
Texto Resumo da Proposta: 

 

Ideia Conceitual 

A ideia conceitual que permeia a estrutura do novo edifício sede da UERGS, sede localizada 

no coração da cidade de São Francisco de Paula, pensado proporcionalmente respeitando 

seu entorno e suas edificações históricas. O projeto busca contextualizar com os marcos 

históricos existentes através do contraste (novo x histórico) mas respeitando formalmente 

suas linhas e suas proporções. 

A sede da Uergs se organiza em dois volumes, que apesar de conectados fisicamente têm 

uma divisão visual muito evidente em sua fachada. Esta diferenciação se deve porque o 

primeiro volume funciona como uma âncora e permite que o segundo volume (localizado na 

esquina) seja leve e transparente e assim exista um equilíbrio formal entre os dois. 

A transparência do pavimento térreo passa a leve sensação de um volume suspenso no ar, 

descansando sobre um salto alto (pilares), permitindo a praça se filtrar debaixo do edifício e 

convidando o usuário para seu interior.O acesso principal se localiza justo nesta esquina (rua 

Três de Outubro com a rua José Bonifácio) e está dividido em dois: 

-  O primeiro que está localizado em um nível de 1m acima da praça está acessível por meio 

de uma rampa. Este é o acesso principal para os estudantes, principais usuários do edifício. 

-  O segundo localizado na cota de nível negativa em relação a praça (- 2,5m), mesmo assim a 

inclinação natural do terreno possibilita que este esteja em mesmo nível com a rua Três de 

Outubro. Este acesso, mas privado, está dedicado principalmente à área administrativa do 

edifício. 

Em relação a edificação preexistente, ela foi a origem de todo o projeto, dela se obteve a 

proporção mestra para o edifício (7x7m) e também se teve grande respeito às linhas de sua 

fachada. Além disso sua localização leva o projeto a alinhar se a sua fachada existente 

gerando a liberação do seu acesso e sua conexão funcional com o edifício principal. 

 

Eficiencia Energética 

A arquitetura da nova sede da Uergs foi projetada para servir de ferramenta para os 

estudantes. Sua quarta fachada, ou seja, sua cobertura teve essa inspiração ao ser utilizada 

como herbário para estudos de graduação e pós graduação. Este elemento além de servir a 

estética do edifício configura um relevante componente volumétrico com suas estufas 

bioclimáticas. 

O projeto ainda gera nesta cobertura outros dois elementos importantes: placas solares para 

geração de energia e canais de recolhimento de água de chuva. Esta água que será 

armazenada em um elemento do nível térreo, será possível de reutilização retroalimentando 

o próprio herbário, completando assim seu ciclo de vida sustentável. 

Sobre a eficiência energética de suas outras fachadas além de estarem protegidas com a 

envolvente e com isso gerar um colchão de ar entre fachadas com uma segunda pele (apesar 

disso suas janelas podem ser abertas para uma circulação de ar por detrás desta pele), as 

salas de aula estão orientadas a esquina (norte do projeto) para uma melhor condição de 

conforto. Este muro cortina metálico perfurado, que envolve dois pavimentos de salas de 

aula, proporciona uma integração controlada com a sua paisagem. Esta malha metálica 

permite o edifício refletir as mudanças de luz enquanto o sol se move ao redor de sua 

fachada e a noite o interior e o exterior se invertem deixando a estrutura como um 

esqueleto aparente e mutando entre o transparente e o opaco. 

 


