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Relações entre programa, sítio e tecido urbano.

A serra gaúcha desempenha um papel importante como pólo
industrial no estado, tendo Caxias do Sul como cidade central da região e a
UCS como um dos maiores expoentes nessa área. A duplicação de quase
toda a RS-122 facilitou a ligação entre a região e a capital, auxiliando seu
crescimento e incitando ainda mais a educação e cultura, pelo aumento do
intercâmbio com professores, alunos, artistas e promotores culturais de
fora.

O Campus 8 ocupa posição privilegiada. Localizado no km 69 da
rodovia RS-122, o complexo apresenta um prédio isolado, construído em
meio a uma imensa área verde sem contexto imediato construído. O acesso
pela RS-122 o coloca de 20/30min mais próximo da capital do que a cidade
universitária, diminuindo a viagem quando feita de ônibus. Acontecendo o
mesmo em relação as cidades a oeste de Caxias do Sul: Bento Gonçalves,
Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Nova Prata e Veranópolis, todas de
grande desenvolvimento e incontestavelmente clientes fundamentais da
UCS e Campus 8.

A localização junto à Bacia de Águas do Samuara e numa área de
conurbação urbana, aponta para uma grande preocupação ambiental,
enquanto que o uso variado do entorno, com hotéis, shoppings,
loteamentos e bairros residenciais e industriais, garantem uma diversidade
necessária para suportar um programa tão rico.

Objetivamente a proposta envolve reforçar a imagem do Campus
como um equipamento urbano regional, viabilizando a sua ocupação
constante e minimizando sua ociosidade.

Dar o devido e merecido suporte para a unidade atingir um nível
ainda maior de excelência em seu objetivo de proporcionar o
desenvolvimento das artes e torná-la acessível ao público.

Através de uma requalificação geral, proporcionar a valorização da
cultura e do patrimônio histórico existentes, respeitando as diretrizes de
conservação impostas pelo processo de tombamento recente.

Tornar tangível o imenso potencial do complexo, reconhecendo-o
como um grande centro cultural regional.

Objetivos da proposta.

Levantamento da área de intervenção.

Uso do solo.

Morfologia e relações funcionais.

Terreno com total de 111.901,50m², situado no lote 02 da quadra
2.889 em Caxias do Sul, RS.

A área construída de cunho institucional totaliza 13.134,43m², onde
se encontra o prédio principal isolado, construído em meio a uma imensa
área verde sem contexto imediato. Localiza-se no fundo do terreno, que por
ter forma irregular possibilita a harmonização com o ambiente circundante.

Ali encontram-se os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ed.
Artística, Moda e Estilo, Design, Tecnologias Digitais, Música e a sede da
Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. Laboratórios e oficinas, salas de aula,
canteiro experimental, biblioteca, ateliês, auditórios, passarela, amostras e
exposições, enfim, todos os espaços formais e alternativos estão nas
edificações existentes.

Área institucional edificada dividida em:

- Prédio principal = 4654,54m²
- Capela = 609,84m²
- Auditório = 500,62m²
- Arruamentos e calçadas = 7369,43m²

Zoneamento do complexo em área de Bacia de Captação:

- área de 1ª importância = 28483,00m²
- área de 2ª importância = 83418,50m²

As áreas de Nível Elevado compreendem os corpos hídricos
subterrâneos classificados como área de descarga e recarga de 1ª
importância, enquanto as de Nível Moderado são áreas com restrições
hidrogeológicas menores, mas não desprezíveis, sendo proteção de áreas
de fratura geológica principal e área de descarga e recarga de 2ª
importância.
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entrada/saída principal Prédio principal = 4654,54m²

Capela = 609,84m²

Auditório = 500,62m²

Arruamentos e calçadas = 7369,43m²

área de 1ª importância = 28483,00m²

área de 2ª importância = 83418,50m²

Zoneamento do complexo em área de Bacia de Captação:

Cidade das Artes
Campus 8

Iguatemi
Caxias

5kmCidade das Artes
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Centro de
Caxias do Sul

11km Planta geral do complexo com acesso pela RS122Cidade das Artes
Campus 8

FarroupilhaCidade das Artes
Campus 8

- PRIMEIRAMENTE FUNCIONOU COMO UM COLÉGIO (até
1974) - DE 74 À 1980 UMA INDÚSTRIA OCUPOU O LOCAL,
O QUAL PERMANECEU ABANDONADO ATÉ 1995 QUANDO
A UCS O ADQUIRIU E TRANSFORMOU NO CAMPUS 8.

ANÁLISES DO TERRENO ORIGINAL

LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO


