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CONCEITO: PANORAMA, uma visão em todas as 
direções. Esse foi conceito que ecoou durante o 
projeto, surgiu com o objetivo de estabelecer uma 
relação harmoniosa do observador com seu entorno, 
partindo desse ponto, buscou desenvolver o projeto 
de maneira a integra-lo a essa paisagem, criando 
espaços e visuais, que através de sua composição 
possa atuar como um incentivador a vivência desse 
novo espaço.

TEMA: O objetivo do projeto é criar um espaço 
tecnológico, sustentável e dinâmico, agregando 
agilidade, qualidade e sustentabilidade tanto 
desenvolvimento quanto criação e posterior a sua 
construção, trazendo com consigo identidade única e 
agradável.

Com o intuito de atender as áreas de 
EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO/ PESQUISA E A 
POPULAÇÃO LOCAL, buscou se desenvolver um 
térreo permeável e ativo para a população do entorno 
e mais três volumes distintos a Incubadora, o Centro 
de Pesquisa e o Auditório, que se integrar-se entre si, 
mais pudesse funcionar de forma independente.

O edifício será construído no antigo Ginásio da 
Brigada Militar, localizado no bairro Santa Cecília, em 
Porto Alegre, RS. Com terreno de esquina, 
possibilitando a trabalhabilidade das fachadas. O 
projeto consiste em aproveitar a tecnologia da 
construção ao seu favor, tirando partido de uma 
arquitetura modular, usando o método construtivo 
híbrido, utilizando a madeira e o concreto.

JUSTIFICATIVA: O Brasil tem investido na formação 
de polos tecnológicos que aumentam a 
competitividade da sua indústria no mercado 
mundial. As regiões Sul e Sudeste apresentam a 
maior concentração de parques tecnológicos em 
operação ou implantação em todo o país. O Estado 
do Rio Grande do Sul possui uma grande variedade 
de centros tecnológicos, distribuídos por todo o 
estado e nas mais diversas áreas, sendo alguns de 
referência em pesquisa e tecnologia no país. Porto 
Alegre já possui centros de destaques, a ideia ampliar 
essa possibilidade, criando espaços e laboratórios 
tecnológicos para alunos e empresas incubadoras 
(startups), como o objetivo de reforçar sua 
característica tecnológica.

PROJETO: O edifício foi projeto para ser sustentável,
tecnológico e dinâmico, localizado no bairro Santa 
Cecília. Com terreno de esquina, possibilitando a 
trabalhabilidade das fachadas. O projeto consiste em
aproveitar a tecnólogia da construção ao seu favor, 
tirando partido de uma arquitetura modular, usando 
o metodo construtivo hibrido, utilizando a madeira e
o concreto. Para o desenvolvimento do projeto foi 
utilizado CLT e MLC, por ser uma construção off- site, 
facilitando no processo de fabricação, planejamento 
e agilidade, e ainda sendo sustentavél. O seu núcleo 
rigido e estacionamento sendo de concreto armado 
obedecendo uma malha rigida.

ÁREA DE INTERVENÇÃO: O terreno proposto fica 
localizado no cruzamento entre a Avenida Ipiranga 
com a Rua Silva Só, no Bairo Santa Cecília, em Porto 
Alegre-RS. Situava-se o antigo centro esportivo da 
Brigada Militar, atualmente apenas pequenas 
estruturas estão no local, tendo a sua principal 
edificação demolida. Terreno de esquina, com área 
aproximada de 9806,23 m², com sua topografia 
predominantemente plano. Encontra-se quase 
nenhuma árborização, com exceção da árvore 
Tipuana localizada proxima ao centro do terreno.

 

 

terreno

malha

volume inicial

estudos

volume definido

fluxos

projeto

65m

70m

145m

145m

Área do terreno:9806,23m²
Árvore existente: Tipuana

Distribuição da 
malha proposta 5x5m

Distribuição de duas barras
ao longo do terreno, 
preservação da árvore existente.

Adição e recorte dos volumes 
para adequação ao terreno,
gerando 3 volumes distintos.

Estudo de insolação e 
definição da volumetria.

Crianção dos eixos principais
e secundários, conectando-os 
as ediicações, criando espaços
intermédiarios.

Definição da materialidade 
e do sistema construtivo adotado.

DIAGRAMA CONSTRUTIVO

Adição
Subtração

Porto Alegre

SANTA CECÍLIA

Rio Grande do Sul

Tree Tech
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HISTÓRICO

DIRETRIZES PROJETUAIS

IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA

1963 2016/17 2018/19
O Ginásio Universíade, 
oficialmente Ginásio da 
Brigada Militar, foi um ginásio 
poliesportivo construído para 
sediar os eventos de basquete 
da Universidade Verão de 1963. 
Inaugurado em 29 de agosto 
de 1963, levou 92 dias para ser  
concluído. Tinha capacidade 
para 7mil pessoas.   

O ginásio sofreu com um 
temporal, no final de 2017, 
destelhando metade da 
cobertura e danificado a 
estrutura da outra metade, 
além de outras avarias nas 
demais dependências.

O governo tentou leiloar o 
terrenos mas não ouve 
interessados, a partir dai a 
prefeitura entregou por 
permuta a construtora Verdi 
Sistemas Construtivos, sob a 
condição de executar o 
presídio masculino de 
Sapucaia do Sul, atualmente 
construído. Em 2019 foi 
finalmente demolido o que 
sobrou dele.

2020
Comprado pela Melnik, que 
dará lugar a um complexo que 
reunirá área comercial, 
gastronômica e residencial.

árvore existente - Tipuana
A tipuana é uma árvore 
decídua e florífera, de copa 
ampla e densa, que já foi muito 
utilizada no Brasil (São Paulo e
Porto Alegre). Podendo chegar 
a passar de 12 metros de altura, 
prefere sol pleno e seu ciclo de 
vida é perene. Atualmente a 
árvore já esta em sua altura 
máxima.

ÁNALISE DO ENTORNO

Arterial 1° Nível

Arterial 2° Nível

Coletora
Ciclofaixa
Ciclovia

Ponto de Ônibus
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Vegetação

Arroio Díluvio

PRAÇA 
DEPUTADO 

CARLOS SANTOS
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1 pavimento

2 a 3 pavimentos

4 ou mais pavimentos
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comercial ou base 
comercial + torre
serviços

institucional

residencial

U
SO

S

Predominancia de edificações no 
entorno, com pequenas áreas de 
espaços abertos. 

Edificações com alturas diversas. 
Com predominancia de edificações 
de 1 a 3 pavimentos.

Usos bastante diversificados na 
região, porém com usos na grande 
maioria residenciais.

Esquina com duas vias de grande 
importância de nível arterial.

Entorno com grande densidade de 
vegetação em alguns núcleos 
expecificos, rua dos fundos do 
terreno bem arborizada.

ÁREA DE IN
TERVENÇÃO
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HISTÓRIA

BARREIRA

CAMINHABILIDADE

Térreo ativo, escadaria, 
cobertura permeavel, 

criando a 
permeabilidade visual 

entre as ruas.  

Árvore de espécie 
Tipuana, existente no 
terreno desde o ínicio, 

incorporada no projeto.

Esquina Rua Silva Só e 
Av. Ipiranga com 
grande fluxo de 

veiculos e poluíção 
sonora, criar bloqueio.

Av. Ipiranga tem grande 
fluxo de carros, propor o 

alargar da calçada e 
arborização.

POTENCIALIDADES DEFICIENCIAS

- Terreno de esquina;
- Localização de fácil acesso;
- Terreno 
predominantemente plano;
- Boa insolação;
- Árvore existente bem 
localizada;

- Tráfego intenso;
- De frente para o Arroio Dilúvio;
- Poluição sonora;

PANORAMA
uma visão em 
todas as direções. 


