
Texto Resumo 
 
 

A Nossa proposta de projeto para a Construção da Sede da UERGS foi estruturada 
para buscar atender às expectativas dos beneficiados em relação a qualidade dos espaços, 
seu deleite e também sediá-los com dignidade e responsabilidade no contexto urbano ao 
qual se inserem.  
 

Uma forma segura e que compreendemos como certeira para obter essas metas, é 
buscar aliar Arte, Técnica, Interdisciplinaridade e Sustentabilidade como critérios 
norteadores das escolhas projetuais. 
 

Pensando na Vivência dos espaços Corporativos e Educacionais, uma das prioridades 
do Conceito foi criar ambientes que  amenizem o rigor e as altas taxas de estresse que essas  
atividades geralmente causam a algumas pessoas. 
 

A brincadeira com formas  no Saguão Principal, o muro de escalada para incentivar 
esportes, os jogos de varanda, chamando a atenção dos frequentadores, ao equilíbrio entre 
corpo e mente. O formal e o informal coexistem, trazendo aos ambientes um  aspecto de 
humanidade e gentileza. 
 

Nossa proposta, busca o conceito da Rua Viva!!,( lugar de diversidade dignidade e 
segurança) uma das formas de contribuir é com a Permeabilidade Visual dos ambientes/ 
atividades internas e o ambiente Urbano. 
 

Uma das maiores problemáticas ecológicas e sociais que enfrentamos coletivamente 
,é o descarte inapropriado de resíduos proveniente dos diversos setores da produção 
industrializada e demais. 
Para a composição Paisagística foram escolhidas preferencialmente vegetações nativas do 
território Brasileiro e de regiões próximas às da área de estudo.  

O Sistema Construtivo empregado foi misto. A preferência foi pela utilização de 
técnicas que além de atender as características de desempenho necessário, também sejam 
ecológicas e auxilie na redução de custo final da obra.  
 

Nossa estratégia bioclimática para as paredes internas é o uso da massa térmica 
(paredes grossas para gerar um atraso térmico na liberação do calor para o interior do 
ambiente), dentre outras. 
 

O sistema de distribuição de água para abastecer o edifício será dividido em três 
partes, sendo composto por reservatórios de Água Potável, Água de reuso (ou Águas Cinzas) 
e Água das Chuvas, além da Reserva de Incêndio.  
O Tratamento de Esgoto será Composto por Reator UASB e Reator Anaeróbio, pela redução 
da área. 
 


