
 O uso de materiais comumente utilizados na região, 
como a madeira de Pinus, o basalto e o concreto armado, nos 
permitirá utilizar fornecedores próximos, permitindo redução nos 
custos, menores deslocamentos, controle de qualidade e 
facilidade manutenção ao longo da vida útil da edificação.

Estrutura

 Projetamos a estrutura visando economicidade, 
flexibilidade e facilidade de gerenciamento. Optamos por uma 
estrutura em concreto armado, sistema comumente utilizado na 
região. A grelha estrutural obedece uma modulação que permite o 
uso de lajes maciças tradicionais, sendo necessário o uso de 
protensão apenas no auditório. As marquises deverão ser em 
concreto aparente, e embora a sua geometria faça com que as 
percebamos com grande força visual o seu ponto com maior 
balanço estrutural é de apenas dois metros e meio. 
 O projeto por nós apresentado permite também o uso de 
um sistema misto com elementos pré-moldados, aumentando a 
velocidade da obra. Porém alertamos que além de ser um sistema 
que envolve custos mais elevados, também vai exigir logística 
para a movimentação e trabalho dos guindastes envolvidos na 
montagem. De toda forma deixamos o projeto já aberto a essa 
opção. 
 O núcleo de elevadores e o núcleo de instalações 
sanitárias funcionam como peças rígidas e colaboram para o 
contraventamento da estrutura. Os pilares estão distribuídos de 
forma que a compartimentação interna possa ser modificada sem 
maiores percalços, uma vez que esta é proposta com divisórias de 
gesso acartonado isoladas acusticamente. 
 No nível de embasamento, que se abre para o pátio da 
araucária, optamos por contenções de blocos de concreto 
reforçadas com contrafortes. Que externamente, na face voltada 
para a rua Três de Outubro, deverão ser revestidas com pedras da 
região, fazendo alusão às taipas.
 Acreditamos que nosso proposta estrutural é clara, 
econômica e totalmente adequada a realidade da região.

Resolução do programa
 
 Um equipamento voltado ao ensino possui demandas 
específicas e por vezes contraditórias. Ao mesmo tempo que os 
espaços de circulação devem ser fluidos e propiciar a troca de 
ideias e convivência, as salas de aula e os laboratórios devem 
ser imunes à distrações externas. O diversificado programa do 
Concurso para nova UERGS Hortênsias contribui para 
complexidade da arquitetura.
 Em contraponto a essa complexidade buscamos 
racionalizar a organização do programa. Primeiramente 
definimos dois núcleos que se repetem em todos os 
pavimentos, o de circulação vertical e o de instalações 
sanitárias. A partir desse arranjo dividimos a edificação em 
base (-1); pavimento térreo (0); dois pavimentos tipo (1 e 2); e 
coroamento (3). 
 Na divisa do meio de quadra temos um bloco de 
instalações sanitárias. Em seu topo estão os reservatórios de 
consumo e no seu corpo os sanitários e depósitos de material 
de limpeza. Assim simplificamos as instalações e damos ao 
usuário uma mesma lógica de uso do espaço. 
 No pavimento térreo, que abre-se para a praça, temos 
o acesso principal da Universidade. Nele estão os espaços de 
convivência, a cantina, uma pequena recepção, a 
brinquedoteca e o auditório. Utilizamos muito a transparência, 
onde o verde penetra no edifício a as perspectivas enriquecem 
a experiência do usuário. 
 A escada, embora de desenho simples, é uma peça 
ícone. Ela atravessa o vazio central, conectando os espaços de 
encontro, sempre com vista panorâmica em direção à avenida 
Julio de Castilhos. Tornando o percurso agradável e 
estimulando o uso desta como meio de circulação principal dos 
estudantes. A escada está dimensionada e projetada de acordo 
com a legislação de proteção à incêndio, usando como 
parâmetros para o cálculo o percurso vertical (do coroamento 
até o saguão); o uso do edifício e a área dos pavimentos. O 
pavimento localizado no nível do pátio da araucária 
(embasamento) tem sua saída de emergencia direta para o 
espaço aberto e para a rua Três de Outubro. 
 O auditório atende os requisitos dispostos no edital e 

contempla dois acessos e espaço para camarim. Além de ter o 
recurso de controle mecanizado de iluminação natural através 
de clarabóias sobre o palco e um foyer, aberto para um 
pequeno pátio lateral, que também serve como área de 
exposição. 
 A cantina está no extremo do pavimento permitindo os 
usuários se acomodem próximo a ela e desfrutem da vista para 
o pátio da araucária e para a avenida Julio de Castilhos, sem 
atrapalhar o fluxo de pessoas no saguão. Completando o 
pavimento temos uma pequena recepção e próximo a ela a 
brinquedoteca. 
 No primeiro pavimento acima do nível de acesso 
principal temos salas de aula e a biblioteca. Essa ultima com 
um espaço de estudo envidraçado tanto para a praça quanto 
para o saguão, que caso o usuário opte por mais privacidade 
pode fechar as persianas. No segundo pavimento temos salas 
de aula e as salas de pós-graduação e bolsistas. 
 Um edifício universitário deve ser diversificado, deve 
ser uma ferramenta de ensino e de vivência. Catalisando a 
criatividade e propiciando a arte do encontro. Para tanto 
propomos espaços de circulação amplos e um estar de convívio 
em cada pavimento. Salientamos que consideramos que a 
edificação é uma extensão da praça e vice-versa, com esse 
intuito envidraçamos o triplo pé direito que une o saguão com 
estes espaços de convívio de cada pavimento, reforçando essa 
integração do prédio com a cidade e tornando-o convidativo 
para a comunidade. 
 Coroando o edifício abrigamos o extenso programa 
administrativo, onde todas as salas possuem iluminação e 
ventilação natural e ainda contam com um pequeno terraço 
jardim com vista para a praça e para igreja matriz.
 Completando o programa há o pavimento base, abaixo 
do nível de acesso, abrindo-se para o pátio da araucária. Onde 
temos um hall de convivência, com uma arquibancada ao lado 
da escada; os laboratórios, os compartimentos de serviço; a 
sala multiuso; e o diretório acadêmico. Os laboratórios atendem 
as exigências do programa e abrem-se pátios periféricos ou 
para a rua através de uma janela em fita sob a rampa. Os 

compartimentos de serviço são contemplados por uma clarabóia 
linear que ocupa o espaço entre o muro de base e a parede do 
pavimento do nível praça; e o espaço multiuso é um grande 
aquário que abre-se igualmente para o hall e para o pátio da 
araucária. Por fim, o diretório acadêmico locamos na edificação 
a ser preservada, dando a ele um espaço singular, ligado à 
história da cidade e aberto ao pátio. Permitindo que os 
estudantes se apropriem do espaço aberto e do jardim.
 Fazemos Arquitetura de tal forma que a lógica de fluxos 
não implica em monotonia e tampouco a racionalidade 
programática significa indiferença aos usuários e à paisagem. 
Criamos um projeto rico em percursos, com luz e ventilação 
natural abundantes. Cada pavimento possui a sua identidade, 
porém não destoa do conjunto, criando um prédio único e 
projetado para ser instrumento ativo na construção do 
conhecimento. 

Sustentabilidade 

 O projeto para a nova sede da UERGS Hortênsias 
vislumbra a sustentabilidade de maneira holística indo além do 
objetivo de ter um edifício eficiente do ponto de vista energético. 
 A organização do programa de forma compacta, 
desenvolvendo-o ao redor de um núcleo central de circulação é 
o primeiro dos nossos atos visando a sustentabilidade. Os 
deslocamentos internos são reduzidos pela disposição lógica 
entre as atividades, privilegiando o uso das escadas pelos 
usuários. A implantação tira proveito da insolação, da ventilação 
cruzada, e da integração com a praça. 
 A fachada que projetamos garante o controle de 
iluminação natural das salas e permite ao prédio adaptar-se às 
mudanças de clima da cidade. Na face voltada ao poente 
propomos um sistema de pele dupla, com um generoso 
envidraçamento que valoriza a vista para a praça e faz com que 
a paisagem seja presença constante no interior do prédio. Esse 
envidraçamento, por sua vez, possui um segundo envelope 
formado por painéis pivotantes de madeira tratada do tipo Pinus, 
material de alta resistente e oriundo de plantações certificadas 

da região. Esses painéis, ou brises, filtram a luz solar adaptando 
o calor de acordo com as variações sazonais. Já a fachada 
voltada para o nascente contará com persianas internas, para 
regular a incidência solar dentro dos ambientes. Todas as 
esquadrias e os vidros utilizados devem ser de alto rendimento 
termo-acústico, garantindo eficácia energética à edificação. 
 Além disso projetamos o prolongamento horizontal das 
lajes formando uma bandeja perimetral que bloqueia a 
incidência do sol com o ângulo alto dos meses de verão e 
também colabora para o uso da ventilação cruzada ao longo do 
ano, protegendo as fachadas da incidência de chuva e 
permitindo a abertura as janelas mesmo nos dias mais 
chuvosos. 
 A luz natural é uma busca constante do projeto. Todos 
os compartimentos de uso principal nos níveis acima da praça 
possuem iluminação e ventilação natural, seja através de 
janelas ou de aberturas zenitais, como na solução proposta 
sobre o palco do auditório. Já no embasamento, onde estão os 
laboratórios e o serviço, clarabóias perimetrais e janelas em 
posições estratégicas, como sob a lâmina da rampa de acesso, 
garantem ventilação e iluminação mínima para os ambientes 
que não se abrem para os pátios.
 O sistema de iluminação artificial fará uso de 
equipamentos de alto rendimento e baixo consumo, fazendo uso 
de sensores de dupla sensibilidade (presença e iluminância) nos 
espaços com luz natural e sensores de movimento nos locais de 
passagem e nas instalações sanitárias e de serviço. A laje de 
cobertura estará preparada para receber placas de energia solar 
para o aquecimento de água para uso nos vestiários, copa, etc… 
como também placas fotovoltaicas para geração de energia 
elétrica e redução nos gastos durante o uso do edifício.   
 Aproveitando os altos índices pluviométricos da cidade, 
prevemos a captação, armazenamento, e tratamento da água da 
chuva para usos não potáveis, como lavagem de áreas 
externas, irrigação e abastecimento de vasos sanitários. As 
cisternas ficarão enterradas no pátio do nível da araucária. Os 
dispositivos sanitários deverão permitir a economia no consumo 
de água, com sensores de presença e vazão reduzida. 
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