
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA

O  presente  estudo  para  viabilizar  a  implantação  da  edificação  da  UERGS,  unidade 
Hortênsias, na cidade São Francisco de Paula/RS, teve como premissa básica o cumprimento 
das  solicitações  contidas  no  programa  de  necessidades  exposto  por  seus  profissionais 
organizadores.  Esta  proposta  buscou  reduzir  de  forma  significativamente  os  impactos 
gerados na implantação, tentando ao máximo aproveitar elementos brutos do entorno, mas 
propondo e acrescentando organizações práticas, funcionais e universais de deslocamento, 
tanto para o imóvel quanto para sua vizinhança, buscando assim um menor impacto.

A edificação para nova sede da UERGS possui forma geométrica simples e trapezoidal,  
alinhando-se as divisas do lote, considerado para sua implantação, dividindo com construção 
existente a ocupação e relevância no espaço. A fim de proteger esta construção existente, 
propõem-se  que  a  mesma  seja  utilizada  exclusivamente  para  pequenas  exposições  e 
memória do espaço, restaurando-se suas características físicas originais. Para o entorno da 
edificação  da  UERGS,  seguindo  o  programa  de  necessidades,  foi  viabilizado  espaços  de 
convivência descobertos na Rua José Bonifácio e limitados a praça fronteiriça ao lote e as 
ruas Três de Outubro e Manoel Vicente Ferreira, foram propostos elementos urbanísticos e 
paisagísticos simples ao espaço de modo que não gerem contrastes exagerados, o trecho da 
Rua  José  Bonifácio  foi  dividido  em acesso  a  edificação  da  UERGS  e  acesso  aos  imóveis 
vizinhos que possuem garagens em seus lotes, o mesmo trecho foi subdividido em 2 platôs 
acessados por rampas.

O acesso a edificação da UERGS é feito tanto por pedestres quanto por veículos, buscou-
se dimensionar e garantir seu acesso para usuários que se locomovem de forma podonal, 
seja a pé ou bicicleta, o estacionamento do subsolo, foi  basicamente dimensionado para 
atender idosos e PCDs de uma forma minimizada, já que o referido memorial  não exigia  
implantação  de  estacionamento.  A  edificação  foi  proposta  verticalizada  para  atender  e 
implantar todos espaços solicitados pelo programa de necessidades, desenvolvendo-se da 
seguinte  forma:  Subsolo  (estacionamento/infra-estrutura,  Térreo  (circulações),  Mezanino 
(administrativo), 1°, 2° e 3° pavimentos (educacionais) e Telhado (infra-estrutura). De acordo 
com dados urbanísticos projetados, a edificação não atinge seu potencial edilício (ATE), nem 
alcança gabarito máximo, permitindo-se assim, uma ampliação vertical no mesmo.

Os  materiais,  genericamente  indicados  nesta  proposta,  são  amplamente  utilizados  na 
construção  civil  nacional,  assim  como  as  tecnologias  indicadas,  já  que  para  os  setores 
administrativos e as salas de aula educacionais, buscou-se viabilizar o emprego de soluções 
limpas e de fácil  manuseio/aplicação, como as divisórias acústicas piso/teto, em vidro ou 
cegas,  permitindo  uma  mudança  no  lay-out  e  remanejamento  de  espaços  sem  muito 
transtorno e desperdício  de materiais.  Os  compartimentos  destinados a áreas  molhadas, 
depósitos e/ou que possuam algum grau de sinistro, foram projetados em alvenaria/bloco de 
concreto e  receberam materiais  de  revestimento específicos  para  poderem receber  suas 
atividades. Cada compartimento projetado, foi  posicionado de tal  forma que tivesse pelo 
menos uma face voltada para o exterior, possibilitando assim o uso de vãos de ventilação, 
com  exceção  dos  sanitários  de  PCDs  do  mezanino,  que  são  atendidos  por  Prisma  de 
ventilação específico.

O acesso aos pavimentos são feitos: por 2 elevadores que trafegam do subsolo ao 3° 
pavimento;  rampa que  liga  o  térreo também  ao  3°  pavimento;  escada  enclausurada  de 
incêndio, ambos dimensionados para atender o mínimo exigido.


