredores de Infra-estrutura (com pequeno trem de superfície);
A construção do INTERPARK enseja os seguintes desdobramentos: residência para estudantes no Campus, a Técnopole de Brasília, projeto
Nacional do Futuro, Projeto latino americano do Futuro.
PARQUE TECNOLÓGICO - 1993
Croquis prefeitura – integrado ao bosque existente.
duas escalas:
Monumental:
Amplo espaço aberto, grande praça, tripé de espaços alimentadores dos espaços de convívio da
empresarial, centro de atividades (shopping)].

praça

[centro

cultural,

centro

Gregária:
Espaços intersticiais das edificações, pequenos locais de convívio.
Praça do bosque:
Grande tapete de recepção, se confunde com o próprio parque, com poucas formas presentes, Exceto: [centro cultural,
empresarial, centro de atividades (shopping e hotel escola)]. (acesso livre).

centro

Espaço de trabalho:
Empresas incubadas e empresas prestadoras de serviços especializados. (acesso controlado)

5

PARQUE TECNOLÓGICO DA UNB- 1994
Elaboração:
Roberto Spolidoro (Clécio e Camilo)
Elementos do parque:
CDT (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico )
Trade Point (Centro de Eficiência e de Fomento do Comercio Exterior)
Tecsoft (Centro de Tecnologia do Software)
Centro Comercial Empresarial (Escritórios de Comercialização de Empresas de Base Tecnológica)
Conjunto Empresarial (prédio p/empresas de base tecnológica >50 metros quadrados)
Área Empresarial (a ex. da Autotrack)
Centro de Convivência da Asa Norte (24 horas)
Hotel escola
Laboratórios e Centros de Pesquisa
PROJETO BRASÍLIA TECNOPOLE 1996
Michel Lacave
Primeiro elemento do Parque tecnológico de Brasília – PTB
O GDF define 3 eixos estratégicos (para evitar o risco de que Brasília se transforme numa Acrópole, dominada pelas atividades Burocráticas):
Turismo – Projeto ORLA
Tecnologia – PTB e Porto Seco
Qualidade de vida – Business Center
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BRASPARK - 1996
Roberto Spolidoro
Luis Afonso Bermúdez
Célio Biavati Filho
Uma espécie de Ágora que procure recriar o ambiente da cidade clássica. Deve representar uma área de telecomunicações
Avançadas (espécie de teleporto).
Ágora
Centro de Convenções
Corredores de Infra-estrutura
Pólo de saúde (perto da ágora)
Hotéis (junto a Àgora)

Interpark/UnB – Setembro 1991.
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3. PARQUES TECNOLÓGICOS

Um parque tecnológico é um empreendimento que busca
estimular a transferência de tecnologia para às micro e pequenas
empresas, muitas vezes, englobando, por exemplo, incubadora de
empresas e centros de modernização.
Situado dentro ou próximo às instituições de ensino e pesquisa
(distância inferior a cinco quilômetros), além da estrutura
organizacional formal, com a existência de uma entidade gestora, há,
também, espaço-físico destinado a abrigar projetos ou empresas de
base tecnológica – incubadora de empresas.
Parque tecnológico é um sistema, uma rede, uma organização
complexa e volátil, nunca estabilizada, sempre em construção (...) é
fundamental que ele seja uma construção flexível. Na sua origem, há
dois componentes: a federação, no mesmo lugar ou próximo de quatro
tipos de componentes básicos – as universidades; os laboratórios de
pesquisa; as empresas de alta tecnologia; e equipamentos, serviços e
financiamentos. Esses quatro componentes são essenciais. Não
existe um parque tecnológico se faltar um dos quatro.
Importância da existência, nos parques tecnológicos, de uma
estrutura física completa para atrair, permitir a interação com as
universidades e, assim, reter empresas que utilizam a tecnologia como
principal insumo de produção. Um Parque Tecnológico é uma
iniciativa com base numa área física, com uma gleba ou um conjunto
de prédios, destinada a receber empresas inovadoras ou intensivas

em conhecimentos e de promover sua interação com instituições de
ensino e pesquisa... Uma característica marcante dos parques
tecnológicos é a existência de uma área destinada a abrigar empresas
já estabilizadas.
De forma geral, o parque tecnológico pode ser considerado um
desenvolvimento imobiliário realçado que tira vantagem da
proximidade de uma fonte significativa de capital intelectual, ambiente
favorável e infra-estrutura compartilhada. No entanto, as
características marcantes são o arrendamento a longo prazo e/ou
compra do terreno e o direito de construir.
De maneira geral, os parques tecnológicos podem ser
definidos como um empreendimento imobiliário que, através da
interação com diversos atores, estimulam a inovação tecnológica por
meio do abrigo de projetos e empresas intensivas em conhecimento.
Possui infra-estrutura física e, normalmente, está instalado bem
próximo às instituições de ensino ou centros de pesquisa. Além disso,
tem uma estrutura organizacional formal, espaço disponível para a
instalação de empresas nascentes, ou seja, uma incubadora de
empresas, e toda infra-estrutura de serviços para uso dos
empreendedores residentes ou virtuais. Para efeito deste estudo, a
terminologia ‘empresas residentes’ refere-se às empresas que a partir
da apresentação, avaliação e aprovação de um plano de negócios
para o desenvolvimento de um produto ou serviço, instalam-se na
incubadora do Parque Tecnológico, por um período de dois a três
anos, usufruindo de todos os serviços disponíveis. As ’empresas
virtuais’ são as que recebem os mesmos serviços oferecidos para as
empresas residentes, mas não se instalam fisicamente no Parque.
Existem muitos parques que, além do mencionado, estão disponíveis
para venda ou locação, terrenos e/ou prédios, os quais podem ser
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direcionados tanto para empresas âncoras 3 , intensivas em
tecnologia, quanto para empresas graduadas 4 . Os parques que
possuem este espaço contam com uma fonte de receita a mais,
normalmente, aplicada em projetos de pesquisa. Assim, para muitos
autores, um parque tecnológico é considerado, também, como um
empreendimento imobiliário e, portanto, necessariamente, tem que ter
espaço disponível para ser locado ou mesmo vendido para empresas.
Também foi destacado o bosque, demonstrando a
preocupação dos parques com a preservação do meio ambiente, que
também é uma característica marcante deste tipo de empreendimento.

lazer, centros de editoração, agencias de viagem, salas de exposição,
creches, ginásios esportivos.
Para que o Parque Científico e Tecnológico da UnB seja
implantada baseado em princípios de preservação do meio ambiente é
necessário incorporar os princípios da construção sustentável desde a
fase de concepção do projeto urbanístico, passando pela fase de
especificação e construção da infra-esrtrutura e dos edifícios até a sua
futura operacionalização e manutenção

É também relevante expor a definição da associação nacional.
Segundo a ANPROTEC (2001) parque tecnológico é um... a)
instrumento de inovação tecnológica; b) projeto imobiliário planejado,
com infra-estrutura adequada a preservação do meio ambiente e
a instalação de empreendimentos de base tecnológica. Oferece
condições que favorecem o processo de inovação tecnológica
mediante trabalho cooperativo entre centros de pesquisa,
universidade, agências de fomento e empresas.


Estrutura:

Universidade
Indústrias, Bosque, Centros de Pesquisa, Laboratórios, Centros
Empresariais, Incubadora, Centros de serviços.


Centros de serviços

Banco, correios, restaurante, hotéis, cafés, reprografia,
contabilidade especializada, desenho industrial, acesso a
financiamentos, agencia de patentes, consultoria gerencial, marketing,
especialistas em comercialização, salas de conferencia, áreas de
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4. O CONCEITO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

A palavra sustentável (permanente ou continuado) em algumas
línguas é traduzida como durável. O conceito de construção
sustentável pode ter diferentes enfoques e diferentes prioridades em
diferentes países. A ênfase comum tem sido nos impactos causados
na bio diversidade, no ar e clima (pelas emissões de gases e
poluentes) e no uso de recursos naturais e energia.
Os países desenvolvidos estão em condições de dedicar maior
atenção na criação de um mercado imobiliário mais sustentável, tanto
pela renovação, por novos empreendimentos ou pela invenção e uso
de novas tecnologias. Ao passo que os países em desenvolvimento
como o Brasil, devem considerar os aspectos socioeconômicos,
principalmente os problemas da pobreza e da desigualdade social.
Mais recentemente, os aspectos culturais e as implicações do
patrimônio cultural do ambiente construído passaram a ser
considerados como aspectos preeminentes na construção sustentável.
De acordo com a Agenda 21 para a construção sustentável
(CIB, 2000), a construção sustentável é uma forma da indústria da
construção responder à obtenção do desenvolvimento sustentável nos
vários aspectos: cultural, socioeconômico e ambiental. Os principais
desafios são:


Gerenciamento e organização – compreende não só os
aspectos técnicos, como também, os aspectos sociais, legais,

econômicos e políticos, portanto trata-se de um tema complexo
devido a amplitude de sua inter-relacão e o significativo
número de agentes envolvidos no processo de atividades,
desde a fase de desenvolvimento até a fase de demolição,
passando pela fase de operação de cada componente do
ambiente construído.

Os aspectos do edifício e do produto – diz respeito a como
otimizar as características dos edifícios e dos produtos de forma a
melhorar o desempenho ambiental da construção, considerando
fatores básicos como clima, cultura, tradições construtivas, inovações
tecnológicas e produção de componentes da edificação.
Quanto à produção de componentes e sistemas, são aspectos
importantes: a redução do volume de material e de energia, a redução
de emissões dos produtos em uso e a melhoria no quesito reparação
e reciclagem.
Quanto aos aspectos do edifício deve-se considerar como
estratégias para alcançar condições de vida saudáveis e produtivas no
interior das edificações: as condições climáticas locais; os edifícios
vizinhos e sua influencia no projeto;os quadrantes de maior
radiação2;os protetores solares exteriores3; a contribuição das cargas

Ganhos térmicos pela insolação – fachadas. As fachadas não contribuem tanto para
a carga térmica máxima, pois na hora de pico desta carga incidente externa (12
horas), no verão, o sol esta a pino, não incidindo em nenhuma das fachadas. A
contribuição destas fachadas se dá mais pela radiação difusa e pelos ganhos
provenientes da diferença (delta t entre o ar externo e o ar interno (condicionado).
2

10

internas; a amplitude térmica local; a umidade relativa média do ar; a
direção e a velocidade dos ventos predominantes.


Consumo de recursos – considera-se um grande desafio
para a indústria da construção medidas de redução de energia,
do

Quanto à eficiência no consumo de materiais: redução de
materiais por unidade de serviço; potencialização da durabilidade;
utilizar materiais reciclados; utilização de materiais com menor
impacto na extração e fabricação.
Quanto à eficiência no consumo de água: uso de
equipamentos de baixo consumo; adequada seleção de espécies
vegetais nos jardins, sistema de rego eficientes; captação de
recursos; reciclagem das águas grises; captação e armazenagem
e utilização das águas de chuva
Quanto
à
eficiência
energética:
eficiência
nos
equipamentos4; aproveitamento da radiação solar (coletores
solares); carga térmica reduzida pela diminuição da insolação
direta sobre os vidros das aberturas.
Estratégias passivas (aproveitar ao máximo as condições
locais de ventilação e, iluminação natural, radiação solar e inércia
térmica dos materiais para tirar proveito delas desde o ponto de vista
energético)

3

Às vezes a falta de proteção externa acaba sendo transferida para as cortinas
/persianas internas, o que prejudica a iluminação natural no interior, além de gerar
ganhos excessivos, aumentando portanto o consumo de energia.
4 Favorecer a circulação vertical (menor número de elevadores) concentrando a maior
parte do publico nos andares baixos.
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5. POSSIBILIDADES QUE AS TECNOLOGIAS SOLARES
PASSIVAS OFERECEM


A correta escolha dos materiais de construção opacos e
translúcidos em função da forma;



A possibilidade de captação da luz natural sem elevar
excessivamente a carga térmica5;



Fachadas diferenciadas conforme a orientação;



Inércia térmica – Massa térmica



Camada de ar ventilada nas fachadas



Vidros verdes na pele externa; por serem seletivos, deixando
passar mais radiação na faixa de luz visível e monos na faixa
do infravermelho;



Caixilho interno com vidro duplo, micro brises verticais para o
controle da luz e película de baixa emissividade (low-e) que
aumenta a reflexividade do vidro na faixa de radiação solar.



Orientar o edifício na direção dos ventos predominantes.



Na fachada onde ocorre a maior incidência de radiação solar
ao longo do ano, criar dispositivos de proteção solar externos8,
verticais ou horizontais para minimizar a radiação solar direta
no interior, maior responsável pelos ganhos de calor, porem
sem evitar a radiação difusa, que contribui para a boa
iluminação natural.



Resfriamento passivo noturno, através de vãos nas fachadas
que permanecem abertos durante a noite, diminuindo assim a
massa térmica a ser esfriada ou refrigerada ao dia seguinte.



Resfriamento evaporativo9

Considerar:


As condições climáticas locais;



Os edifícios vizinhos e sua influencia no projeto;



Os quadrantes de maior radiação6;



Os protetores solares exteriores7;



A contribuição das cargas internas; a amplitude térmica local;



A umidade relativa média do ar;



A direção e a velocidade dos ventos predominantes.

Estratégias passivas:
5

Cargas internas do edifício: presença humana, equipamentos e sistema de
iluminação.
6 Ganhos térmicos pela insolação – fachadas. As fachadas não contribuem tanto para
a carga térmica máxima, pois na hora de pico desta carga incidente externa (12
horas), no verão, o sol esta a pino, não incidindo em nenhuma das fachadas. A
contribuição destas fachadas se dá mais pela radiação difusa e pelos ganhos
provenientes da diferença (delta t entre o ar externo e o ar interno (condicionado).
7 Às vezes a falta de proteção externa acaba sendo transferida para as cortinas
/persianas internas, o que prejudica a iluminação natural no interior, além de gerar
ganhos excessivos, aumentando, portanto o consumo de energia.

8

Afastados do caixilho, evitando, assim, a ação do calor radiante no ambiente
proveniente dos elementos externos aquecidos.
9 Serve para substituir o ar condicionado durante o dia nas estações do ano mais
amenas, e conta com um sistema que funciona da seguinte forma: O ar quente atinge
a fachada sul durante o dia, por ação dos ventos predominantes, encontra uma tela
com fluxo de água descendente, que evapora nesse contato, e o ar resfriado neta

evaporação é direcionado para o interior do pavimento por aberturas no piso elevado.
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Quanto a Configuração espacial




Para o aproveitamento dos ventos para ventilação natural, a
forma do edifício deveria ser concebida de modo a Criar zonas
de pouco atrito (em áreas com pressões diferenciadas) para o
vento e condições para que atinja altas velocidades.
Canalizadores e aceleradores de vento formados por paredes
de vidro orientadas para a direção predominante do vento.
Lâminas de alumínio para redirecionamento dos ventos
predominantes para o interior, otimizando a ventilação cruzada.



Concepção alongada favorece o aceso de luz natural e
propicia a ventilação natural cruzada.



Cobertura dupla ou com maior isolamento térmico que corte o
pico de temperatura diurno e conserve calor no período
noturno.



Uso de equipamentos de baixo consumo



Adequada seleção de espécies vegetais nos jardins, sistema
de rego eficientes.
Captação de recursos:



Reciclagem das águas grises



Captação e armazenagem e utilização das águas de chuva

Consumo de energia


Eficiência nos equipamentos10



Aproveitamento da radiação solar (coletores solares)



Carga térmica reduzida pela diminuição da insolação direta
sobre os vidros das aberturas.

Consumo de materiais



Aberturas com proteção contra chuvas no período de verão,
que apresenta maior índice de pluviosidade.



Eficiência no consumo de materiais





Redução de materiais por unidade de serviço

Criação de zonas climáticas. Localização dos núcleos de
serviços (banheiros, escadas, elevadores) na orientação com
maior incidência de radiação solar (proteção e isolamento).



Potencialização da durabilidade



Utilizar materiais reciclados



Projetar sombra sobre os pisos inferiores





Evitar fachadas planas e pele fina de vidro

Utilização de materiais com menor impacto na extração e
fabricação.

Consumo de água
Eficiência no consumo:
O ar se aquece em contato com pessoas e equipamentos, sobe por convecção natural
(por diferença de temperatura), e é expelido por aberturas superiores na fachada norte.

10

Favorecer a circulação vertical (menor número de elevadores) concentrando a maior
parte do publico nos andares baixos.
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6. CONDICIONANTES FÍSICOS
CONDICIONANTES
01

02

03

04

CONSEQUÊNCIAS / ALTERNATIVA TÉCNICA


A localização da tubulação coletora de esgotos, condiciona a localização das novas edificações na parte sul do campus.
Infra-estrutura – Rede Coletora de 
Em níveis acima da rede atual (montante), lançar esgoto na rede. Em níveis abaixo (jusante) fazer tratamento e reutilizar para
Esgoto da CAESB
irrigação.

Rede atual tem 2m de largura, e prever 6m de cada lado (servidão), foi reformada há 2001.
Utilizar válvulas e vasos economizadores.
Rede independente para efluentes químicos a partir das bancadas.

A declividade no sentido leste do terreno e a existência de rede coletora de águas pluviais ao oeste, indica a parte sul do terreno
Infra-estrutura – Rede de
como melhor localização das edificações.
Drenagem de Águas Pluviais

Na parte leste deve ser prevista espaço para localização de bacia de infiltração de águas pluviais.

Para não sobrecarregar a rede de águas pluviais:

Captar água dos telhados e encaminhar a caixas de amortecimento.
Revestimento de piso dos estabelecimentos com material absorvente.

Os ramais de água potável e energia elétrica passíveis de serem utilizados para abastecimento das edificações situam-se na parte
Infra-estrutura –
norte do terreno.
Redes de Distribuição de Água,

O mesmo ocorre com os cabos de fibra ótica
Energia Elétrica e

Os laboratórios que exigem maior concentração de instalações especiais, preferencialmente deveriam ser separados das demais
Fibra Ótica
edificações.
Rede de água potável atual NÃO SUPORTA, as alternativas são:
Nova rede a partir do reservatório desativado (exigirá manutenção do reservatório).
Definir se deverão existir reservatórios (um para cada conjunto) ou um para cada prédio.
Observar atendimento para as normas de incêndio).
Instalar válvulas redutoras de pressão.
Instalar hidrômetro em cada prédio.
Utilizar torneiras, válvulas, vasos, etc economizadoras.
O fato da parte oeste do terreno ser a mais alta recomenda a localização das edificações aí, pelos benefícios em termos de custos com
Relevo
as redes de infra-estrutura (esgoto, água pluvial, água potável, energia elétrica etc.)
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05

Vegetação

Insolação/ Temperatura/

06
Ventos Dominantes

07

Aspectos Cênicos

08

Acessibilidade de Pedestres








As árvores nativas do terreno encontram-se concentradas na parte oeste.
Há conjuntos significativos de árvores (exóticas e nativas)
Predomina no terreno a cobertura por gramíneas e algumas arbustivas nativas que devem ser preservadas.
Na localização das edificações os referidos grupos de árvores devem ser considerados.
Em casos excepcionais, pode-se admitir o abate de algumas árvores isoladas de menor expressão.
O plano de plantio (integrante do projeto paisagístico) deve ser pautado pela recuperação da cobertura vegetal e pela
experimentação estética dos elementos vegetais nativos.

Insolação

Do terreno – totalmente exposto à radiação solar durante todo o ano, exceto na parte oeste onde predomina vegetação arbórea.

Dos edifícios – total - No período da tarde, nas proximidades dos edifícios do CEFTRU e CDT, quase não há sombras projetadas
pelos mesmos.
Ventos

No período seco – (abril a setembro) - predominantemente leste com ocorrências na direção sudeste (setembro). Velocidades entre
2 e 4 m/s.

No período úmido – (outubro a abril) – predominantemente na direção noroeste (dezembro) e nordeste (janeiro). Velocidades entre
2 e 5 m/s.

Predominantemente durante todo o ano na direção leste. (janeiro à abril e setembro à novembro).

Estes condicionam as aberturas para obter ventilação cruzada assim como anteparos necessários para evitar vento carregado de
poeira.

A localização dos laboratórios deve preferencialmente ser na porção sudeste e na cota mais baixa em relação aos outros edifícios
do setor, com exaustores para emissão de gases orientados a sudoeste.

O ar frio da noite flui para o ponto mais baixo do terreno, na direção sudoeste/ nordeste (local com mais vegetação). A retenção
desse ar frio no terreno junto às edificações pode ser conseguida através de barreiras tais como taludes e/ou maciços de vegetação.

A bocas de entrada de ventilação devem ser maiores que a de saída.
Obs. A boa orientação em relação ao sol poucas vezes coincide com a do vento. Neste sentido sendo o vento predominante na direção
leste durante a maior parte do ano, a localização de aberturas nessa orientação favoreceria, pela diferença de pressão, a ventilação
cruzada. O mesmo poderia se obter colocando as aberturas a 45o em relação à direção do vento (aumenta a velocidade do ar)..

As temperaturas máximas e mínimas.
Não ultrapassa os 29o C, para uma umidade acima dos 80%, em nenhum mês do ano
No período quente úmido a umidade relativa varia entre 34,4% no mês de outubro, e 49% em dezembro. No período seco, a umidade
relativa média varia entre 22%, mês de agosto, e 42%, em maio. Em julho a totalidade das ocorrências de temperatura acima dos 29o C
encontra-se a uma umidade abaixo dos 30%.

Os visuais mais interessantes ocorrem na parte mais alta do terreno (parte sudoeste) e tem como principal objeto trechos do lago.

No sentido de uma melhor exploração dos recursos visuais, a distribuição escalonada dos prédios é a melhor, poderiam
acompanhar os desníveis encontrados em relação à declividade no sentido leste da área.

Do ponto de vista da acessibilidade a melhor localização para as novas edificações é a parte oeste do terreno.

O pedestre terá prioridade diante do veículo, devendo-se prever na via de acesso (ligação com a L2) e nas demais vias do entorno,
faixas de pedestre elevadas (quebra-molas em extensão).
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09

10

11

Acesso de Veículos e
Estacionamentos

Mobiliário Urbano
(bancos, lixeiras, elementos de
iluminação, placas de sinalização
etc.)

Todas as condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, previstas nas normas legais deverão ser
estabelecidas em projeto.

Para a criação de vagas junto aos novos prédios pode-se prever a ampliação do atual estacionamento do CDT e do CEFTRU ou a
construção de novos bolsões de pequeno tamanho, assim como prever algumas vagas no sub-solo das edificações.

Como meio de melhorar as condições de acessibilidade da área e do campus deve-se prever a ligação com a L2, e a N4.

Deve-se prever, também, uma via exclusiva de serviço para acesso de caminhões aos novos prédios.

As novas vias e estacionamentos deverão ser projetados e executados com blocos vazados ou algum outro tipo de pavimentação
de modo a garantir permeabilidade ao solo.

As dificuldades dos processos burocráticos e administrativos para aquisição e reposição de equipamentos e componentes indicam
a especificação de elementos com larga utilização no campus de modo a facilitar as tarefas de reposição.

As dificuldades de manutenção e conservação que se verificam no campus (onde não há na maioria dos casos, rotina de
manutenção) aconselham a especificação de equipamentos simples e robustos;
No caso específico das lixeiras, deve-se observar que, mais importante que no campus não há, ainda, coleta separada de vidros,
plásticos, papéis, metais etc., portanto, importa a existência de um amplo número de lixeiras de fácil acesso situadas em pontos
estratégicos.


Aspectos de Sociabilidade


12
13
14

Equipamento de apoio e convívio
comunitário



Integração extensiva com CDT, CEFTRU e outras edificações já existentes e com todos os novos edificios – passagem
desimpedida em nível
Ligação direta e clara
Todo tratamento dado à área bem como às edificações deve levar em conta a boa prática e considerar a função didática.

Aspectos Didáticos

Acessibilidade





15

No sentido de contribuir para uma maior sociabilidade entre os usuários, os novos edifícios, deverão compor um conjunto que deve
ser integrado por uma praça, que sirva como um núcleo de agregação dos usuários dessa parte do campus.
A área da praça deve ser dominada por um espaço coberto de convivência. Onde deverão ser agregados os diversos comércios e
serviços previstos para o atendimento dos usuários dos novos prédios (livraria, banca de revista, xerox, posto bancário, lanchonetes,
café de esplanada e quiosques de uso transitório).

Tratamento de resíduos

Acessibilidade total quase sem esforço para o pedestre
ACESSOS - Superfície regular, firme, continua, estável e antiderrapante. Percursos livres de obstáculos. Piso tátil para sinalização
e indicação de mudanças de plano.
PISOS – juntas de dilatação e grelhas embutidas.
ITINERÁRIOS – Um dos itinerários que comunique horizontal e verticalmente livre de barreiras.

Espaço para tratamento de resíduos único (armazenagem - transbordo – descarte). Pré tratamento.
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Parque Tecnológico: TECNOPUC
Área do terreno e área construída/
Zoneamento/Setorização
5,6 ha campus central da PUCRS =
54.000 m2
espaços disponíveis – 18.000m2

LOCAL: Porto Alegre
Parcelamento: taxa de ocupação, tipologias

16 prédios existentes
Antigas instalações do Exército Brasileiro foram
reformadas adequando-as às necessidades das
modernas operações de pesquisa e
desenvolvimento das empresas parceiras da
Universidade.

Programa de necessidades

Meio Ambiente: preservação/paisagismo
e tecnologias

Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação;
Energia e Física Aplicada;
Ciências Biológicas, da Saúde e
Biotecnologia

Infra-estrutura: acesso, drenagem,
esgoto, água, resíduos sólidos.

Gestão/Parceiros/empreendedores

Aspectos Jurídicos: modelo de
uso – venda, aluguel, cessão.

Viabilidade econômica

Pequenas praças típicas dos antigos
quartéis

Gestor - AGT (Agência de Gestão Tecnológica e
Propriedade Intelectual da PUCRS). Comitê
Gestor para os assuntos operacionais.
O Conselho Administrativo -diretrizes e políticas e
avaliará periodicamente seu desempenho.
Parceiros - Agências de fomento do Governo
(FAPERGS, FINEP, CNPq, etc.), entidades
privadas que podem agregar valor ao Parque
(SEBRAE,
ANPROTEC,
FIERGS,
etc.),
entidades específicas da área de C&T (MCT,
COMCET), outras Universidades e Parques
Tecnológicos . Grandes empresas, em um
número reduzido, serão âncoras de atração em
determinadas áreas como tecnologia de
informação e biotecnologia.
Cooperação integral -alianças estratégicas entre
os atores externos e internos.

Propriedade da terra: PUCRS
Proprietária dos prédios: Tecnopuc e
EBTs.
Modelo de ocupação: venda e
locação de terrenos
As micro e pequenas empresas, as
incubadoras terão apoio logístico
especial. As relações empresas Parque serão reguladas pelos
contratos específicos.
Quem aprova o projeto de
urbanismo e arquitetura é a PUCRS
e as EBTs é o Conselho Gestor.

custo operacional anual – 1 milhão a 5
milhões.
Auto-sustentável
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COMITÊ GESTOR
20

EDIFÍCIO DA HP

21

EDIFÍCIO DA INCUBADORA RAIAR

MICROSOFT

22

CENTRO DE P & D EM FÍSICA

TLANTIC

23

ASSESPRO -SOFTSUL

DELL
24

DELL

25

4G

26

CE – BIO – EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA

27

Empresas



Embratec
Assessoria técnica e comercial para mídias



FAJERS
Federação para jovens empresários sem fins lucrativos



Agrodigital
Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções em
agronegócios





4TI
Consultoria tecnológica para cooperativas

GetNet
Captura eletrônica de transações, armazenamento e processamento
das informações





AJE
Representação de lideranças de jovens empresários

Hewlett & Packard
Fabricação de software e hardware



Assespro
Representação do setor de informática no Rio Grande do Sul

Innalogics
Soluções tecnológicas voltada para sistemas eletrônicos





CEITEC
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada

Inpar
Soluções em imagens médicas





Compasso
Consultoria, desenvolvimento, implementação,
soluções de negócios e outsourcing

KW Informática
Desenvolvimento de software



Lifemed
Fábricação de válvulas cardíacas biológicas



integração

de



Conex Security
Instrumentação eletrônica



Krieser
Desenvolvimento de sistemas corporativos para Internet



Conectt
Integração total entre tecnologia, pessoas e estratégia



Microsoft
Desenvolvimento de software



CPM
Consultoria, outsourcing, infraestrutura tecnológica e computing on
demand



Mobisol
Soluções móveis





DBServer
Projetos de Software, Fábrica de Software, Outsourcing,
Metodologias de Desenvolvimento (SPI – Software Process
Improvement) e Testes de Software

Onbiz
Engenharia de software



Oz Engenharia
Geradores de ozônio para tratamento de ar e água



Perfecnet
Desenvolvimento de sistemas de informação personalizado para
web, bem como, consultoria, websites e aplicações B2B, B2C, B2E,
web marketing e marketing eletrônico



Dell Computer
Fabricação de software e hardware
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PMI
Promoção em gerência de projetos





Processor
Infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Internet para o
mercado corporativo





Quantiza Systems
Soluções em Tecnologia da Informação

Worbi
Soluções de marketing digital

Zero-Defect
Teste de software
Instituições


4G pesquisa & desenvolvimento LTDA
Pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na área da
biotecnologia

Anprotec
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores



CIENTEC
Fundação de Ciência e Tecnologia



Radiopharmacus
Soluções para medicina nuclear



CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Siemens
Exerce atividades nos segmentos de negócios Information and
Communications,
Automation
and
Control,
Medical,
Power,Transportation e Lighting.



FAPERGS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul



FIJO
Fundação Irmão José Otão





Softmóvel
Software para computação móvel



FINEP
Financiadora de Estudos e Projetos



Softsul
Execução e apoio a projetos em tecnologia da informação e
comunicação



Governo RS



Governo do Estado do Rio Grande do Sul



MCT
Ministério da Ciência e Tecnologia



PAT
Porto Alegre Tecnópole



Prefeitura POA



Prefeitura do Município de Porto Alegre



PROCEMPA
Cia Processamento de Dados do Município de Porto Alegre



SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas



Stefanini
Soluções em Tecnologia da Informação



Telemon
Telemonitoração remota



Tlantic
Fábrica de software





Tron
Elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas
áreas de segurança patrimonial eletrônica e automação
WK Energia
Consultoria e prestação de serviços de engenharia
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Parque Tecnológico: INOVA – Parque Tecnológico
Área do terreno e área construída/
Zoneamento/Setorização
7 a 8 milhões de m2 .

Infra-estrutura: acesso, drenagem,
esgoto, água, resíduos sólidos.
A área já possui uma rede básica de fibra
ótica. A reorganização da área do Parque
Tecnológico tem o objetivo de constituir um
ambiente de alta qualidade urbanística, que,
ao lado das áreas destinadas às
empresas e instituições de base
tecnológica, contemple grandes áreas
verdes, bem como áreas para moradia e
lazer.

Parcelamento: taxa de ocupação, tipologias

60 prédios – espaços disponíveis 3,6 milhões de m2.

LOCAL: Campinas
Programa de necessidades

Meio Ambiente:
preservação/paisagismo e
tecnologias

Áreas: tecnologia da informação e da
comunicação - TIC, telecomunicações,
laser e óptica, material eletrônico,
química, e biotecnologia. Espaços
destinados a implantação do Núcleo
Central do Parque (Instituição Gestora,
Institutos de Pesquisa, empresas
âncora, EBTs, laboratórios públicos e
privados, serviços de apoio) e de
Empreendimentos Imobiliários
Associados (empreendimentos
habitacionais, de comércio e serviços).

Gestão/Parceiros/empreendedores

Aspectos Jurídicos: modelo de uso
– venda, aluguel, cessão.

Gestão: constituição de uma Sociedade de Propósitos
Específicos – SPE com participação de diversos agentes:
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, em
parceria com a Prefeitura de Campinas, e com apoio
financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP
e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo, investidores privados e futuros proprietários das
glebas do Parque. Inserido no Programa da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Governo de São Paulo – Fapesp,
que interliga as principais instituições de pesquisa do
Estado de São Paulo com moderno sistema de banda larga
– “Internet rápida”.

É formado por áreas públicas e
propriedades particulares, sendo
delimitado pelos vetores mais dinâmicos
de ocupação de Campinas - as
Rodovias D. Pedro I e Campinas/MogiMirim.

Viabilidade econômica
Custo operacional anual –
500mil a 1 milhão.
Auto-sustentável
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MORADIA –TRABALHO – LAZER

32

Sistema Estadual de Parques Tecnológicos

33

Imagem da Proposta Preliminar do Núcleo Central do Parque Científico e Tecnológico de Campinas – INOVA

34

Ocupação Atual
No Parque Científico e Tecnológico de Campinas encontram-se instaladas empresas e instituições de base tecnológica, instituições de ensino e
pesquisa, uma incubadora e uma unidade hospitalar.
Empresas/Instituições existentes:
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Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BH-TEC
Área do terreno e área construída/
Zoneamento/Setorização

Parcelamento: taxa de ocupação,
tipologias

Zona Institucional – 23. 960, 38 m2 –
administração, incubadora, empresas
recém-saídas da incubadora e um
centro de convenções.
Zona de Pesquisa e Desenvolvimento:
empresas e laboratórios – 43.751, 43
Área de 535 mil m2- dois terços do m2
terreno permanecerão como área de Zona de Comércio e Serviço – 17.755,
preservação ambiental.
71 m2. – instalação de cinema,
papelaria, bancos, restaurantes para
atendimento de toda a região do entorno
do BH-TEC.
O terreno localiza-se em área próxima ao
campus da UFMG da Pampulha, na área
delimitada pelas avenidas José Vieira de
Mendonça e Presidente Carlos Luz e
pelo Anel Rodoviário.

Infra-estrutura: acesso, drenagem,
esgoto, água, energia, resíduos
sólidos.

Gestão/Parceiros/Empreendedores

O Parque Tecnológico de Belo Horizonte
é
uma
iniciativa
conjunta
da
Universidade Federal de Minas Gerais e
da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e possui como parceiros
estratégicos o governo do Estado de
Minas Gerais, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-MG). Uma das parcerias de
maior repercussão do BH-TEC resultará
no Centro de Excelência de Energias
Renováveis,
núcleo
nacional
de
pesquisa comandado pelas empresas
Eletrobras, Furnas, Cemig e pelo
departamento de Química do Instituto de
Ciências Exatas (ICEx).

Local: - BELO HORIZONTE - BRASIL
Programa/Serviços
Vai abrigar laboratórios de
pesquisa, empresas de serviço e
outras, cujo produto final seja
baseado em tecnologia avançada
- como as do setor de
biotecnologia e de tecnologias de
informação.

Meio Ambiente: preservação/paisagismo e
tecnologias
Não é permitido o uso de tecnologias ultrapassadas,
sistemas que impactam o meio ambiente.
Os estudos englobam elaboração do projeto arquitetônico
e urbanístico, estudo de impacto ambiental, estudo de
prospecção de demanda e oferta potenciais, estudo de
viabilidade financeira, além da formatação do modelo
jurídico de gestão.
O núcleo terá edifício próprio, com arquitetura high tech.
Sua proposta é desenvolver pesquisas específicas no
setor, permitir a conexão com redes mundiais de
pesquisa em energia renovável e promover treinamentos
para recursos humanos de alta qualificação.

Aspectos Jurídicos: modelo
de uso – venda, aluguel,
cessão.
O Conselho Universitário da
Universidade Federal de Minas
Gerais concessão de uso do
terreno propriedade dela, por 30
anos, renováveis por mais 30,
para implantação do Parque
Tecnológico de Belo Horizonte.

Viabilidade econômica

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte assumiu o
compromisso de acompanhar e facilitar as atividades
ligadas aos estudos básicos de viabilidade. Além disso, as
obras de infra-estrutura urbana do terreno para construção
do Parque Tecnológico de Belo Horizonte serão
executadas com recursos do orçamento municipal e
também estão estimadas em R$ 10 milhões. A PBH fará
também outros aportes de recursos, totalizando a
participação do município em R$ 30 milhões. Tal terreno é
avaliado em, aproximadamente, R$ 30 milhões.
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Implantação do BH-TEC
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Modelo volumétrico do BH-TEC
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Parque Tecnológico: SAPIENS PARQUE
Área do terreno e área
construída/
Zoneamento/Setorização
Terreno: 450 hectares (4,5
milhões de m2– expansão da
cidade para o norte a 300 metros
do mar e 29 Km do centro da
cidade.
Região de belas praias turística
(Canasvieiras, Jurerê, Jurerê
Internacional,Vargem do Bom
Jesus, Santinho, Ingleses).
A região conta como uma rede
de hotelaria e uma infraestrutura de serviço e
comércio.
Infra-estrutura: acesso,
drenagem, esgoto, água,
resíduos sólidos.
Investimentos na área de sistema
viário, telecomunicações, água,
saneamento e energia (governo e
iniciativa privada)

Parcelamento: taxa de ocupação, tipologias

Fase 0 – 1,5 hectares (2005 a 2006)
Fase 1 – 15,5hectares (2007 a 2008)
Fase 2 – 40 hectares (2008 a 2012)
Fase 3 – 37 hectares (2012 a 2016)
Fase 4 – 34 hectares (2016 a 2020)
Alteração na legislação do uso do solo da região – (Novo
Zoneamento)

Gestão/Parceiros/empreendedores

Quatro vocações: Turismo: principal segmento da economia
mundial, vocação do lugar. Empreendimentos para integrar
de forma atraente e competitiva opções turísticas nas áreas
de: Arena multiuso, Centros Gastronômicos e de Lazer,
Shoppings, Museus e Centros de Saber, Complexos de
Experiências, Parques Ecológico, Hotéis, Aquarium etc.
Empresas de bases tecnológicas: Empreendimentos de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Biotecnologia, na
área de Mídia e Nanotecnologia.
Sistema de Criação e Desenvolvimento (incubadoras)
Iniciativas Socioambientais: Parque Ecológico e Corredores
ecológicos, Ações de Projetos na área de esporte, lazer e
cultura, na área de geração e renda, alavancagem de ações
sociais, aplicação de novas tecnologias e conhecimentos nas
áreas ambientais e sociais.

LOCAL: FLORIANÓPOLIS (região norte)
Programa /serviços

Empreendimentos
de
científicos–
tecnológicos, turísticos, empresarias e
educacionais. Conjunto de serviços
diferenciados, um ambiente especial e
um conceito de aprendizado integrado
a entretenimento e aplicação de
tecnologias.
Integração
de
experiências bem sucedidas: parques
científicos e tecnológicos; complexos
urbanos novos ou revitalizados;
empreendimentos comerciais e de
entretenimento; parques temáticos e
de lazer de última geração; centros de
educação, cultura e lazer.
Aspectos Jurídicos: modelo de
uso – venda, aluguel, cessão.

Meio Ambiente:
preservação/paisagismo e
tecnologias
Ocupação sustentável e orgânica:
área de vegetação a ser preservada
1,5 milhes de m2.
Levantamento in loco e através de
dados cartográficos para mapeamento
da Vegetação; restinga arbórea e
regeneração da Mata Atlântica.
Mapa de maciços de vegetação
Lagoas e Dunas.
Impacto de Vizinhança, levantamento
geológico e arqueológico, estudo de
fauna e flora, estudos hídricos, análise
da capacidade de carga, análise de
cenários,
Viabilidade econômica/modelo de
negócios

Condomínio de empresas (grupos de
empresas numa mesma instalação
predial).
Sedes privadas de empresas de médio
e grande porte (âncoras).
Centros empresarias (sede de
empresas de grande porte em
instalação de alto padrão em sistema
condominial)
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CONCEITO DO SAPIENS PARQUE
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Parque de Inovação para o a promoção do Desenvolvimento Econômico, Social, Tecnológico e Ambiental
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Gradientes de ocupação: cada um tem diferentes níveis de densidade de edificação e
acessibilidade. Ele foi desenvolvido respeitando e ao mesmo tempo baseado nas
características naturais do terreno, o qual é plano e baixo em relação ao nível do mar
em algumas regiões que serão preservadas (mata nativa e sistema hidrológico).
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FASE 0 – 1,5 hectares
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FASE 1 – 15,5 hectares
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FASE 0

AVENIDA SAPIENS

FASE 1
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Parque Tecnológico: THE SURREY RESEARCH PARK
Área do terreno e área construída/
Zoneamento/Setorização

Local: GUIDFORD – REINO UNIDO (região sudeste)

Parcelamento: taxa de ocupação, tipologias

Programa/Serviços

28, 33 hectares (70 acres)

baixa densidade

Serviços: Administração,
Segurança, Cafeteira,
Telecomunicações, Shopping
(acesso a loja Tesco- 500m), Hotel
( 5 min a pé)

Infra-estrutura: acesso, drenagem, esgoto,
água, resíduos sólidos.

Gestão/Parceiros/Empreendedores

Aspectos Jurídicos: modelo de
uso – venda, aluguel, cessão.

localização privilegiada bom acesso, a força de
trabalho qualificada (economia do sudeste do
Reino Unido).e a comunicação excepcional a
rede de ferrovias (Guildford a Londres e ao
continente europeu) e rodovias e próximo ao
centro de Guildford (3/4 de milha)

Universidade de Surrey
110 companhias engajadas em amplo espectro
de pesquisa, desenvolvimento e desenho de
atividades.

Proprietário
do
Universidade de Surrey

Meio Ambiente:
preservação/paisagismo e
tecnologias
Grandes áreas de paisagem ,
características relacionadas a água
qualidade no ambiente de trabalho
(sereno e tranquilo)

Viabilidade econômica

terreno:

Entre elas: BOC UK, Syngenta, Sanofi Synthelabo,
Avaya, Ericsson, Cornhill Insurance, Ranger Oil &
Gas, Colgate Palmolive, UOP, Borax Consolidated,
Surrey County Council, Corning Group, SEEDA,
English Heritage, and Standard Life Healthcare.
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Vista aérea e implantação do Surrey Research Park
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Parque Tecnológico: ENVIRONMENT PARK
Área do terreno e área
construída/
Zoneamento/Setorização
Localizada no centro
metropolitano de Turim na
região de Piemonte, antiga área
industrial – 30.000 m2.

Parcelamento: taxa de ocupação,
tipologias

Faz parte da rede Tecnoret: a
rede de parques tecnológicos de
Piemonte.
Estruturas e Serviços marcados
pelo baixo impacto ambiental e
pela alta inovação tecnológica.
Estacionamentos – 21000m2

Infra-estrutura: acesso,
drenagem, esgoto, água,
energia, resíduos sólidos.
Localização estratégica: área
central com acessibilidade a rede
ferroviária e rodoviária e
aeroporto.
Gestão do ciclo ecológico da
água, produção de energia no
local, gestão de resíduos sólidos.

Gestão/Parceiros/
Empreendedores
Acionistas/parceiros: Prefeitura de Turim,
Finpiemonte – Instituto Regional Financeiro
de Piemonte, SMAT – Água Metropolitana de
Turim, AEM – Empresa Metropolitana de
Energia, AMIAT – Empresa de Metropolitana
de Serviços de Saneamento Ambiental de
Turim, CCIAA – Câmara de Comércio de
Turim, União Industrial de Turim, Província de
Turim.

Local: CIDADE DE TURIM – DISTRITO DE PIEMONTE - ITÁLIA
Programa/Serviços

Escritórios: edifícios com padrões
ecocompatíveis (gestão do ciclo da água e
utilização de fontes renováveis).
Laboratórios: espaços para laboratórios de
pesquisa nos setores de meio ambiente e
inovações tecnológicas
Centros de Serviço: serviços de apoio as
várias necessidades das empresas
assentadas no parque
Infra-estrutura de Telecomunicações: alta
qualidade técnica – fibra ótica, serviços de
swicthboard e telefonia, internet banda larga
(ATM OC3 155Mb/s), Virtual LANs, terminais
para conecção de internet para transmissão
de dados, treinamento em multimídia e salas
de vídeo conferência
Estacionamentos – 21000m2
Aspectos Jurídicos: modelo de uso –
venda, aluguel, cessão.

Meio Ambiente:
preservação/paisagismo e
tecnologias
Princípios da eco-eficiência: diminuir
o uso de materiais não renováveis para
produzir bens e serviços; diminuir o uso
de energia para produzir bens e
serviços; vazamentos tóxicos mais
baixos; aumentar a reciclagem de
materiais; maximizar o uso de recursos
renováveis; prolongar a vida útil dos
produtos, aumentar o uso intensivo de
produtos e serviços.

Viabilidade econômica

Eficiência econômica e ambiental

Apoio da CSP – Centro de Excelência para
Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração
de Tecnologia de Comunicação e Informação
Avançada.

59

60

61

TOTEM FOTOVOLTAICO
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Local: CIDADE DE OEIRAS – PORTUGAL

Parque Tecnológico: TAGUS PARK
Área do terreno e área construída/
Zoneamento/Setorização

Parcelamento: taxa de
ocupação, tipologias

Programa/Serviços

Escritórios: Trata-se de um conjunto de edifícios modulados
que se desenvolvem na horizontal com os seus três pisos de
escritórios, um piso intermediário em semi cave, destinado a
zona comercial, e uma ou duas caves de parqueamento e
armazéns. Estes edifícios são ocupados por empresas de
base tecnológica e instituições ou centros de investigação e
desenvolvimento. O projeto de arquitetura global é da autoria
do Arquiteto António Nunes de Almeida
Infra-estrutura de Telecomunicações: três centrais digitais
públicas próximas, assegurando uma qualidade acrescida, por
via da redundância das ligações. Esta infra-estrutura possibilita
o acesso aos serviços de telecomunicações de voz, dados e
imagem (LAN, videoconferência, RDIS, ATM), Correio
Eletrônico, e Server Internet, através de uma linha dedicada de
alto débito.

Localizado a 5km do centro de Oeiras e a 20Km do
aeroporto de Lisboa, ocupará uma área total de 200
hectares.
O Taguspark é a componente principal do plano
integrado do Parque de Ciência e Tecnologia, que
contempla atividades de ciência, tecnologia e lazer e
que envolve aproximadamente 360 hectares.
Os edifícios de escritórios ocupam uma área global de
16000 m2.

Infra-estrutura: acesso, drenagem, esgoto, água,
energia, resíduos sólidos.

Gestão/Parceiros/
Empreendedores

Central Técnica Única
Dispõe de uma verdadeira fábrica de energia, onde se
produz atualmente a água quente e arrefecida que se
destina ao condicionamento do ambiente. Produz
também energia elétrica e térmica, através de um
processo de co-geração, usando como vetor
energético o gás natural.
Infraestrutura pioneira em Portugal, a Galeria Técnica
percorre toda a área do Taguspark, numa extensão
de cinco quilômetros. Construída como um túnel em
forma oval, abriga no seu interior as tubagens e
cablagens necessárias para o encaminhamento de
energia elétrica, serviços de telecomunicações, água
potável e de rega, bem como o escoamento de
esgotos pluviais e domésticos. A rede de gás passa
fora da galeria, por razões de segurança. A estrutura
desta Galeria Técnica é uma inovação resultante de
um trabalho de investigação português, reconhecido e
distinguido nacional e internacionalmente.

Instituto de Soldadura e
Qualidade (ISQ);Instituto
Superior Técnico
(IST);Universidade Técnica
de Lisboa (UTL);Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores (INESC);
Universidade Atlântica;
Instituto de Biologia
Experimental e Tecnológica
(IBET); Banco Comercial
Português (BCP); Portugal
Telecom; E as subsidiárias
portuguesas das empresas
Microsoft, Convex,
Intergraph, Anixter, e
Rockwell.

Aspectos Jurídicos: modelo de uso – venda, aluguel,
cessão.

Meio Ambiente:
preservação/paisagismo
e tecnologias
Ficam
expressamente
excluídas
quaisquer
atividade produtivas que
utilizem
tecnologias
poluentes.
As três praças arborizadas
proporcionam
um
bom
ambiente de trabalho para
os seus ocupantes.

Viabilidade econômica
Eficiência
ambiental

econômica
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8. ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROGRAMA DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
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8.1. DEFINIÇÕES
Parque Científico e Tecnológico - PCT – organização gerenciada por profissionais especializados, cujo propósito é gerar riqueza e desenvolvimento por meio da
promoção da cultura da inovação e da competitividade das empresas associadas e instituições científicas e tecnológicas. (IASP, 2004 apud Morais, 2006).
Parque Tecnológico – espaço gerenciado por profissionais especializados que provêem serviços de alto valor agregado, cujo principal objetivo é aumentar a
competitividade desta região. (Sanz, 2005 apud Morais, 2006).
É um sistema, uma rede, uma organização complexa e volátil, nunca estabilizada, sempre em construção ( ) é fundamental que ele seja uma construção
flexível. Na sua origem, há dois componentes: a federação, no mesmo lugar ou próximo de quatro tipos de componentes básicos – as universidades; os
laboratórios de pesquisa; as empresas de alta tecnologia; e equipamentos, serviços e financiamentos. Esses quatro componentes são essenciais. Não
existe um parque tecnológico se faltar um dos quatro.
Importância da existência, nos parques tecnológicos, de uma estrutura física completa para atrair, permitir a interação com as universidades e, assim, reter
empresas que utilizam a tecnologia como principal insumo de produção. Um Parque Tecnológico é uma iniciativa com base numa área física, com uma gleba ou
um conjunto de prédios, destinada a receber empresas inovadoras ou intensivas em conhecimentos e de promover sua interação com instituições de ensino e
pesquisa... Uma característica marcante dos parques tecnológicos é a existência de uma área destinada a abrigar empresas já estabilizadas.
De forma geral, o parque tecnológico pode ser considerado um desenvolvimento imobiliário realçado que tira vantagem da proximidade de uma fonte significativa
de capital intelectual, ambiente favorável e infra-estrutura compartilhada. No entanto, as características marcantes são o arrendamento a longo prazo e/ou compra
do terreno e o direito de construir.11

Empresas de Base Tecnológica – EBTs – são empreendimentos, normalmente criados por pesquisadores ou empreendedores com elevado grau de formação
acadêmica, que atuam em mercados e áreas estratégicas de desenvolvimento científico e tecnológico. (Morais, 2006).

Surrey Research Park

11

INOVA Parque Científico e
Tecnológico de Campinas

Sapiens Parque

Tagus Park

Noce, Adriana F. Soares, O processo de Implantação e Operacionalização de um Parque Tecnológico. Dissertação de Mestrado, UFSC, 2002.

70

8.2. ÁREAS DO CONHECIMENTO
Ciências da vida: Agronomia, Aqüicultura e Recursos Pesqueiros, Bioquímica, Biofísica, Fisiologia, Farmacologia, Morfologia, Microbiologia, Parasitologia e
Imunologia, Botânica, Engenharia Agrícola, de Alimentos e Florestal, Ecologia, Farmácia, Genética, Medicina, Multidisciplinar da Saúde, Oceanografia, Nutrição e
Saúde Coletiva, Medicina Veterinária e Zootecnia, Zoologia.
Tecnologia da Informação e Comunicação
Energia e Física Aplicada.

8.3. TAMANHO/ABRANGÊNCIA/CONFIGURAÇÃO
Integrado a rede da cidade com uma parte implantada na UnB
Fechado nele próprio com programa de Parque Científico e Tecnológico
Programa para um Centro Tecnológico ou para EBTs
Atividades e serviços locais ou para a cidade

Interpark/UnB – Setembro 1991.

Interpark/UnB – Setembro 1991.
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Projeto urbanístico para a área do extremo sul do Campus 1988 – Configuração urbanística para a Instalação de organismos nacionais e
internacionais ocupados com atividades externas as da UnB, mas ligadas ao ensino, a pesquisa e as atividades científicas e culturais.
O desenho teve como proposta unidades pequenas personalizadas, com limites e entradas bem definidas, convenientemente articuladas entre si,
através de ruas e passeios. As vias arteriais não deveriam penetrar as novas áreas a serem criadas, as vias distribuidoras e de acesso local
deveriam percorrer convenientemente os espaços públicos, tocando, em lugares estratégicos, os espaços de uso exclusivo para pedestre.
Os espaços públicos deveriam constituir um repertório de compartimentos articulados. As áreas de estacionamento foram minimizadas, não
ultrapassando 10% das unidades urbanas. Foi dada preferência à criação de
diversos estacionamentos pequenos.
Os nós de atividades deveriam agrupar atividades diversas em torno de
espaços públicos significativos, como por exemplo, uma praça. A malha
urbana foi desenhada de forma que evitasse as interseções em quatro
direções, perpendiculares ou oblíquas, priorizando os entroncamentos em T,
em ângulo reto.
Os edifícios foram propostos com pouca altura entremeados de pátios e
jardins, de alas estreitas (12m de largura), visando o favorecimento da
ventilação cruzada, e assegurando a iluminação natural para todos os
ambientes de trabalho.

Configuração urbana do campus da UnB
para o PCT - 1988
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Projeto urbanístico para a área do extremo sul do Campus 2002 - Diretrizes
a)Restabelecer Eixo que
disciplina a implantação: eixo
acadêmico, FA/ICC/FS
Restabelecer vínculo com ICC.
Integração com área central.
Estabelecer relações visuais.
b)Sistema viário diferenciado.
Manter a alta mobilidade nas
vias externas (N4, L3, L4)
Ligação com os novos eixos de
fluxo da cidade
Acesso diferenciado para
usuários e serviço, desestimular
o tráfego de passagem.
Estacionamentos pequenos e
excêntricos 1 para cada 40 m 2
de área construída.
Manutenção de dois
estacionamentos da FS
emprestam vitalidade aos
principais lugares de encontro.
Usar os estacionamentos do
ICC Sul.
Ciclovia, pista contornando a
parte central, na parte sul do
campus, alinhada com a via SC
-6, dentro do corredor das infraestruturas.
Bicicletários cobertos e
equipamentos / mobiliário ao
longo do percurso.
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Projeto urbanístico para a área do extremo sul do Campus 2002 - Diretrizes
c)Sistema de espaços públicos definidos
Conjunto articulado de lugares de
encontro e orientação (praças, ruas,
caminhos, passarelas, pergolados).
Articulação do domínio dos pedestres e
dos veículos, assegurando vitalidade às
praças e caminhos.
Pequenos espaços bem definidos
marcados pela continuidade da massa
edificada.
Integrar as edificações com praças.
Criar pontos destacados de referência,
definidos pelas atividades de interesse
coletivo.
d)Condicionantes físicas e ambientais
Organizar faixa de ou corredor das infraestruturas (30 metros de afastamento da
VC-6)
Garantir melhor orientação (ventos –
Sol) e a porosidade da massa
construída (massas vazadas melhoram
a ventilação).
Permeabilidade entre ambiente interno e
externo, espaços de transição.
Sistema de “pátios” com os seguintes
objetivos: integra os ambientes visual e
funcionalmente, oferece lugares de
convívio e melhora o desempenho da
ventilação.
Visibilidade das infra-estruturas da
cidade. Acompanhar as redes com
caminhos (rede de esgotos da Asa
Norte, rede de alta tensão).
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Última configuração urbana para a área do PCT/UnB – 2006

Infra-estrutura existente no local - 2007
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8.4. PROGRAMA: DESEMPENHO FUNCIONAL DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
Espaço para empresas âncoras (Ex.: NOKIA , aproximadamente 200 pessoas – 1.600 m2 – 40m x 20 m)
Espaço para empresas pequenas incubadas (30 a 50 m2)
Espaço para Centro de Pesquisa com laboratórios de aproximadamente 50 a 80 m2 e escritórios de aproximadamente 30 a 50 m2 (laboratórios próprios
ou fora do complexo nos departamentos)
Espaços climatizados natural e artificialmente (central de ar-condicionado ou individualizados)
Estacionamentos cobertos ou descobertos
Espaços do entorno do parque dentro do campus da UnB destinados a atividades tais como : Centro de Treinamento; Centro de Convenções ou
Auditório; Espaço Cultural (Centro Cultural, galerias); Centro Turístico (Hotel); Pólo de Saúde
Serviços de Telecomunicações
Espaços de para pequenos comércios ou shopping: cafés, lanchonetes, restaurantes, lojas, etc
Espaço para abrigar empresas já estabilizadas
Empresas virtuais (recebem os mesmos serviços oferecidos para as empresas residentes, mas não se instalam fisicamente no Parque).
Bosque (com infra-estrutura adequada a preservação do meio ambiente)
Centros de Serviços: Banco, correios, restaurante, hotéis, cafés, reprografia, contabilidade especializada, desenho industrial, acesso a financiamentos,
agencia de patentes, consultoria gerencial, marketing, especialistas em comercialização, salas de conferencia, áreas de lazer, centros de editoração,
agencias de viagem, salas de exposição, creches, ginásios esportivos.
“Cibernário” garante o acesso às ferramentas digitais á cidadania. Programa de cursos, seminários, oficinas, gratuitos para todas as idades e formações.
Inclusão digital. Programação ampla e variada. Dominar a tecnologia sem cabos.

Surrey Research Park
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8. 5. TIPOLOGIAS
Blocos com andar corrido
Edifícios para uma única empresa
Blocos para comércio
Bloco para serviços
Módulos
Quadras

Surrey Research Park
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8.6. MODELO DE OCUPAÇÃO
Venda de parcelas
Locação de módulos
Cessão de uso
Obras dos edifícios – construção pelas empresas
Obras de infra-estrutura – construção pelo GDF
Parcerias e Cooperação – órgãos do governo, empresas -

TECNOPUC

Tagus Park
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7. IMPLANTAÇÃO – DESEMPENHO AMBIENTAL DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
7.1. Estratégias de acondicionamento do lugar Minimizar cortes e aterros; Zoneamento das atividades segundo a orientação (zonas
úmidas nas orientações de maior carga térmica); Presença ativa da vegetação
(resfriamento e sombreamento); Espécies vegetais apropriadas e de régio controlado;
Solo permeável – capacidade aqüífera do solo; Drenagem natural por gravidade.
7.2. Materiais e recursos - Facilitar a redução do desperdício gerado pelos ocupantes
do edifício. Utilizar materiais recicláveis; materiais locais; materiais renováveis; materiais
com pouca energia incorporada; Materiais não tóxicos/saudáveis.

7.3. Eficiência do uso da água - Diminuir o consumo de água, desenvolvendo
sistemas eficientes de reuso e de irrigação de reuso, além de um programa de
reeducação do uso da água. Captação e reuso das águas de chuva (armazenamento e
filtro);

7.4. Qualidade ambiental interna - Estabelecer um desempenho mínimo da qualidade
do ar interno para prevenir o desenvolvimento dos problemas em edificações
provenientes da qualidade ambiental interna, mantendo a saúde e bem estar dos
ocupantes.

7.5. Promover ventilação natural, inércia leve - Vedações opacas modulares, leves,
permeáveis; Porosidade da massa construída; Vedações transparentes modulares com
WWR calculado, protegidas da radiação; Aberturas que permitam ventilação cruzada,
concepção alongada; Fluxos de ar através dos recintos; Aberturas inferiores (entrada ar
frio); Aberturas superiores (saída ar quente); Ventilação por efeito “chaminé”;Camada
de ar ventilada nas fachadas; Resfriamento noturno (vãos controláveis);
7.6. Promover um bom desempenho acústico Identificar fontes
externas; fontes de ruído internas; materiais, proteção e desempenho.

de

ruído
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7.7. Estratégias de eficiência energética - Equipamentos de baixo consumo elétrico e
de água; Controle individual dos equipamentos e sistemas de iluminação; Incorporar a
vegetação no isolamento do edifício; Concepção alongada (pouco profunda) ou pátios
centrais.
7.8. Promover o resfriamento evaporativo - Vapor de água micronizado; Condução
de brisas resfriadas para o interior da edificação; Sistemas de evapotranspiração;
Vegetação arbórea e arbustiva nas proximidades da edificação;

7.9. Identificar as fontes de calor - Ganhos de calor devido à presença humana;
Ganhos de calor devido ao sistema de iluminação artificial; Ganhos de calor devido a
motores e equipamentos; Ganhos de calor solar.(Simulação do conforto térmicosoftware ECOTECT)
7.10. Restringir ganhos solares - Máscaras produzidas por obstáculos externos às
aberturas; Protetores solares, dispositivos de proteção solar externos; Cobertura dupla;
Colchão de ar; Forro ventilado; Passeios cobertos ou semi-cobertos; Pele dupla; Cores
claras ou refletoras; Cobertura vegetal; Telhados verdes.
7.11. Promover o resfriamento por radiação quando exista elevadas amplitudes
térmicas.
7.12. Estratégias de iluminação natural - Vedações transparentes modulares com
WWR calculado, protegidas da radiação; Forros claros; Vidros seletivos.Desempenho
luminotécnico de diferentes tipologias de aberturas (lateral, zenital); Artifícios de
controle da luz natural (gradação entre as luminâncias; exteriores e as interiores –
ofuscamento); Principais estratégias de iluminação natural utilizadas (pátio interno, átrio,
prateleira de luz, parede refletora, shed, duto de luz, refletor interno, elemento
prismático, refletores externos – brises, vidro reflexivo, isolação térmica transparente).
7.13. Inovação de processo de design - A utilização dos critérios supracitados não
deve constituir um empecilho à criação do projetista. Resposta às mudanças de
paradigma; Resposta à cultura local e regional.
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