
O Acolhimento ao Visitante será o grande difusor de 
conhecimento produzido no Ágora Tech Park. O edifício 
contará com recepção a visitantes e áreas expositivas 
para aqueles interessados no complexo e no que está 
sendo produzido, contando com uma maquete interativa 
que explica a arquitetura do complexo.

Seguindo premissas de Smart Cities, o desenho 
do masterplan prioriza os pedestres e as áreas 
verdes. A marquise fortalecerá a integração dos 
diferentes programas e públicos, além de criar um 
caminho agradável e em contato com o bosque 
e os serviços oferecidos nos térreos dos edifícios.

A preservação, manutenção e adequação 
da vegetação para o uso, seja para lazer, 
contemplação ou até para reuniões ao ar livre, 
será fundamental para que haja coerência com o 
conceito do novo parque tecnológico. 
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ORGANIZAÇÃO EM DOIS EIXOS PRINCIPAIS

ÁGORA TECH PARK | MASTERPLAN

EDIFÍCIOS DO PARQUE MARQUISE COMO PEÇA DE ARTICULAÇÃO

MATA MANTIDA E ADEQUADA | BOSQUE

PEDESTRES COMO PRIORIDADE

EDIFÍCIO SEDE DO ÁGORA TECH PARK
O edifício sede tem papel articulador na proposta. A partir 
dele, partirão dois eixos estruturadores do programa: a norte, 
trabalho, pesquisa e ensino; a leste, hospedagem, incentivo 
ao encontro e eventos. Os eixos ajudarão na setorização dos 
edifícios pelo parque tecnológico.
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Seguindo premissas de Smart Cities ao redor do mundo, o 
desenho do masterplan prioriza os pedestres e as áreas 
verdes. Por isso, os estacionamentos serão posicionados 
nas extremidades do terreno, organizando os fluxos de 
modo a evitar o cruzamento de carros no caminho. O 
uso da bicicleta será estimulado pela implantação de 
bicicletários e pela implantação de um sistema de bicicletas 
compartilhadas no condomínio.

Seguindo premissas básicas de sustentabilidade e 
ecoeficiência, a proposta manterá a maior parte da mata do 
terreno. A manutenção da vegetação e sua adequação para 
o uso, seja para lazer, contemplação ou até para reuniões 
ao ar livre, será fundamental para que haja coerência com o 
conceito do novo parque tecnológico. A vala de drenagem 
existente será readequada para o novo desenho do lote, 
fazendo parte da paisagem de modo integrado em alguns 
trechos do parque.

A marquise se configura como a grande espinha dorsal 
do complexo. Seu desenho fortalecerá a integração dos 
diferentes programas e públicos, ajudando a criar unidade 
ao parque mesmo com edifícios projetados por arquitetos 
distintos e/ou construídos em períodos diferentes. Com 
estrutura metálica modular, poderá ser implantada em 
etapas, acompanhando a construção dos edifícios 
subsequentes à sede.

O primeiro edifício será implantado na esquina do terreno. 
Essa localização garante a identificação visual da sede tanto 
por quem chega pela Av. Fabio Perini como pela Av. Pisa.  
A estrutura e os fechamentos do edifício serão pré-
fabricados, garantindo uma obra seca. A sede é pensada 
para permitir a passagem livre de visitantes no térreo, mas, 
ainda assim, garantindo a privacidade e segurança da sede. 
[Ver diagramas na prancha 2/4]

Os edifícios serão construídos em etapas. No eixo norte, serão 
implantados os edifícios de empresas de tecnologia (software 
house e hardware building) ensino e pesquisa; a leste, 
hospedagem (com vista para o bosque) e anfiteatro, além 
de duas sugestões além do edital: centro de convenções e 
Acolhimento ao Visitante. Serviços e comércios serão locados 
em parte dos térreos dos edifícios. As construções deverão 
seguir as premissas de  flexibilidade e sustentabilidade.

O masterplan pensa o Ágora Tech Park como um pólo de atração para o encontro 
entre sociedade, iniciativa privada, academia e governo, contribuindo para o 
desenvolvimento regional através de benefícios sócioeconômicos para Joinville 
e Santa Catarina. O projeto se adequa ao conceito de centro tecnológico da IASP 
(Associação Internacional de Parques Tecnológicos), oferecendo atrativos para 
empresas de alta tecnologia. O projeto oferecerá ambientes de alta qualidade para 
as atividades de pesquisa, desenvolvimento, trabalho e lazer.  Para isso, a proposta se 
apropria de conceitos de uma cidade inteligente, atendendo questões relacionadas 
ao meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, qualidade de vida, ecoeficiência e a 
integração de soluções diferenciadas.
Entendendo os avanços tecnológicos como um dos meios para melhoria da 
qualidade de vida, a infraestrutura do parque será adequada para soluções que 
envolvem a Internet das coisas. Serão incorporados serviços avançados que 
interconectam elementos virtuais e físicos, baseados em tecnologia da informação 
e comunicação. A solução pode contribuir com a eficiência na produção de energia 
limpa, reutilização de água, iluminação pública, coleta seletiva, entre outros.
A implantação se harmoniza com o Condomínio Perini Business Park através das 
linhas retas dos edifícios, das poucas alterações na malha viária, do tráfego de 
pessoas e veículos. Novas faixas de pedestre serão criadas para facilitar o acesso de 
pedestres e ciclistas ao novo parque.
A proposta se organiza ao redor da mata existente. Apenas algumas alterações serão 
feitas, para tornar a vegetação mais agradável para a interação. A preservação da 
vegetação enfatizará o compromisso do parque tecnológico com sua ecoeficiência.
O edifício sede ocupará a esquina do complexo por ser um local privilegiado 
visualmente e também estratégico para o restante da construção do parque [ver 
diagramas ao lado]. 
Além dos edifícios solicitados (empresas de tecnologia, ensino e pesquisa, 
hospedagem, anfiteatro e serviços), serão implantados dois outros edifícios: um 
centro de convenções com pé direito de 10m que poderá receber os mais diversos 
eventos; e o edifício de Acolhimento ao Visitante, que apresentará um caráter mais 
lúdico de interação com as tecnologias produzidas no parque, contando com uma 
maquete interativa que explica o Ágora Tech Park através da realidade aumentada..
O traçado prioriza os pedestres. Por isso, os estacionamentos são locados para 
evitarem o protagonismo dos veículos e o cruzamento de fluxos dos acessos 
aos bolsões e calçadas. Para estimular o uso da bicicleta, serão disponibilizados 
bicicletários coletivos com vestiários e implementação de um sistema de bicicletas 
compartilhadas, que poderá ser utilizada em todo o condomínio. 
A combinação entre boa arquitetura, a produção de energia limpa, e a internet das 
coisas poderá tornar o parque praticamente autossustentável.
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5.000M² TÉRREO LIVRE

ABERTURAS NA PELEPELE COMO GRANDE ABRIGO

TÉRREO FLUIDO

ÁGORA TECH PARK | EDIFÍCIO SEDE

2 BLOCOS

VISTA ENQUADRADA

Volume maciço com térreo mais dois pavimentos Facilidade de acesso, conexão com o restante 
do masterplan e maior flexibilidade para os 
programas do térreo.

O shed permite a iluminação e ventilação naturais. 
Aberturas pontuais e estratégicas na pele 
valorizam as visuais de quem circula pelo edifício.

A pele composta por telha termoacústica na 
cobertura e perfurada nas laterais cria a condição 
de abrigo para os blocos e para a praça.

Os programas que acolhem maiores densidades 
ficam no térreo. A planta organiza os espaços 
com traçado que direciona os fluxos.

O programa se divide em dois blocos:
programa com plantas mais abertas e outro 
mais fechado. É criada uma praça central.

As aberturas nas extremidades são 
generosas, contando também com varandas 
para tornar o trabalho mais agradável.
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O edifício segue as seguintes premissas:
FLEXIBILIDADE
• a estrutura permite que as plantas sejam 
readequadas;
SUSTENTABILIDADE 
• obra seca pré-fabricada, reutilização de recursos, 
produção de energia limpa;
INTEGRAÇÃO 
• espaços favorecem o encontro entre diferentes 
disciplinas e profissionais;
TECNOLOGIA 
• a internet das coisas a serviço do trabalho.



TELHA TERMOACÚSTICA

PAINEL CIMENTÍCIO

VIDRO TRANSLÚCIDO

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

TÉRREO

1º E 2º
PAVIMENTOS

COBERTURA

PAINÉIS SOLARES

SHEDS

TELHA ONDULADA

Iluminação e ventilação naturais, 
contribuindo com a redução do uso de 

luz artificial e do condicionador de ar.

Revestimento utilizado no térreo.

Telhas térmicas, tipo sanduíche, em 
aço pré pintado nas duas faces com 
núcleo isolante PUR/PIR (Poliuretano/
Poliisocianurato). Capacidade de 
bloqueio de até 90% da entrada 
de calor ou frio, contribuindo com a 
redução do uso do condicionador 
de ar.

Fechamentos externos em painéis 
pré-fabricados, garantindo uma obra 
seca, agilidade na construção, e bom 
acabamento.

Vidro translúcido autoportante, 
garantindo a privacidade, quando 
necessária, e a entrada constante de 
luz natural.

Edifício com estrutura mista: pilares, vigas e 
lajes alveolares em concreto pré-fabricado 
protendido; passarelas, escadas e estrutura 
da cobertura em aço.

Pele com função de barrar a entrada 
direta de sol, garantindo a iluminação 
natural filtrada e a ventilação entre 
a telha perfurada e os fechamentos 
de vidro. A solução contribui com a 
redução do uso de luz artificial e do 
condicionador de ar.
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Fotos da obra do edifício sede
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