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A obra, baseada em processos de montagem, representa economia de re-
cursos e tempo. Além de vislumbrar sua reprodução, oferta flexibilidade para 
a ocupação de seus espaços que podem ser adaptados e revertidos confor-
me eventuais transformações do programa. 

A proposta é um sistema genérico, modular e reprodutível.  Por sua flexibili-
dade é perfeitamente adaptável aos sítios e acabam por gerar uma singula-
ridade que permite uma expressividade múltipla e variável.

sistemas e redes

As redes e feixes de instalações se concentram no bloco de serviço e infraes-
trutura, e se distribuem longitudinalmente em todos os pavimentos através 
dos eixos de circulação longitudinal.  Sua cobertura, assim como a do bloco 
didático, abrigam máquinas de ar condicionado, reservatórios superiores e 
placas coletoras para aquecimento solar. É ainda o lugar ideal para implan-
tação de painéis fotovoltaicos que atendem as demandas energéticas da 
escola, suprindo sistemas de iluminação e força. As varandas de circulação 
são também dutos horizontais que acomodam em diferentes planos calhas 
de eletricidade, tubulação hidráulica e cabeamento que se distribuem para 
todos os ambientes.

eco-eficiência: alta qualidade ambiental

Finalmente, a nova sede da UERGS advoga os conceitos mais amplos de efi-
ciência e correção para reduzir ou eliminar significativamente os impactos 
negativos dos edifícios em seus ocupantes e no meio ambiente. 

Os blocos didáticos, orientados para E-O, são resguardados por painéis metá-
licos micro-perfurados que velam esta posição indesejada sem impedir a vista 
da paisagem, além de garantir ventilação e iluminação natural de todos os 
ambientes.  Do mesmo modo, os caixilhos situados junto à circulação interna 
permitem a ventilação cruzada assim como a proveem de iluminação natural. 

áreas estimadas

setor área 
(m2)

subtotal área 
construída (m2)

total área 
construída (m2)

área da edificação existente 40,00 m2 40,00 m2

áreas comuns 1.165,00 m2

4.065,00 m2 4.105,00 m2

administrativo 355,00 m2

educacional 1.095,00 m2

serviço 175,00 m2

[outras] 1.275,00 m2

índice de aproveitamento 
(IA) do projeto (incluindo 
a edificação existente)

3,00
taxa de ocupação (TO) 
do projeto (incluindo 
a edificação existente)

80 %

número de pavimentos 4 pav. altura da edificação 14 m

o equipamento social urbano como uma referência na paisagem

Considerando sua importância social e a inserção na cidade, o projeto parte 
da ideia de se revelar como uma estrutura extraordinária (no sentido de não 
ordinário ou habitual), como deve ser necessariamente um edifício destina-
do à educação, destacando-se do conjunto edificado.

Uma escola deveria sempre oferecer uma sombra e a proteção (face ao sol 
e contra as intempéries), ser um espaço de acolhimento, que se vincula à 
rua, ao passeio e torna-se naturalmente a cidade, como sua extensão. Não 
deveria ser opaco nem secreto, mas aberto e transparente, revelando suas 
atividades para que sejam um estímulo ao desejo de estar ali, de buscar o 
conhecimento e poder transformar a realidade e a si próprio.

dois blocos verticais, uma praça e a araucária

O projeto parte do desnível existente de aproximadamente três metros e 
organiza a unidade em dois blocos verticais: um embasamento e o volume 
aéreo, associados a um bloco vertical de serviços na porção norte do terreno. 

O embasamento em concreto abriga os serviços e auditório, cujo plano de 
cobertura é a praça francamente ofertada à cidade. Sobre esta base aberta, 
um volume aéreo executado em madeira, abriga os programas didáticos or-
ganizados de forma clara: biblioteca, salas de estudo e administração no pri-
meiro piso, aulas no piso intermediário e, no último piso, os laboratórios que 
se abrem diretamente para um terraço na cobertura, dirimindo a necessida-
de de instalá-los no térreo (o que impediria o desfrute do edifício por todos). 
Finalmente um bloco vertical de serviços, também em concreto, que abriga 
todos os serviços hidráulicos e dispositivo de circulação vertical mecânica.

Na porção inferior do terreno, outro acesso mais independente coligam o 
auditório, cantina e diretório acadêmico em torno de uma praça longitudinal 
que também se conecta a praça superior. Desta forma os acessos à unidade 
são múltiplos e vinculados à circulação dos transeuntes.

Neste plano, a casa histórica mantida na sua essencialidade e destinada ao 
uso do corpo discente como diretório acadêmico (é proposta uma nova co-
bertura técnica horizontal, um deque ligado por uma passarela, como ex-
tensão da praça superior, mas poderá ser mantido o telhado original, apesar 
de ser mais interessante este desfrute inusitado). Ainda nesta esplanada de 
acesso, a araucária, que nos remete a floresta ombrófila primitiva, manterá 
sua presença, uma sombra símbolo deste novo espaço.

construção industrializada e montagem: 
economia de recursos e tempo

O conjunto edificado é proposto a partir de um sistema genérico componen-
tes espaciais e construtivos. O volume espacial e programático, em estrutura 
de madeira, pilares e vigas em MLC, com lajes em CLT, desenvolvidos em três 
pavimentos, admite todos os ambientes destinados as atividades educacio-
nais, sociais e administrativas. São resguardados por planos metálicos de 
proteção em relação a insolação. O embasamento e bloco de serviços, estão 
propostos em concreto aparente, mas poderão perfeitamente serem execu-
tados em alvenaria estrutural ou qualquer outro sistema convencional.

a hospital são  francisco de paula
b igreja matriz são  francisco de paula [1964]
c emee dr. angelo athanasio
d praça capitão pedro da silva chaves
e antiga sede da prefeitura [1934]
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