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O Chamamento de propostas para o  Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do Sul - Unidade Hortênsias em São Francisco de Paula, RS, apresenta 
uma série de oportunidades para a cidade, a comunidade e a universidade ao se instalar o novo campus da 
UERGS.   Conforme ilustra o gráfico apresentado no Termo de Referência na página 9, a cidade de “São 
Chico”, como é carinhosamente chamada por seus habitantes,  está em curva ascendente em seus Índices 
de Desenvolvimento Econômico, Renda e Educação.  A instalação da nova Unidade de Hortências na Cida-
de entra neste cenário.   A Arquitetura, enquanto forma de conhecimento, pode e irá contribuir em muito com 
os objetivos da implementação do campus na cidade.  
O conceito de Cidade Educadora que orienta o Programa Internacional do qual São Chico faz parte, reco-
nhece o papel da Educação e especificamente do Urbanismo no desenvolvimento humano de seus cida-
dãos.  A proposta para o novo campus faz parte deste processo de construção da cidadania assim como o 
papel da presença da Universidade  neste processo.  
O objetivo da geração de impactos positivos pela implantação do campus da UERGS parte de uma interação 
concreta da Unidade da UERGS com a cidade e a cultura local.  
Desta forma, a proposta apresentada pela nossa equipe é estruturada em 4 eixos definidores:
- interação com a Cidade
- reconhecimento , em suas características edilícias, da cultura e caráter local
- afirmação dos pontos estruturantes do programa  -  meio ambiente e sustentabilidade
- viabilidade técnico, funcional e econômica  do edifício que abrigará o programa

INTERAÇÃO COM A CIDADE
A proposta do conjunto da Unidade Hortências do novo campus da UERGS tem como eixo estruturador do 
Partido Arquitetônico  a interação com a cidade.  Desta forma, a área de implantação se situa diante a praça 
Capitão Pedro da Silva Chaves.  Esta praça onde se situa a Igreja Matriz São Francisco de Paula tem organi-
zação peculiar - um desnível de 6m existe entre a cota de nível superior  - acesso à igreja  - e o nível inferior  
-  Rua José Bonifácio.  Esta diferença de nível urbano, entre a Praça e a Rua, passa a organizar o conjunto a 
ser edificado.  Da cota superior da praça, cota de entrada da Igreja, é proposto uma passarela pública que dá 
acesso ao conjunto onde estão localizados os usos de convívio, biblioteca, multiuso,  administração/ controle 
e demais.  Esta conexão adentra o conjunto do campus no nível dos usos mencionados em conexão direta 
com a circulação vertical do bloco pedagógico.   Desta forma, os usuários do campus têm acesso direto à 
praça.  O conjunto edificado se apresenta como parte integrante do sítio urbano   Não é um apenas “mais 
um edifício” na cidade de São Chico.  É um lugar de produção de conhecimento de ponta e que se relaciona 
mundialmente.   O conhecimento aí produzido tem raízes locais e terá dimensão internacional com seus cur-

sos de graduação e principalmente pós-graduação dentro dos temas mais importantes atualmente no mundo  
-  o meio ambiente e a sustentabilidade a partir dos estudos em graduação de Administração Rural, Agro 
Indústria e Gestão Ambiental.  A partir da cota da Praça, o conjunto do programa se desenvolve em 2 níveis 
superiores,   e 3 níveis inferiores.   Portanto, materialmente, a conexão com a Praça, com a Cidade, estrutura 
o projeto a partir dos usos adequados para esta interlocução fazendo a mediação entre a Universidade e a 
Cidade.  Na Rua 3 de outubro, dois níveis abaixo do eixo da Praça, um pátio semi ocluso é definido pelos 
blocos pedagógicos e bloco semi-público , e  pré-existência  preservada,  além das araucárias existentes.  
Neste pátio, o público da escola tem outra interlocução com a rua mas também com uma mediação semi 
pública, o que ao mesmo tempo isola o conjunto e o integra na cidade.  Portanto, através do eixo que conecta 
à praça e o pátio na Rua 3 de outubro o conjunto tem uma relação afirmativa e respeitosa com a cidade nos 
diferentes momentos de seu uso, inclusive carga e descarga.  A vista da Matriz a partir do eixo da Rua 3 de 
outubro está preservada como as imagens apresentadas demonstram.   Ainda com relação à implantação 
do conjunto na cidade, deve-se destacar o cuidado com a orientação dos blocos que definem nas relações 
de auto sombreamento as proteções necessárias à incidência de luz solar direta.  Ainda na estruturação da 
relação com a cidade, o auditório colocado em cota de nível imediatamente abaixo  ao nível da praça permite 
que este seja usado tanto pela universidade em suas atividades diária como também em eventos esporá-
dicos que envolvam público externo na cidade.  A entrada na a Rua José Bonifácio caracteriza o acesso 
cotidiano ao conjunto a partir da rua transformada em Rua prioritariamente de pedestres.  

RECONHECIMENTO , EM SUAS CARACTERÍSTICAS EDILÍCIAS, DA CULTURA E CARÁTER LOCAL
E
AFIRMAÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURANTES DO PROGRAMA  -  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI-
LIDADE

O conjunto edificado do Campus Hortênsias tem características construtivas que se referem à tipologia 
dos chalés com seus grandes telhados de inclinação significativa.  A estrutura do plano proposto será em 
madeira certificada, devidamente tratada atendendo às premissas de sustentabilidade do Termo de Re-
ferência e ao mesmo tempo se referindo à cultura edílica original de São Chico.  O plano inclinado desta 
forma estruturado, se volta para oeste e se revela como um suporte para captadores solares  com painéis 
de células voltaicas que gerarão energia suficiente para abastecer o  campus além de outras edificações 
públicas vizinhas que se desejar, como a Prefeitura.  A água de chuva captada pelo sistema de calhas e 
condutores do plano será dirigida ao sistema de reuso atendendo também à premissa definida pelo Termo 
de Referência.   Desta forma, a arquitetura do Campus se revela intrinsicamente sustentável sob o ponto de 

vista da energia e também do consumo de água.   além de abrigar uma Estação de Tratamento de Esgoto 
própria situada atrás da pré-existência preservada conforme pode-se identificar em planta específica.  Este 
elemento, de identidade forte organiza o restante do conjunto construído em concreto pré-moldado inclusive 
nas fachadas do bloco pedagógico com painéis que contam com ventilação e iluminação adequados com 
objetivo de aumentar a inercia térmica do conjunto considerando as grandes variações de temperatura, por 
vezes diária da cidade.  A cultura local, a sustentabilidade,  acopladas a uma técnica construtiva tradicional, 
configuram a identidade edilícia do conjunto.    O fechamento do Plano Inclinado é realizado com telhas 
metálicas que contam com isolamento térmico o que complementa o objetivo de geração de inercia térmica 
para o conjunto protegendo tanto do frio, calor como também de variações bruscas de temperatura.  Sob o 
plano inclinado, no que poderia se camar de mezanino, se desenvolvem as salas de leitura que isoladas pela 
caixilharia permitem vislumbrar o movimento geral dos usuários do conjunto.  Ainda em referencia à cultura 
edilícia local, a relação do plano inclinado, sua inclinação  de  41 graus, e o embasamento que abriga em 
dois andares o auditório e a administração, mantém também a relação com os chalés originais da cidade.  

VIABILIDADE TÉCNICO, FUNCIONAL E ECONÔMICA  DO EDIFÍCIO QUE ABRIGARÁ O PROGRAMA
A opção pelo concreto premoldado, atende tanto à premissa de sustentabilidade, racionalidade e economia 
prevista no Termo de Referencia como  à possibilidade de estabelecimento de cronograma de obra exíguo.  
As soluções de ventilação e iluminação acopladas estão integradas à pre fabricação a partir da definição 
de cortes e aplicação  de caixilhos  também pré-fabricados.  O programa desta forma fica organizado nos 
dois blocos e diferentes níveis.  O Bloco que abriga as salas de aula , nos níveis inferiores recebem os la-
boratórios em níveis mais adequados para controle de temperatura e instalações.  O Bloco semi público, no 
embasamento, recebe o auditório, os multi usos e administrativos.  Na organização vertical, o nível da rua 
José Bonifacio abriga a cantina, administrativo e hall principal conforme definido no Termo de Referencia..  
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ÁREAS ESTIMADAS

Setores

Área da edifica-
ção existente

Áreas comuns

Administrativo

Educacional

Serviço

Índice de Apro-
veitamento (IA) do 
Projeto (Incluindo 
a edificação exis-

tente)

Número de pavi-
mentos

Área (m²)

50,62 m²

1590 m²

470 m²

1200 m²

420 m²

2,72

5

Subtotal área 
construída (m²)

50,62 m²

3680,00 m²

Taxa de ocu-
pação

altura da edifi-
cação

Total área 
construída (m²)

3730,62 m²

53 %

18,80 m


