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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 cri-
ar uma edificação com presença marcante na pais-
agem e que, ao mesmo tempo, honre o patrimônio e 
os marcos referenciais do entorno. 

O terreno em desnível imediatamente nos remete 
à casa-fosso, de ocupação subterrânea, presente 
na tradição indígena Taquara. Daí a proposta de 
aproveitar a topografia, seguindo o regulamento de 
uso do solo local, para criar pavimentos abaixo do 
nível da rua José Bonifácio e inserir os ambientes 
com necessidade de conexão com a rua, de acordo 
com o termo de referência, como os laboratórios e 
serviços, que estão localizados no primeiro subsolo 
com conexão e rota de fuga orientadas para a rua 
Três de Outubro. A movimentação de terra proposta 
para um segundo subsolo com garagem será feita 
de forma segura, com todos os reforços necessários 
para não afetar as estruturas da edificação tomba-
da, que ganha o uso como Diretório Acadêmico, não 
apenas pela área adequada ao programa, mas por 
sua inserção no terreno, que promove autonomia e 
evidência às atividades dos estudantes no diretório.

Para manter a visibilidade da torre da Paróquia São 
Francisco de Paula a partir da avenida principal, fo-
ram criados dois volumes: o primeiro, com seis pavi-
mentos, abriga as atividades educacionais e admin-
istrativas; o segundo, que abriga o auditório, ocupa 
uma posição estratégica no terreno, com altura que 
mantém a visualização do marco referencial da ig-
reja praticamente intacta. A cobertura do auditório 
torna-se um terraço verde, formando um espaço de 

uso livre para a comunidade universitária.

Além de prever as condições de acessibilidade, com 
caminhos interligados e rotas de fuga seguras, o 
pavimento térreo da edificação prevê a integração 
com o entorno por meio da continuidade das calça-
das na rua José Bonifácio e na rua Três de Outubro, e 
também da transparência que proporciona a visão da 
Igreja e da Praça através da edificação, simbolizando 
a extensão da Universidade para a comunidade.

A Rua que virou Praça - A pedestrianização da rua 
José Bonifácio é uma das ações mais significativas 
propostas pelo termo de referência. Saem os carros, 
chegam as pessoas para caminhar, brincar, se ex-
ercitar, descansar, contemplar, conviver. Neste pro-
jeto, cria-se um parquinho para adultos e crianças, 
num percurso divertido para todas as idades, a ser 
construído ao longo da mureta da praça existente, 
em madeira tratada, com equipamentos diversos: 
barras de alongar, escalada, estrutura para um mini 
Parkour, bancos e mesas, paraciclos, totens de in-
formação, entre outras peças de mobiliário urbano.

A paginação do piso, em material drenante com 
cores correlatas às da identidade visual da universi-
dade, indica fluxos e áreas de permanência. O acesso 
aos carros e pedestres para os lotes vizinhos é man-
tido, com a separação adequada feita por pilaretes, 
luminárias e floreiras, e ainda integrado ao conjunto.

No eixo central do que antes era a rua, ergue-se 
uma cobertura tensionada com estrutura inspira-
da nos arcos formados pelos galhos da araucária, 
sem ser uma representação literal da árvore. A es-
trutura será construída em madeira laminada cru-
zada (cross-laminated timber ou CLT), material que 

vem ganhando destaque por sua resistência, versa-
tilidade e sustentabilidade. A cobertura tensionada 
será produzida em membranas de tecido sintéti-
co flexível e translúcido (poliéster), que proporcio-
na proteção dos raios solares e precipitações, sem 
perder a luminosidade, e com baixos custos de ma-
nutenção. Para o aproveitamento dos espaços no 
período noturno, cada peça conta com luminárias de 
lâmpadas LED, mais duradouras e econômicas. Com 
módulos em duas alturas diferentes, o conjunto faz, 
mais uma vez, alusão à mata de araucárias, criando 
um movimento na paisagem.

Sob a “Arautura”, apelido dado à cobertura, as pes-
soas estarão protegidas das chuvas repentinas tão 
comuns na cidade, e ainda poderão ler, usar seus 
dispositivos eletrônicos e participar de eventos pú-
blicos organizados pela Universidade ou pela comu-
nidade, como feiras de arte e ciência, ou festivais 
culturais.

Boas vindas: acessos, caminhos e circulação verti-
cal - A implantação proposta cria praticamente dois 
pavimentos térreos: o primeiro com acesso para pe-
destres e cadeirantes pela rua José Bonifácio, com 
chegada ao auditório, biblioteca, brinquedoteca, can-
tina e demais áreas de convívio por meio de um con-
junto de escada e rampa, cuja forma proporciona seu 
uso como arquibancada e área de estar para os es-
tudantes; e o segundo, com entrada para pedestres 
e cadeirantes ao edifício e ao Diretório Acadêmico, 
inserido na edificação tombada, além dos acessos de 
serviços, a chegada de veículos à garagem por ram-
pa, bem como as devidas rotas de fuga.

 Devido às pequenas dimensões dos pavimen-
tos da torre, optou-se pela utilização da escada de 

emergência como o acesso de circulação principal, 
com a disposição de janelas em vidro laminado de 
acordo com as especificações das instruções técni-
cas do Corpo de Bombeiros, para garantir a ilumi-
nação natural da escada, tornando seu uso cotidiano 
mais confortável, além de proporcionar um ritmo à 
fachada da rua Três de Outubro. Rampas, corredores 
amplos e um conjunto de dois elevadores servindo 
a todos os pavimentos garantem a acessibilidade a 
todos os usuários na edificação.

Partido estrutural - O sistema estrutural adotado 
é o concreto armado por sua economia e facilidade 
na construção. Na torre principal, o sistema se de-
senvolve com o conjunto pilar-viga-laje, com pilares 
arredondados que também demarcam os espaços 
nos dois térreos. Já no auditório, o conjunto pilar-la-
je nervurada proporciona um grande vão livre que 
torna o uso do recinto mais racional e confortável 
aos usuários. 

As paredes da escada e elevadores constituem o nú-
cleo rígido com estrutura em caixa de concreto, o que 
proporciona estabilidade global à edificação, além de 
centralizar os conjuntos de sanitários e instalações 
de infraestrutura, flexibilizando a ocupação dos pavi-
mentos para o atendimento do programa de neces-
sidades.

Luminosidade e conforto - A  orientação das facha-
das priorizou o aproveitamento de luz e ventilação 
naturais em todos os pavimentos, com aberturas e 
fechamentos que promovem ora a circulação de ar, 
ora a proteção das correntes frias para criar a sen-
sação de aconchego nas áreas comuns.

Todas as salas de aula possuem aberturas para o 

exterior e janelas altas para o corredor interno, que 
por sua vez é aberto em suas extremidades, o que 
proporciona boa ventilação cruzada em todo o edi-
fício. No último pavimento, de ocupação mais densa, 
são propostas clarabóias para melhor aproveita-
mento de luz natural e ventilação.

A face da UERGS para a cidade - A escolha de mate-
riais para as fachadas do conjunto, prevê o confor-
to ambiental no interior das edificações, com o uso 
de caixilhos no sistema structural glazing (pele de 
vidro) nas salas de aula; brises em diferentes sen-
tidos - horizontal na fachada nordeste e vertical na 
fachada sudoeste - apoiados em estrutura metáli-
ca com previsão de suportes para o jardim vertical; 
e revestimento cerâmico com fixação metálica nas 
áreas opacas para bom isolamento térmico. Também 
considerou-se a integração dos volumes à paisagem 
da cidade, por meio das cores análogas às da iden-
tidade visual da Universidade em tons que se har-
monizam com o entorno. Merece destaque a relação 
da fachada do auditório com a praça proposta na rua 
José Bonifácio, que cria um espaço ajardinado e um 
mini palco urbano.

Para todas as áreas ajardinadas está previsto o 
plantio de espécies vegetais nativas resistentes a 
geadas, mesmo nas áreas destinadas a vegetação de 
pequeno porte: plantas pendentes como a Rhipsalis 
crispata ou Rhipsalis erecta (pop.ripsális ou cacto 
espaguete)  e  Tradescantia zebrina (pop. trapoera-
ba lambari) nos jardins verticais, pequenos arbustos 
como a Salvia splendens ou os da família das Eu-
gênias (cerejeiras de pequeno porte), entre outras 
espécies nativas adequadas às condições locais. 
Essas espécies embelezam o conjunto arquitetôni-
co e atraem pássaros e insetos, contribuindo para a 

preservação da biodiversidade, ainda que numa es-
cala tão singela se comparada à magnitude dos de-
safios ambientais atravessados hoje.

Ensinar, aprender e compartilhar - A distribuição do 
programa seguiu a lógica determinada no termo de 
referência, com a divisão pelos usos Educacional, 
Administrativo,  Serviços e Áreas Abertas à Comu-
nidade. Os térreos abertos acomodam o Diretório 
Acadêmico, os laboratórios, o auditório, a recepção, 
a cantina e suas áreas de convivência, bem como a 
Biblioteca, que com o pé-direito duplo abriga a Brin-
quedoteca sob o mezanino, criando um ambiente 
propício à aprendizagem e ao desenvolvimento do 
gosto pela leitura.

Nos pavimentos educacionais, a combinação de dif-
erentes tipos de salas promove a presença de alunos 
e professores durante todos os períodos de ativi-
dade, prevenindo que se formem tanto picos como 
baixas de frequência em determinados horários, o 
que poderia tornar os ambientes estressantes em 
momentos de atividade intensa ou inóspitos em mo-
mentos de menor presença de usuários.

Partindo da relação com as formas ancestrais de 
ocupação do território na região, a presença mar-
cante da vegetação nativa, cujo maior símbolo é a 
Araucária, ergue-se um conjunto arquitetônico ra-
cional 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.

ÁREAS ESTIMADAS

SETOR ÁREA (m²) SUBTOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (m²)
TOTAL ÁREA

CONSTRUÍDA (m²)

ÁREA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE 50,89 m² 50,89 m²

ÁREA COMUNS 1936,40m²

4915,45 m²

ADMINISTRATIVO 412,95 m²

EDUCACIONAL 1079,10 m²

SERVIÇOS 424,00 m²

OUTRAS 1063 m²

ÁREAS ESTIMADAS

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO
(IA) do Projeto (incluindo a edificaçãoexistente)

2,66 TAXA DE OCUPAÇÃO
(TO) do Projeto (incluindo a edificação existente) 78%

NÚMERO DE PAVIMENTOS 6 ALTURA DA EDIFICAÇÃO 25,82m

4966,34 m²

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1000


