
Ancestralidade presente. Futuro potente

Projetar a unidade Hortênsias da UERGS significou buscar as formas e soluções

arquitetônicas mais simples e eficientes para abrigar o programa e criar uma edificação com

presença marcante na paisagem e que, ao mesmo tempo, honre o patrimônio e os marcos

referenciais do entorno.

Seguindo o regulamento de uso do solo local, aproveita-se a topografia para criar

pavimentos abaixo do nível da rua José Bonifácio, com um piso subterrâneo para a garagem

e um semi enterrado conectado à rua Três de Outubro.

Para manter a visibilidade da torre da Paróquia São Francisco de Paula a partir da avenida

Júlio de Castilhos, foram criados dois volumes: o primeiro, com seis pavimentos para as

atividades educacionais e administrativas; o segundo para o auditório, com altura que

mantém a visualização do marco referencial da igreja praticamente intacta.

O pavimento térreo da edificação prevê a integração com o entorno por meio da Praça

criada a partir da pedestrianização da rua José Bonifácio e da continuidade das calçadas.

Para todas as áreas ajardinadas está previsto o plantio de espécies vegetais nativas

resistentes a geadas.

No eixo central do que antes era a rua, ergue-se uma cobertura tensionada com estrutura

inspirada nos arcos formados pelos galhos da araucária, sem ser uma representação literal

da árvore. Sob a “Arautura”, apelido dado à cobertura, as pessoas estarão protegidas das

chuvas repentinas tão comuns na cidade e ainda realizar diversas atividades.

O sistema estrutural adotado é o concreto armado por sua economia e facilidade na

construção. As paredes da escada e dos elevadores constituem o núcleo rígido que garante

estabilidade global à construção.

A orientação das fachadas priorizou o aproveitamento de luz e ventilação naturais em todos

os pavimentos. A escolha de materiais para o conjunto considera o conforto ambiental e a

integração dos volumes à paisagem da cidade.

A distribuição do programa nos pavimentos educacionais combina diferentes tipos de salas

para promover a presença de alunos e professores durante todos os períodos de atividade.

Partindo da relação com as formas ancestrais de ocupação do território na região, a

presença marcante da vegetação nativa, cujo maior símbolo é a Araucária, ergue-se um

conjunto arquitetônico racional e ao mesmo tempo dotado da organicidade necessária para

integrar a nova unidade da UERGS ao presente e ao futuro da cidade de São Francisco de

Paula.


