
ENTRETEMPOS | UERGS HORTÊNSIAS
Existências que desdobram na paisagem
 Em São Francisco de Paula, na região das Hortênsias, o espaço é formado através de distribuições geológicas e fenômenos que permitiram o desenvolvimento de 

paisagens culturais, naturais e edificadas. Há no legado da arquitetura a linguagem que provém do espaço. Uma vez que se distingue da construção por si só, acolhe a 

complexidade dos paradigmas culturais, econômicos, sociais e estéticos. 

 Forma-se arquitetura do que é o cotidiano e a exploração desse contexto para estabelecer novos e fortes vínculos locais, manifestação denominada Genius Loci, ou 

“espírito do lugar”. Na estética do frio, pode-se encontrar a conformação dessa referência. Sua presença carrega a história da formação das convenções culturais, 

econômicas e de paisagem do sul do Brasil. 

 É na geada dos campos, percebida pelos moradores e noticiada para o restante do país, que estão representados simbolicamente os obstáculos e vigores daqueles 

que vivem a realidade singular da região.

 Espera-se, portanto, que exista interlocução da relação particular do frio e a arquitetura que resulta dele. Se por um lado a austeridade está enraizada em sua simples 

presença, o modo de prepararmos o convívio com o clima determina a busca pelo conforto, através de técnicas vernaculares e novas tecnologias. Assim, essa arquitetura é 

fonte de conexão entre o simples construir e o sentido de pertencimento ao lugar, sendo esse o ponto fundamental da nova unidade UERGS Hortênsias inserida na cidade 

educadora.

 O terreno está localizado nas proximidades de uma  de conexões e usos, como a nas imediações da Paróquia São Francisco de Paula, e a confluência movimentação 

concentração do comércio e dos serviços na avenida Júlio de Castilhos, via de acesso à cidade.  A ampla presença de espaços de estar e lazer do entorno, como o passeio 

central na avenida, a praça e o anfiteatro, torna a existência de uma , estimulando a das estruturas existentes. Ademais, identifica-se no entorno oportuno conexão  costura 

importantes edificações do acervo patrimonial da cidade, o que carrega consigo a necessidade de proteção e respeito desse conjunto.

 É importante que a da universidade gere possibilidades além do que apenas suas qualidades iniciais, engajando e transformando o espaço no que possa programática 

a vir a  da região,  servindo como equipamento do município.atender as demandas catalisador 

  Ao projetar um equipamento educador com impacto regional, também deve-se atentar ao espaço social e universal, oportunizando a dos centros qualificação 

urbanos. Para isso, os espaços devem apresentar uma em seu comportamento na edificação e fora dela, sem que existam rupturas hostis na paisagem. Dado o exposto, lógica 

aproxima-se a compreensão de que torne o de inserção em relação ao edifício não um fator limitador, mas . contexto elemento de diluição dos limites

Perspectiva do acesso principal

O ALFABETO DO LUGAR | DIAGNÓSTICO

 A nova unidade UERGS Hortênsias será um conjunto de 

aproximadamente 4.450m² formado por uma base retangular onde se 

adicionam outros dois volumes verticais. Essa configuração proporciona uma 

dinâmica adequada aliando os diversos usos do programa. Adapta-se a forma 

à topografia do terreno, de forma a respeitar as atuais relações de fluxos e do 

entorno. 

 A estrutura da universidade é feita em concreto armado e prevê a 

utilização de britas de borracha em sua composição. Com essa estratégia, é 

possível trabalhar relações de acústica, isolação térmica das lajes, diminuição 

da carga estrutural e o menor consumo de cimento.  Lajes, vigas e pilares 

seguem modulação de 7,5mx5m, permitindo uma configuração eficiente e 

econômica. Os arrimos que complementam o embasamento reduzem, quando 

possível, intervenções de corte e aterro do terreno.

 A fachada com revestimento de policarbonato protege o volume de 

intempéries e cria condições de iluminação natural para os espaços internos, 

garantindo a eficiência térmica ao longo do ano.

As superfícies da cobertura abrigam o sistema de energia fotovoltaica, o 

apoio solar para aquecimento de água e o sistema VRF de ar condicionado. Nas 

áreas técnicas a laje será coberta com argila expandida, e no espaço 

remanescente, cobertura verde e recolhimento pluvial, sistema que 

possibilitará o reuso da água em descargas sanitárias, jardinagem e 

manutenção predial.

 O projeto de paisagismo foi pensado através do condicionamento 

micro ambiental e climático das áreas ajardinadas da nova unidade UERGS. 

Seguindo as vocações de conservação locais, além de buscar a integração 

ambiental com os remanescentes da flora das intermediações, as 

composições florísticas são inspiradas na região. Contemplando espécies 

nativas, e contribuindo para a conservação do patrimônio biológico da região, 

possibilitando meios de instrução ambiental nas dependências da UERGS. 

Visa-se a utilização do paisagismo para a qualificação das áreas de passagem 

da edificação, tornando-as espaços de permanência.

 Buscando vitalidade e conexão com o bairro, a via peatonal em frente a 

nova unidade UERGS Hortênsias deverá seguir as diretrizes:

 Mobilidade Ativa: promoção de espaços para calçadões, área 

gramadas, sombreadas, ajardinadas, onde estimula-se a apropriação e 

interação com o espaço;

 Uso de vegetação nativa e árvores frutíferas para atrair a 

biodiversidade da fauna;

INFRAESTRUTURA

 Microdrenagem: utilização de placas e pisos de concreto drenante, 

associado a condutores e canteiros adjacentes, combinada a estratégia de 

utilização de águas pluviais;

 Iluminação pública alimentada por energias renováveis, postes com 

diferentes estratégias de altura, com sensores de presença e luz LED difusa, 

tendo nessa relação, segurança e a economia energética. Além disso, são 

previstos spots e refletores com caráter cênico, configurando atmosferas 

noturnas.

 Redes de distribuição de água, eletricidade, lógica, esgoto e drenagem, 

enterradas, em faixas de serviço de fácil acesso.

MOBILIÁRIO URBANO

 Instalação de mobiliário como bancos, quiosques, lixeiras etc, que 

permitam a associação com tecnologias de amplo uso, provendo sinal de 

internet, recarga para veículos elétricos, acesso à água potável, beneficiando 

também a população as facilidades do local;

 Utilização de matéria prima como pedras e madeiras presentes no 

entorno para o desenvolvimento de mobiliário e elementos de composição dos 

estares.

 Semáforos, Comunicação e Acessibilidade Urbana: travessias e rampas 

acessíveis, piso podotátil, semáforos e faixas exclusivas para pedestres ao 

nível do passeio, visando a integração e o deslocamento seguro.

MEMORIAL DESCRITIVO

Escada central de Emergência 

enclausurada protegida - EP

Escada aberta externa de emergência - AE

Saídas de Emergência

Reserva técnica de Incêndio - RTI(6.000L)

a

b

c

d

Setor Administrativo

Setor de Apoio

Setor Educacional

Auditório

Blocos de circulação Vertical/

Emergência

ACESSOS

Circulações Verticais e 

Horizontais

CIRCULAÇÕES PPCIZONEAMENTO

IMPLANTAÇÃO | esc: 1.1000
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