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Esta entrega se refere ao trabalho desenvolvido pelo escritório  Vazquez Arquitetos até a presente data, referente ao item 1 do 

Termo de Referência * do Edital - Concorrência nº 80-2020. 

  

Etapa de diagnóstico * (interpretação) .   

 

“Etapa de interpretação dos espaços, que consiste em indicar possíveis usos para cada compartimento, parte ou pavilhão, considerando acessos, 

forma, dimensões e estado de conservação geral. Este estudo deve levar em conta o programa de necessidades a ser fornecido pelo Município, 

baseado nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial para Análise de Uso do Prédio da Maesa, de 2015.” 

 

Cronograma *. Etapa 01: diagnóstico . Prazo 60 dias (a partir da assinatura Ordem Serviço Seplan) 

 

 

ETAPA 01  :  DIAGNÓSTICO 
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Este trabalho refere-se à etapa de diagnósticos do sítio histórico da antiga  Metalúrgica Abramo 

Eberle S/A ( MAESA ) para desenvolvimento de Plano Geral. Trata-se de patrimônio cultural 

edificado industrial tombado no ano de  2015 na cidade de Caxias do Sul. O complexo de 

edifícios fabris  de importância histórica e de memoria para a cidade foi objeto de vários debates 

desenvolvidos pela Comissão Especial para Análise de Uso do Prédio da MAESA que resultaram 

no documento chamado “Projeto de Intervenção: Recuperação, Ocupação, Uso e Gestão da 

MAESA”  e que embasa o desenvolvimento deste trabalho. 

 

As análises no que concerne à arqueologia industrial deram especial atenção, além da arquitetura 

propriamente dita, aos remanescentes do processo produtivo, à memória do trabalho e do 

maquinário, assim como questões memoriais e sociais da fábrica que foram estudados através 

de vasta bibliografia sobre a família Eberle.  

 

Destacamos os trabalhos de mestrado de Ariane Pedrotti(1), que estuda especificamente a 

Fábrica 2. Os livros de  Heloisa Adélia Eberle Bergamaschi(2), que conta através de cartas a 

trajetória dos fundadores da indústria e seus valores e princípios e de Rubia Frizzo(3), que 

compila informações sobre o tombamento. Ainda os artigos de Ramon Victor Tisott(4), no qual 

relaciona a importância desta família na formação de uma cultura industrial e de Ana Elísia 

Costa(5), que analisa as características projetuais da Fábrica 2 considerando apenas o lado 

leste, além de outras obras menos específicas que tratam do tema da industrialização em Caxias 

do Sul. Outra fonte histórica e antropológica consultada foi a página Educa MAESA(6) 

desenvolvida pelos alunos Estágio IV do Curso de História da UCS e coordenado pelo professor 

Anthony Beux Tessari que apresenta registros orais, entrevistas e propostas de ações educativas 

e o documentário A Honra do Trabalho, elaborado por um grupo multidisciplinar de estudantes(7) 

no qual entrevistaram antigos operários da fábrica. 

 

(1)  Restauração e Requalificação da Segunda Fábrica da Metalúrgica Abramo Eberle S/A – Maesa 

(2) Abramo e seus filhos: cartas familiares 1920/1945 

(3) MAESA Poema Arquitetônico 

(4) A família Eberle e o início do desenvolvimento industrial de Caxias do Sul 

(5) A Poética dos Tijolos Aparentes e o Caráter Industrial - Maesa (1945) 

(6) https://sites.google.com/view/educamaesa/in%C3%ADcio?authuser=0  

(7) Alunos do Programa de Pós-Graduação em Bens Culturais da Faculdade Inovação (FAI) 
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Os procedimentos teórico-metodológicos do campo do restauro fundamentam a organização e 

elaboração deste diagnóstico, especialmente a Carta de Veneza de 1964 e a Carta de Nizhny 

Tagil documento do TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage), de 2003 que caracteriza a arqueologia industrial como método interdisciplinar calçada 

em vários campos do saber: 

 

“A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais 

e imateriais, os documentos, os artefatos, a estratigrafia e as estruturas, as implantações 

humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou pelos processos industriais. A 

arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a 

compreensão do passado e do presente industrial.” 

 

Ao embasamento histórico-crítico seguiu-se a análise pormenorizada da obra em seu estado 

atual, pesquisa documental, iconográfica, estudos urbanísticos, avaliação de danos e 

manifestações patológicas, além de análise tipológica e formal. Inicialmente foram interpretadas 

as peças gráficas fornecidas pelo município que contém o cadastro planificado de cada pavilhão 

e o escaneamento digital, além da documentação oficial do conjunto. A análise urbana foi 

desenvolvida através de geoprocessamento e dados territoriais estruturada sobre dados do 

setores censitários. 

 

Para dar início ao trabalho, foi realizado um levantamento no local através de  inspeção e análise 

visual * do estado de conservação através de uma metodologia exclusivamente desenvolvida 

para o caso, tendo como base a elaboração de Fichas de Identificação, nas quais constam as 

especificações de cada setor de pavilhão e também  a área externa.  Importante, não se deve 

confundir este levantamento de inspeção  predial com um levantamento cadastral. O objetivo das 

Fichas de Identificação é indicar  os pontos de análise mais importantes  de cada bloco. Dada a 

topografia do terreno e as  diferentes implantações dos blocos, se fez  necessário cadastrar as 

informações por pavimentos  e assim tendo  maior clareza do estado atual do conjunto. As 

fichas reúnem partes do levantamento fotográfico e métrico simplificado fornecidos pela 

Município de Caxias do Sul  que foram complementadas quando possível e necessário.  

 

Com base nos dados coletados  elaborou-se a análise crítica  de cada bloco e das 

potencialidades de ocupação, levando em consideração as diretrizes elaboradas pela Comissão 

de 2015 e os critérios de Salvaguarda do Compahc além dos princípios do Restauro crítico que 

buscam determinar os condicionantes do Plano levando em consideração as Teorias do 

Restauro  como campo disciplinar, no reconhecimento das instâncias estéticas e históricas 

através de ato crítico a fim de conservar e revelar o bem cultural como suporte da memória 

coletiva respeitando o passado, interpretado no presente com o intuito de valorizá-lo e transmiti-

lo ao futuro. 

 

* O.V.O . Observação Visual Objetiva 

Consiste no procedimento de observação científica e sistemática que  em função de um objetivo  estabelecido, atem-se a 

fatos observados sem incorporar impressões e interpretações pessoais. 

Assim, os dados coletados são usados para: 

. Diagnosticar uma situação problema; 

. Escolher as técnicas e procedimentos a serem empregados; 

. Avaliar a eficácia dessas técnicas e procedimentos 

METODOLOGIA 
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1 - A IMIGRAÇÃO ITALIANA 

 

Oficialmente, a história da MAESA começa em 1896, quando esta é adquirida por Abramo Eberle 

de seu pai. Mas historicamente, podemos começar a contar essa história 10 anos antes, quando 

Giuseppe Eberle, um imigrante italiano que veio de Schio com a esposa, a sogra e 4 filhos para 

começar vida nova nas colônias brasileiras, adquire uma funilaria no núcleo urbano da vila. 

 

Giuseppe Eberle veio para o Brasil em busca de oportunidades. O trabalho como barbeiro não era 

suficiente para manter sua família depois que perdeu parte de suas terras como fiador de um 

amigo.  

 

A crise na Itália e a promessa de uma vida melhor nas colônias foi o impulso para a travessia da 

família, que trouxe consigo alambiques, caldeiras e outros produtos escassos na colônia, o que 

mostra a sua visão de negócios. 

 

Ao chegar em 1884, a família se estabelece em um lote rural onde cultiva um pomar e passa a 

produzir graspa com os alambiques trazidos da Itália. Menos de dois anos após a chegada 

adquirem uma funilaria no centro do núcleo urbano buscando diversificar as atividades 

produtivas.  

 

“Percebe-se que a renda da família era gerada por empreendimentos em todos os setores da 

economia local: como a grande maioria dos imigrantes, os Eberle trabalhavam com a  

 

 

 

 

agricultura e mantinham, na propriedade rural, algum tipo de beneficiamento da produção 

primária; como outros habitantes de Caxias, a família também mantinha uma casa comercial, 

com o diferencial de ser muito bem localizada, nas proximidades da praça central, da capela e 

dos escritórios oficiais; os Eberle ofereciam alguns serviços; e Gigia comandava a oficina de 

funilaria.” 

Ramon Victor Tisott- A família Eberle e o início do desenvolvimento industrial de Caxias do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem - óleo sobre tela de autoria de 

Adélia Eberle, 1929.  

Acervo: AHMJSA  
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2 - O PIONEIRISMO DE UMA MULHER 

 

Na casa de madeira na Rua Sinimbu eles mantêm a funilaria e uma casa comercial, além de 

servir de habitação. Apesar de ter aprendido o ofício de funileiro, Giuseppe não se sentiu 

confortável com o trabalho devido a problemas de saúde e preferiu assumir os trabalhos nos 

lotes rurais deixando a oficina de funilaria e a casa comercial aos cuidados da esposa, Luigia 

Carolina Zanrroso Eberle que acabou ganhando notoriedade na cidade pelo ofício e ficou 

conhecida por Gigia Bandera, que significa “Luisa, a funileira” no dialeto talian falado pelos 

colonos locais.  

 

“Luigia aprende com o marido a cortar as folhas de Flandres e a fabricar baldes, alambiques e 

máquinas de sulfatar. Na vila, a procura pelos produtos é grande, pois a dificuldade em se 

deslocar a regiões mais desenvolvidas do Estado é grande para os colonos, em função da 

precariedade das estradas e do tempo a ser levado. Desse modo, Luigia aproveita 

principalmente os domingos para comercializar os produtos da funilaria, pois é quando os 

colonos vêm à sede da vila para participarem da missa na Igreja Matriz, em frente à Praça 

Dante.”  

Anthony Beux Tessari - Imagens do Labor: Memória e Esquecimento nas Fotografias do Trabalho da Antiga Metalúrgica Abramo Eberle 

(1896-1940)  

 

Gigia Bandera é reconhecida como mulher empreendedora e pioneira no seu tempo 

conquistando o título da homenagem que o SIMECS presta anualmente a personalidades que se 

destacam por sua atuação no ramo da metalurgia: Mérito Metalúrgico Gigia Bandera.  

 

 

 
foto: Retrato de Luigia Zanrosso Eberle.  

Década de 1900.  

Autoria desconhecida.  

Acervo: AHMJSA. 
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3 - O INÍCIO DA FORMAÇÃO URBANA DE CAXIAS 

 

No núcleo urbano da Colônia viviam os funcionários do Estado imperial, existia uma capela, um 

precário serviço de saúde e escolas, além da praça. A praça central, chamada inicialmente de 5 

de janeiro e posteriormente de Dante Alighieri, era o centro comercial e social da Colônia Caxias. 

Era ao redor da praça que aos domingos e feriados acontecia uma feira após a missa.  

 

“No início da colônia de Caxias, os colonos imigrantes instalaram suas atividades comerciais na 

praça da vila, um logradouro público central, organizado de tal forma que propiciava a venda 

aos moradores da zona colonial. Os chamados “quiosques” eram os locais de venda, onde os 

moradores da colônia e os colonos que não moravam na sede urbana se abasteciam e onde 

deixavam o excedente agrícola para a revenda.”  

(ADAMI, 1963. p. 191. Apud: HERÉDIA, op. cit. p. 57.) 

 

A localização privilegiada da funilaria de Eberle, próxima a praça central, favoreceu seu 

crescimento como casa de comércio e consequentemente como indústria. Potencial que 

provavelmente não foi percebido por Giuseppe, que decidiu vender a funilaria em 1896. 

 

 

Imagem: Vista da Praça Dante no 

final do século XIX, com a primeira 

Matriz. 

Autoria desconhecida.  

Acervo: AHMJSA. 
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4 - O FUNDADOR 

 

1880- Nasce na Itália  

1884 - Imigra para o Brasil com seus pais. 

1888 - Inicia os estudos  

1890 - Sai da escola para auxiliar os pais  na lida do campo e na oficina 

1892 - Assume a responsabilidade pela nova propriedade da família 

1894 - Volta para o centro para auxiliar a mãe na funilaria 

1896 - Compra a funilaria do pai se tornando empresário 

1900- Amplia o negócio com a construção de um sobrado 

1901- Casa-se com Elisa Venzon 

 

Quando o pai decide vender a funilaria em 1896, Abramo Eberle, com apenas 16 anos sente-se 

preparado e confiante para propor negócios ao pai e adquire a propriedade, que além da funilaria 

tinha uma vidraçaria e uma loja. 

 

A infância de Abramo Eberle não foi nada monótona. Nasceu em 1880 na Itália e aos 4 anos 

imigrou para o Brasil. A vida de uma criança naquele tempo era de muitas responsabilidades e 

logo precisou ajudar na lida do campo. Abramo frequentou a escola somente até os 10 anos de 

idade e aos 12 anos assumiu a responsabilidade por uma propriedade da família, num período 

lembrado como de solidão e sacrifícios.  

 

Com 14 anos retornou para o centro da vila a fim de auxiliar a mãe na funilaria, o que muito o  

 

 

agradou, uma vez que não se identificava com a vida no campo. Começou então o estágio de 

Abramo no ofício que o transformaria no maior empreendedor da Colônia Caxias!  

 

“Os ensinamentos de Gigia para o jovem aprendiz o atraem cada vez mais para o ofício de 

funileiro. A mãe, que tem seis anos de prática, ensina o filho a lidar com a folha de Flandres, 

cortar, colocar rebites, fazer lamparinas, objetos de cobre, como alambiques e máquinas de 

sulfatar, ambas muito procuradas pelos colonos.”  

Heloisa Adélia Eberle Bergamaschi-. Abramo e seus filhos: cartas familiares 1920/1945. 

 

 

Imagem 1: Atrás: Catarina, 

Maria, Rosina e Amábile. Á 

frente: Pedro, Gigia, 

Giuseppe e Abramo. 

Acervo família de Carlos 

Caetano Pettinelli 

 

 

 

Imagem 2: Abramo Eberle 

em Caxias 1900. 

http://facasriograndenses.bl

ogspot.com/2016/03/fotos-

ineditas-da-eberle-fabrica-

parte-i.html 
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5 - UM CASAMENTO PROFÍCUO 

 

Em 1900 Abramo decide se casar e constrói um sobrado no terreno ao lado da pequena casa de 

madeira, ampliando os negócios no térreo e passando a residir com a esposa Elisa Venzon 

Eberle no pavimento superior. 

 

Enquanto a produção do pai e do sogro era excedente para demanda da região, Abramo via o 

seu negócio enfrentar uma ferrenha concorrência da pequena indústria local. Sem esmorecer, 

aposta em comercializar com São Paulo. Elisa se mostra fundamental para os negócios da 

família, ficando com o comando dos funcionários, da loja e ainda consertando guarda-chuvas, 

enquanto o marido viajava com a produção. 

 

Durante alguns anos fez extensas viagens obtendo bons resultados, porém acaba contraindo 

febre amarela e vive difíceis momentos para conseguir retornar para casa deixando a família 40 

dias sem notícias!! Decide então restringir as vendas aos seus melhores fregueses e segue 

enviando produtos para Porto Alegre e São Paulo, onde tinha grande recepção entre os italianos 

que trabalhavam nas fazendas paulistas. 

 

“Sua visão comercial permitiu-lhe levar, até a capital, as frutas que já apodreciam na chácara do 

pai, e lhe possibilitasse lucros paralelos aos utensílios de cobre. A atividade comercial o levara a 

São Paulo, pois sofria neste momento uma concorrência muito hábil de Zanotelli e Amadeo 

Rossi. Todo vinho, toda garrafa, artigos coloniais do pai e do sogro iriam ser comercializados no  

 

 

centro do país. A comercialização de produtos coloniais durou enquanto foi elemento de 

sustentação da concorrência, porque logo desativou seu comércio com o centro do país.” 

LAZAROTTO, Valentim. Pobres Construtores de Riqueza: Absorção da mão-deobra e expansão industrial na Metalúrgica Abramo Eberle: 

1905-1970. 

 

 

 

Imagem: Retrato de Abramo Eberle e Elisa Venzon Eberle. 03 fevereiro de 1902. 

Autoria desconhecida.  

Acervo: AHMJSA. 
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6 - CRESCE A EMPRESA 

 

A década de 10 foi de grande crescimento para os negócios de Abramo. Sua grande visão 

empreendedora fez com que se adaptasse às necessidades de cada período.  

 

Começou produzindo lamparinas, atendendo a demanda gerada pela inexistência de energia 

elétrica. Ao perceber o crescimento do uso de animais para transporte passa a produzir artigos 

de montaria e amplia ainda mais a variedade de produtos quando em 1904 faz sociedade com 

Luiz Gasparetto em uma nova empresa: a Ourivesaria e Funilaria Central Abramo Eberle & Cia. 

 

Dez anos após ter comprado a “funilaria de Gigia”, a empresa iniciava os serviços de metalurgia 

e contava com quase 60 funcionários entre homens, mulheres e os aprendizes, jovens a partir de 

8 anos de idade que trabalhavam em troca de experiência. Essa relação de trabalho consolidou o 

sistema paternalista utilizado por Abramo em toda sua atuação frente à fábrica, que era 

considerada “uma grande família!” 

 

“Os jovens trabalhavam em troca da experiência profissional e alguns não recebiam salário. 

Para os aprendizes, bem como para seus tutores, trabalhar em uma fábrica era uma importante 

oportunidade de aprenderem uma nova profissão e de garantirem um emprego na cidade, 

sobretudo porque muitos eram de famílias de agricultores que começavam a abandonar a vida e 

pouco rentável do campo.”  Anthony Beux Tessari - imagens do labor: memória e esquecimento nas fotografias do trabalho 

da antiga metalúrgica Abramo Eberle (1896-1940) 

 

 

Imagem 01 –“Ano 1906 – Fotografia dos operários 

da Fábrica Eberle, quando foram iniciados os 

trabalhos em metalurgia. Vê-se no centro o Sr. 

Abramo Eberle”. Autoria: Umberto Zanella. 

 

 

 

Imagem 3- A primeira 

lamparina produzida 

pelo funileiro Abramo 

Eberle. 

Sem legenda no 

álbum. 

 



13 

7 - A ERA DA MÁQUINA 

 

Em 1910 o trem chega a Caxias do Sul trazendo grandes modificações à pequena Vila colonial 

que passa a condição de cidade e que se liga diretamente à capital. Para a Eberle & Cia o trem 

resolve os problemas de transportes de cargas que até então era feito de carroça até São 

Sebastião do Caí para então pegar um vapor até Porto Alegre.  

 

Outra grande mudança neste período foi a chegada da energia elétrica em 1913, embora a 

fábrica já possuísse gerador de energia elétrica próprio. Neste período a indústria vende as 

máquinas e ferramentas da antiga funilaria e adquire maquinário moderno, como prensas 

manuais, mecânicas e máquinas automáticas para as diferentes oficinas de trabalho. 

 

“Até a chegada da ferrovia em Caxias do Sul, em 1910, o escoamento da produção era 

realizado através do porto fluvial da cidade de São Sebastião do Caí. A chegada da ferrovia 

ligando Caxias a Porto Alegre eliminou a intermediação dos comerciantes alemães, o que 

beneficiou os comerciantes intermediários locais. [...] Com a implantação da ferrovia os custos 

da produção puderam ser rebaixados, diminuindo os gastos com transporte, até então feitos 

por tropas muares. A ferrovia contribuiu também para elevar economicamente a produtividade. 

[...] o mais importante dos efeitos da ligação ferroviária foi o de acelerar o tempo de 

comercialização dos produtos, pela redução relativa das distâncias, criando uma das condições 

básicas para a reprodução ampliada do capital local.” Leoni Massochini Frizzo. Industrialização de Caxias do Sul: 

da gênese às exportações.São Paulo: USP. p.60 

 

 

 

 

1910, chegada do trem a Caxias em 1º de junho. 

Acervo: AHMJSA 

1916 – “A secção de estampação e mecânica. 

Vemos também o sr. Pedro Mocelin”  

Acervo: AHMJSA 
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8 - A BUSCA POR CONHECIMENTO 

 

Em 1919 o filho mais velho de Abramo, José Abramo (conhecido como Beppin) começa a 

trabalhar na empresa como aprendiz, após terminar os estudos no Colégio Nossa Sra. do Carmo. 

Abramo resolve então fazer uma viagem à Europa para observar novas tecnologias e encaminhar 

o filho a estudos especializados. 

 

Abramo, a esposa e os dois filhos (Beppin e Angelina) mais velhos passam dois anos viajando, 

primeiro aos Estados Unidos e depois a Europa, visitando diversas fábricas, fechando negócios e 

comprando máquinas e manufaturas. 

 

Após visitar as fábricas mais modernas da Europa e dos EUA, retornam com um dossiê e muito 

conhecimento que proporcionou grande expansão aos negócios com o início da produção de 

forjaria, com lâminas de facas e espadas e posteriormente artigos religiosos, assim como a 

diversificação dos artigos de montaria. 

 

Em 1929 o nome passa a ser Grande Fábrica Metalúrgica Abramo Eberle & Cia demonstrando o 

caráter de grande indústria que havia se tornado. Novas ampliações foram sendo feitas no 

prédio, ocupando os terrenos dos fundos da fábrica até chegar à Rua Os 18 do Forte. Podemos 

ver nas imagens que os novos prédios foram construídos em alvenaria com tesoura e entrepiso 

de madeira. 

 

 

 

“Na primeira metade do século XX, três eventos marcantes alteraram a divisão internacional do 

trabalho: a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Crise de 29 (iniciada em 1929, mas com 

reflexos mais fortes até 1933) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Até então, havia 

poucas condições para o desenvolvimento da indústria nacional, o que fortalecia a tese da 

vocação agrícola do Brasil. Porém, com esses eventos, a dificuldade de produção e exportação 

dos países desenvolvidos para o abastecimento do mercado brasileiro deu condições para o 

fortalecimento da indústria local, dando fôlego para a industrialização de substituição de 

importações.” Túlio dos Reis da Silva, A história do crescimento urbano de Caxias do Sul, EDUS 1985, p. 45. 

 

 

José Abramo, Júlio João, Zaíra, Rosália, Lília Elisa, 

Adélia e Angelina. 1919. Acervo família de Carlos 

Caetano Pettinelli. Fonte. Rúbia Frizzo . Maesa 

poema arquitetônico 

Projeto de Edifício da Metalúrgica Eberle apresentado para o 

Município de Caxias do Sul em 1925 . Fonte Ana Elisia Costa . A 

evolução do edifício industrial em Caxias do Sul: 1880 a 1950. 

UFRGS 
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9 - ABRAMO E A POLÍTICA 

 

O período após a viagem foi de grande projeção social para Abramo que recebeu diversas 

homenagens tanto políticas quanto empresariais, tendo sido escolhido vice-intendente de Penna 

de Moraes (1911-1924).  

 

Ele já havia sido vice-intendente de Vicente Rovea(1907-1910), que foi casado com Bortola 

Venzon, irmã de  Eliza e portanto, era cunhado de Abramo.  Vicente Rovea foi o comerciante 

mais rico de Caxias do Sul no início do séc XX, com um comércio de secos e molhados no atual 

Arquivo Histórico Municipal. 

 

Abramo participava ativamente da política municipal. Era membro do Partido Republicano 

Riograndense  (PRR), foi um dos fundadores da Associação Comercial de Caxias do Sul e Vice-

intendente municipal eleito juntamente com Celeste Gobato (1924-1928). 

 

“Para  ‘calmaria’ política muito contribuiu a presença de Abramo Eberle em vários períodos, 

como vice-intendente nomeado. Os vice-intendentes eram nomeados pelo intendente. Sendo 

Abramo Eberle o maior industrial da região e um dos maiores do Brasil, gozava de unanimidade 

geral. Era o mais respeitado e premiado dos caxienses.”  

Loraine Slomp Giron e Heloisa Bergamaschi. Casas de negócios: 125 anos da imigração italiana e o comércio regional. EDUCS, p. 83 

 

 

 

Vicente Rovea (de colete) na sacada da antiga  

Intendência Municipal de Caxias do Sul, em 1908.  

Acervo: AHMJSA 
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10 - A ERA VARGAS 

 

No contexto da Era Vargas que propunha a valorização da indústria nacional e a modernização 

das cidades, a Grande Fábrica Metalúrgica Abramo Eberle & Cia amplia suas instalações e passa 

a ocupar mais da  metade do quarteirão em novos edifícios que traduzem a modernidade.  

 

As novas construções são feitas em estrutura modulada de concreto armado, uma inovação 

possivelmente introduzida pela empresa paulista Matarazzo e Pilon Ltda, sendo posteriormente 

executada pelo arquiteto local, Sílvio Toigo. 

 

Quando resolve desmanchar a antiga funilaria de Gigia para dar lugar a um novo edifício, Abramo 

cria uma réplica da construção no topo do prédio. O edifício da Sinimbu foi construído durante a 

década de 40 e considerado um ícone de modernidade para arquitetura caxiense tanto pelo estilo 

característico do Decó, com simetria marcada e adornos geométricos, quanto pela altura: com 

cinco andares era considerado um “pequeno arranha céu”. 

 

“Na verdade, a indústria Eberle é uma exceção sobre vários pontos de vista no contexto 

caxiense, principalmente no que diz respeito ao arquitetônico. Em substituição aos antigos 

pavilhões em madeira do início do século e da residência da família, o edifício voltado para 

Sinimbu foi construído na década de 40, considerado marco na arquitetura caxiense.” 

Ana Elísia Costa. A evolução do Edifício industrial em Caxias do Sul. UFRGS. p. 162.  

 

 

Imagem autor não identificado.  

Acervo: AHMJSA 
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11 - MAESA E A BR116 

 

A dificuldade de transporte de Caxias do Sul para o centro do país sempre foi o maior obstáculo 

para os produtores da cidade. Em 1930 uma comissão de Montenegro vai a Caxias do Sul para 

convencer Abramo a transferir sua empresa para a cidade, uma vez que o transporte facilitado 

iria baratear os fretes.  

 

Apesar de não aceitar a proposta, dois anos depois pensa em transferir a fábrica para o centro 

do país, uma vez que as mercadorias demoravam vinte dias para chegar ao porto do RJ e oito 

dias para Porto Alegre de trem. O apego de Abramo pelos funcionários, que considerava 

“verdadeiros amigos” o levou a decidir pelo uso do transporte rodoviário, conseguindo reduzir 

para oito dias a viagem até o Rio de Janeiro.  

 

Com interesse na melhoria do transporte rodoviário, Abramo participa das negociações para que 

a BR116 incluísse Caxias do Sul no trajeto. Quando a nova estrada foi inaugurada em 1941 

ligando a cidade ao centro do país, sem precisar passar pela capital, iniciou-se uma nova fase 

para o crescimento da cidade e da Metalúrgica, que desde 1943 passou a chamar-se 

Metalúrgica Abramo Eberle Ltda, ou MAEL. 

 

“Com a construção da “Estrada Federal”, a cidade que sempre girou em torno da face oeste 

(onde se encontravam as duas mais importantes vias de comunicação: a estrada Rio Branco, 

primeira ligação com as cidades mais importantes da região e com a capital do Estado e a  

 

 

estrada de ferro que trouxe mudanças, agilizou a economia e permitiu que a cidade continuasse 

a crescer), mudou seu eixo de interesses: uma nova era estava despontando, marcada pelas 

estradas de rodagem, voltando-se para a face leste, por onde passaria a transitar boa parte da 

riqueza produzida, fosse ela agrícola ou industrial.”  

MACHADO, Maria Abel. Caxias do Sul: Poder público e interesses sociais na ocupação do espaço urbano – 1875-1950. Tese 

(Doutorado). USP, São Paulo, 1999.p. 244. 

 

 

 

Construção da Estrada Federal Getúlio Vargas (BR-116) no final da década 

de 1930. Foto: Studio Geremia. Fonte Jornal Pioneiro . Rodrigo Lopes 

Av. Júlio de Castilhos, com a BR-116 ao fundo e os 

casarões de madeira do DNER à direita. Foto: Studio 

Geremia. Fonte Jornal Pioneiro . Rodrigo Lopes 
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12 - DESPEDIDA DE ABRAMO 

 

Em 1938 iniciou a construção do Palacete da família ao lado da fábrica na rua Os 18 do Forte. 

Projeto arquitetônico do escritório Barcelos & Cia, de Porto Alegre, e execução de Silvio Toigo. A 

família passou a morar na luxuosa residência em 1941.  

 

Neste período Abramo fica doente, precisando se afastar da empresa em 1943, passando aos 

seus sucessores as normas de direção da empresa em uma “Carta de Recomendações”: 

 

• Conservar intacta a harmonia. 

• Consulta recíproca entre os membros dirigentes. 

• Produzir artigos bons e perfeitos. 

• Na empresa devem ser seguidas na parte comercial as “boas normas gerais do comercio”. 

• O aumento de instalações ou de produção só devem ser ser feitos após criterioso estudo, não avançando 

além das possibilidades. 

• Já a remuneração deve ser “estipulada com justiça, de acordo com o merecimento de cada um.” 

• Não se deve pagar “a ninguém menos do que merece, pois seria uma injustiça”, mas cuidado de “não subir 

mais que o razoável”. Como o salário vai repercutir no preço da mercadoria, o aumento excessivo do salário 

é “prejudicial ao andamento dos negócios”. 

• “É justo e humano tratar todos com afabilidade”. Quando houver necessidade de repreender algum culpado, 

“deve-se fazê-lo em particular e conseguir que ele compreenda e se convença do erro cometido.” 

 

Em 1945, pouco antes de comemorar o cinquentenário da Metalúrgica, morre Abramo Eberle e 

tem início um mito. 

 

“Após a morte do empresário, instituiu-se uma espécie de culto à sua figura dentro da 

metalúrgica. Nas atas de reuniões de associados da fábrica, na década de 1960, consta que 

fazia-se um minuto de silêncio, antes do início das tratativas, “em homenagem à memória do 

nosso saudoso fundador, ABRAMO EBERLE ”; além do mais, algumas seções 11 da fábrica 

contavam com retratos do industrialista pendurados na parede.” 

Vanessa Cristina Araldi, TCC-Licenciatura em História. UCS. p.20. 

 

 

O Palacete Eberle sendo construído em 1938. Foto: Studio 

Geremia. Acervo: AHMJSA 

Elisa Venzon Eberle e Abramo na sala de estar, em 1941. Entre os luxos 

da época, uma moderna lareira elétrica.Foto: Studio Geremia. Fonte 

Jornal Pioneiro . Rodrigo Lopes 
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13 - MAESA E OS HERDEIROS 

 

Os dois filhos homens de Abramo, José (conhecido como Beppin) e Júlio João assumiram os 

negócios da família após o falecimento do pai. Os dois já trabalhavam na empresa desde que 

terminaram os estudos. Começaram como estagiários, tendo as mesmas obrigações e direitos 

que os demais funcionários. O mais novo, Júlio, deixou de assinar o ponto no primeiro mês de 

trabalho e teve seu salário cortado como punição. 

 

Enquanto Beppin cuidou dos departamentos comercial e administrativo, Júlio foi encaminhado 

para os departamentos técnicos. Desde que retornou dos estudos na Alemanha, Beppin 

assessorou o pai e cuidou da empresa quando ele precisou viajar ou se ausentou. Administrou a 

empresa de 1945 a 1953, quando faleceu. 

 

Júlio assumiu a empresa após o falecimento do irmão mantendo sempre os princípios de 

harmonia e qualidade ensinados pelo pai. Na casa da família de Júlio, na Chácara Eberle, 

passaram importantes figuras nacionais como Leonel Brizola, João Goulart e Castelo Branco. 

 

“Essa diretriz de permanente inovação tecnológica e a do cuidado em qualificar tecnicamente 

os trabalhadores serão mantidas e ampliadas quando José Eberle assume a empresa em 1945. 

Os relatos sobre o quanto esse exemplo influenciou todo o parque industrial de Caxias do Sul, 

com o seu princípio ético e empresarial do “fazer tudo bem feito”, com a melhor matéria-prima, 

as melhores máquinas e a melhor mão-de-obra, são inumeráveis.” José Clemente Posenato.  

 

 

Imagem 2 - Cláudio Eberle, Carmem Silvia Eberle, o presidente 

Castelo Branco, o casal Julio João Eberle e Alda Muratore 

Eberle, Ernesto Geisel e Heloísa Eberle Bergamaschi durante a 

Festa da Uva de 1965. Fonte Heloísa Eberle Bergamaschi . 

Abramo e seus filhos: cartas familiares 1920/1945 

 

Imagem 2 - José, Júlio e (ao fundo sentado) Abramo Eberle na 

Fábrica. 

Fonte Heloísa Eberle Bergamaschi . Abramo e seus filhos: 

cartas familiares 1920/1945 
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14 - MAESA | FÁBRICA 2 

 

Quando o espaço da fábrica no centro se tornou insuficiente a empresa buscou uma nova gleba 

próxima a BR166, recém inaugurada por já ser o modal escolhido para transporte de 

mercadorias e produtos. 

 

O terreno escolhido em 1943 ocupava vários quarteirões e além da área industrial havia o 

loteamento para a Vila operária e a atual Praça Monteiro Lobato, que foi doada ao município. O 

projeto inicial do edifício foi protocolado em 1945 com autoria do arquiteto-construtor Silvio 

Toigo e ocupava todo o centro do lote, entre duas vias projetadas que nunca aconteceram. O 

primeiro pavilhão construído abrigava a nave central com grande pé direito para fundição de 

metais ferrosos e duas alas de prédios em desnível com cobertura em shed, que foram 

suprimidos na execução. O escalonamento dos prédios foi usado para vencer o desnível entre as 

ruas Dom José barea e Plácido de castro de 5 andares.  

 

Em 1948 é inaugurada a nova fábrica já com um segundo bloco construído a leste pela Rua Dom 

José Barea e em 1951 já havia um terceiro bloco atrás deste último. Quando se definiu que a 

Rua Vereador Mário Pezzi não cortaria o lote devido ao desnível acentuado foi construído um 

anexo a oeste. 

 

Os 4 primeiros pavilhões edificados são de autoria de Silvio Toigo, que traduziu o estilo das 

indústrias britânicas de Manchester, com telhado tijolo aparente e rigor formal. Na década de 50  

 

 

o arquiteto deixou de construir e os projetos passaram para outro construtor local.Os demais 

edifícios  do lado leste foram construídos durante as próximas duas décadas  com projetos do 

engenheiro-construtor Romano Lunardi. Os edifícios do lado Oeste não tiveram projeto 

documentado nos arquivos com exceção do segundo pavilhão de fundição que foi o último 

projetado por Lunardi. 

 

.  

 

 

Imagem . Vista rua Plácido de Castro. Acervo: AHMJSA 

 

 



TOMBAMENTO E DOAÇÃO 

21 

O processo de tombamento da MAESA transcorreu de forma lenta e conturbada. Enquanto a 

primeira fábrica teve seu tombamento efetivado a nível municipal no ano de 2006, o conjunto da 

MAESA sofreu apenas um processo de inventário arquitetônico que, apenas no ano de 2011 é 

encaminhado ao IPHAE-RS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande 

do Sul), que dá parecer favorável ao tombamento do conjunto a nível municipal(1). Neste mesmo 

ano de 2011 a MAESA passa a pertencer ao Estado do Rio Grande do Sul por adjudicação da 

Mundial S/A, ou seja, o imóvel é dado como pagamento de dívidas. Não obstante, a Empresa 

Voges continua ocupando a fábrica como locatária, não mais da Mundial, mas do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

Entre dezembro de 2012 a março de 2013, surge o projeto “A Honra do Trabalho”, elaborado por 

um grupo multidisciplinar de estudantes(2) e patrocinado pelo Município de Caxias do Sul e pela 

Lei de Incentivo à cultura. Este projeto teve por objetivo resgatar a memória do trabalho na 

Metalúrgica Eberle através de um documentário elaborado a partir de entrevistas com antigos 

operários da fábrica. 

 

Ocorre uma primeira sessão pública da Câmara de Vereadores para discutir o tombamento da 

MAESA, realizada em 15/07/2013 e o Estado do Rio Grande do Sul estipula uma multa 

indenizatória de R$60.000.000,00 caso a metalúrgica fosse realmente tombada(3). Em 

audiências subsequentes, o Estado sugere a venda da área, sendo que essa venda seria dividida 

em 65% para o mercado imobiliário e apenas 35% para o Município; ou ainda sugeria a divisão 

da área em quatro partes, sendo que destas, apenas uma parte ficaria para o município, 

mediante pagamento de R$30.000.000,00, ou seja, metade do valor anteriormente estipulado 

para a multa pelo tombamento da área total(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2014 surge então o movimento intitulado “100% MAESA”, destinado a divulgar as ações de 

negociação entre o Município de Caxias do Sul e Estado, convocar a comunidade a participar das 

audiências e realizar ações em prol do tombamento de 100% da MAESA e não apenas de parte 

dela, como era o que se desenhava até então. O movimento ganhou então uma página em uma 

rede social que teve grande adesão da população(5). 

 

Outro movimento surgido no mesmo ano foi o “Faço Parte MAESA”, criado na mesma rede 

social do movimento anterior, e segundo a própria página se trada de um “Movimento de 

Cocriação e engajamento das pessoas para ocupação de espaços públicos e preservação do 

patrimônio histórico de Caxias do Sul”(6). 

 

Uma das demandas em negociação com o Estado era a doação da área para o Município, para 

que este definisse e gerisse um novo uso dentro das diretrizes legais estabelecidas pela 

legislação local de patrimônio datada de 2012(7). A intenção, segundo o município, era dar um 

uso cultural à MAESA, “devolvendo-a” à população. Após algum tempo de negociações, o então 

Governador do Estado Tarso Genro assina o termo de doação em 03/07/2014(8), que 

posteriormente é encaminhado para análise da Assembleia Legislativa e enfim sancionado pelo 

Governador em 02/12/2014(9).  

VAZQUEZARQUITETOS 



Este termo de doação é, na verdade, uma lei(10) que prevê uma série de encargos a serem 

cumpridos pelo município em determinados prazos que, em caso do não cumprimento de 

alguma das cláusulas, a doação seria revertida novamente ao Estado. É apenas após essa 

sanção Estadual que o Município finalmente formaliza o tombamento(11) do conjunto da MAESA 

em 100% de sua área, em 28/01/2015 e, como primeira medida em resposta à Lei de doação, o 

município formula nova comissão para a elaboração do plano de ocupação da área, que deve ter 

“uso público especial com finalidade cultural, de instalação de equipamentos públicos e de 

funcionamento de órgãos públicos, em que seja garantido o manejo sustentável do patrimônio 

histórico, arquitetônico e cultural por ele constituído”(12). 

 

Em 2018, foi ocupada a porção frontal térrea do pavilhão 8, que tem acesso pela rua Plácido de 

Castro, por uma secretaria municipal. Todas as ações são e continuam sendo acompanhadas 

pela sociedade e mídia, como por exemplo em eventos como “Abrace a MAESA”. 

 

*Fonte . Artigo de Ariane Pedrotti, A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE TOMBAMENTO DA MAESA, 2019. 

(1)Ofício 072/2011/IPHAE/SEDAC-RS em resposta ao ofício 913/2011-PRM/CS-MPF/Caxias do Sul. Ficha de inventário nº34, vol.1. 

(2)Alunos do Programa de Pós-Graduação em Bens Culturais da Faculdade Inovação (FAI). 

(3)Atas de audiências púbicas da Câmara de Vereadores do Município de Caxias do Sul. Disponível no centro de memória da Câmara: 

http://liquid.camaracaxias.rs.gov.br/portalliquid. Acessado em: 22/07/2017. 

(4)Disponível em: https://www.facebook.com/100-MAESA-673367529367700/. Acesso em: 13/08/2017. 

(5)Disponível em: https://www.facebook.com/100-MAESA-673367529367700/. Acesso em: 13.08.2017. 

(6)Página disponível em: https://www.facebook.com/facopartemaesa/. Acesso em: 13/08/2017. 

(7)Lei Municipal nº 7.495 de 19/10/2012 

(8)Notícia de 03/07/2014. Disponível em: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/ultimasnoticias/. Acessado em: 13/08/2017 

(9)Notícia de 02/12/2014. Disponível em: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/ultimasnoticias/. Acessado em: 13.08.2017 

(10)Lei Estadual nº 14.617 de 08/12/2014. Disponível para busca em: http://www.al.rs.gov.br/legis/. Acessado em 14.08.2017 

(11)6 ClicRBS, Gaúcha de 28/01/2015. Disponível em: http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticiaaberta/predio-da-maesa-e-declarado-

patrimonio-historico-de-caxias-do-sul-129228.html. Acessado em: 14.08.2017. 

(12)Redação do art. 1º da Lei nº 14.617 (vide nota 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 1,2,3. Campanhas dos Movimentos Comunitários 

1 

4 

2 
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Imagens 4 . Lei Doação 14.617 . Dez.2014 
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O documento “Projeto de Intervenção: Recuperação, Ocupação, Uso e Gestão da Maesa”, 

elaborado pela Comissão Especial para análise de uso do prédio da Metalúrgica Abramo Eberle 

S/A - MAESA em 2015, apresenta as diretrizes propostas pelo Município para a recuperação do 

espaço: 

 

• Diretriz de respeito à preservação histórica e cultural - evidencia a importância dos 

aspectos arquitetônicos e a relação de usos visando a melhor compatibilização do conjunto. 

 

• Diretriz de sustentabilidade ambiental - a ser desenvolvida a partir de seu caráter material e 

imaterial, buscando soluções que aliem a promoção do bem estar e a minimização de 

impactos no meio ambiente. 

 

• Diretriz de gestão sustentável do empreendimento - a partir do conceito da ONU, que 

designa: “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às próprias necessidades.”(1) 

 

Aborda ainda questões sobre:  

 

• O papel  da educação e a sustentabilidade ambiental, a partir do legado que será deixado às 

futuras gerações como política de preservação e exercício da cidadania. 

• O impacto de vizinhança, prevendo o equilíbrio das atividades propostas para não 

comprometer o desenvolvimento sustentável da vizinhança no presente e futuro. 

• A sustentabilidade ambiental, aplicada ao planejamento do bairro, avaliando análises para 

densidade do entorno e eficiência do sistema de mobilidade. 

• A segurança quanto a criminologia ambiental, permitindo  acesso livre e seguro aos 

cidadãos. 

• A mobilidade urbana sustentável, prevendo a circulação de pessoas e veículos de forma 

democrática e socialmente inclusiva. 

• A sustentabilidade arquitetônica, buscando referências na identidade da cidade e na cultura 

da região, através da valorização estética e cultural.  

• A sustentabilidade na indústria da construção - certificação e normas, propõe a 

regulamentação em agências certificadoras. 

 

Apresenta por fim um programa de necessidades para o Complexo, o cronograma preliminar de 

obras e sugestões para o modelo de gestão para implantação do equipamento. 

(1) Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente, ONU, 1991, p.46. 

 

 Membros 1ª Comissão: 

Secretaria Municipal da Cultura Secretária Rubia Ana Mossi Frizzo - Coordenadora da Comissão Câmara Municipal de 

Vereadores: Vereador Jaison Barbosa, Vereador Raimundo Bampi Movimento Sindical: Sr.Silvio Frasson, Secretaria de Planejamento: 

Secretário Gilberto Boschetti, Procuradoria Geral do Município - PGM: Procuradora Karin Comandulli Garcia Serviço Municipal de Agua e 

Esgoto - SAMAE: Diretor- Presidente Édio Elói Frizzo Universidade de Caxias do Sul - UCS: Vice-Reitor Odacir Deonisio Graciolli Câmara 

de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul - CIC: Engenheira Margarete Tomazini Bender Engenheiro Olivir Viezzer, Associação 

de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos Químicos e Geólogos de Caxias do Sul - SEAAQ: Engenheiro Orlando Pedro Michelli, Arquiteta 

Silvia R. S. Nunes Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU: Arquiteto Carlos Eduardo Mesquita Pedone, União das Associações de 

Moradores de Caxias do Sul - UAB: Presidente Valdir Walter Presidente Flávio Fernandes, Faculdade da Serra Gaúcha - FSG: Prof. 

Francisco Otaviano Kury  
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Fonte. Site Município de Caxias do Sul  . Foto Ícaro de Campos 

VISTA AÉREA 



PROGRAMA NECESSIDADE FORNECIDO PELO MUNICÍPIO * 
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A SEPLAN organizou o programa elaborado pela Comissão MAESA em 5 macro vocações. 

 

Administração Pública: espaços destinados para as futuras secretárias e órgãos municipais em cujas 

atribuições se encontre sintonia com as demais vocações da MAESA. Hoje se encontram lá a Guarda 

Municipal e o DIPPAHC.  

 

Arte e cultura: engloba espaços para atividades culturais, bem como espaço para ensino e produção 

de artigos culturais. 

 

Memória e Patrimônio: destina espaços para mostrar a história da metalurgia com exposição dos 

equipamentos e peças tombadas com o conjunto. 

 

Lazer e Gastronomia: espaços destinados para um Mercado Público, com lojas, bancas, restaurantes, 

bares e cafés. 

 

Administração MAESA: engloba espaços para infraestrutura dom complexo e escritórios da 

administração.* 

 

*O ítem Serviços, Salas comerciais (bancos, lotéricas...) foram relocados para o Lazer e 

Gastronomia. 

 

 



Este edifício da MAESA não é de propriedade do Município 
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PDDI 



 1 º ANEL 

 

III - Anéis Viários: sistema de vias perimetrais que, conectadas às vias arteriais, 

circundam determinadas áreas geográficas, conforme limites constantes no 

Anexo 11,  

 

a) Primeiro Anel Viário: corresponde à região central da cidade, composto por um 

conjunto de vias que caracterizam sistemas binários de tráfego, compreendendo: 

 

 VIAS ARTERIAIS 

 

IV - Vias Arteriais: caracterizam-se por via ou conjunto de vias com função de 

qualificar a mobilidade em escala de cidade, com média ou alta capacidade de 

tráfego, sendo próprias para o transporte coletivo e de cargas, apresentando 

interseções em nível geralmente controladas por semáforos e com conexões das 

vias coletoras e intermediárias aos anéis viários; 

 

 VIAS INTERMEDIÁRIAS 

 

VI - Vias Intermediárias: vias que possuem a função de interligar o tráfego das 

vias locais, coletoras e arteriais, com boa acessibilidade e média ou baixa 

capacidade de tráfego, podendo ser utilizadas como 

alternativa para itinerários do transporte coletivo e para o trânsito de cargas leves; 

 

 VIAS LOCAIS 

 

VII - Vias Locais: vias com a função de acesso estritamente local, em áreas 

predominantemente residenciais, com elevada acessibilidade e baixo volume de 

tráfego, sendo caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, para 

trânsito em baixa velocidade, não indicadas ao transporte coletivo e de cargas; 
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DENSIDADE 

 BAIXO ADENSAMENTO 

 

 

 CONSOLIDADO 

A análise de entorno deixa clara a separação que o terreno da fábrica 

determinou nesta região. As características e ocupação do solo a norte 

e a sul do sítio se diferenciam sobremaneira, criando dois núcleos 

distintos. O núcleo norte teve maior valorização, com foco em 

habitações e edifícios em altura, devido à proximidade com o centro e 

com o Parque dos Macaquinhos. O Núcleo Sul assume um caráter mais 

popular com habitações de porte baixo, principalmente unifamiliares e 

industrias, pela proximidade com a BR 116. O sítio da MAESA, pelo seu 

uso original fechado, representou um muro, uma barreira para expansão 

do acesso à cidade. 



SE - Setor Especial MAESA 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 589, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) 

 

Art. 70. Os Setores Especiais (SEs) compreendem áreas para as quais 

estão estabelecidas ordenações específicas de uso e ocupação do solo, 

condicionadas às características locacionais, funcionais ou de 

ocupação urbanística já existentes ou projetadas e aos objetivos e 

diretrizes de ocupação. 

 

Art. 71. Os SEs, conforme sua precípua destinação, subdividem-se em: 

XVIII - Setor Especial MAESA; 

 

Art. 137. Fica demarcada a área do complexo MAESA como passível de 

aplicação de Operação Urbana Consorciada, com delimitação de 

entorno e regramentos a serem definidos por meio de estudos e 

legislação específica. 

 

 

ZR3 - ZONA RESIDENCIAL 3 

  

 

ZC - ZONAS DE CENTRO 

 

PLANO DIRETOR - ZONEAMENTO 31 
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SE + ZR3 + ZC3 
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 ZC3 - ZONA DE CENTRO 3 

 

DESCRIÇÃO DO ZONEAMENTO:  

Zonas de Corredor Comercial, que são os principais eixos de crescimento da 

cidade, caracterizados como áreas de expansão do centro tradicional e como 

corredores de serviços e de transportes, tendo como base os sitemas de 

circulação. 

Atividades do Zoneamento:  

H; - Zonas de Centro CS1 / CS3 / CS4; Corredores CS1 / CS2 / CS3 / CS4; - 

ZC1 CS5; - T1 – somente nos corredores externos ao 2º anel perimetral; - 

Indústria: Zonas de Centro I1; Corredores I1 e I2; - S1 / S2; - E1 

Índice de Aproveitamento - IA:  

Hab – 2,4; Ind – 1,2; Demais – 2,0 

Taxa de Ocupação - TO:  

80% 

Taxa de Permeabilidade - TP:  

20% 

Altura - H:  

1,5 x (L + AFe) 

Afastamento Divisa Lateral / Fundos - ADL / ADF:  

ADL / ADF = 2 + (H - L) / 5 

Afastamento Perimetral Livre - APL:  

Ind. / Transportadoras / CS2 / 5,0 m exc. Peq. porte 

Observações do Zoneamento:  

Comércio e Serviços associados à habitação – maior índice 2,4 – 50% na 

associação. - Na ZC1, poderá ser desenvolvidas todas as atividades de CS5. 

33 

VAZQUEZARQUITETOS 

 ZR - ZONA RESIDENCIAL 3 

 

DESCRIÇÃO DO ZONEAMENTO:  

Destinada aos espaços urbanos adequados à densificação, tendo como 

função dar suporte ao uso residencial e atividades complementares à 

habitação. 

Atividades do Zoneamento:  

 H; - T1 – pequeno porte; - I1; - S1 / S2; - LRP1 / LRP2 / LRP3; - E1; - CS1 / 

CS2 / CS3 

Índice de Aproveitamento - IA:  

Hab – 2,4; Demais – 1,6; Compra de Potencial Construtivo, de até 50% do IA 

Taxa de Ocupação - TO:  

Hab – 60%; Ind – 80%; Demais – 80%; Estacionamento – 80% (sub-solo / 

térreo / pav. sup. p / ativ. res. / com. / serv.) 

Taxa de Permeabilidade - TP:  

20% 

Altura - H:  

1,5 x (L + AFe) 

Afastamento Divisa Lateral / Fundos - ADL / ADF:  

ADL / ADF min = 2 + (H - L) / 5 

Afastamento Perimetral Livre - APL:  

Ind. / Transportadoras / CS2 / 5,0 m exc. Peq. porte 

Observações do Zoneamento:  

Toleradas indústrias já existentes; para expansão, limite até IA. - Comércio e 

Serviços associados à habitação – maior índice – 50% - na associação; - 

LRP2 - até 200 m do acesso principal dos cemitérios e crematórios; - Sede 

Urbana dos Distritos - H - 10,00 m. 

 



ÁREAS 

 

 

 

 TERRENO 

 

 

 

 TP 

 taxa de permeabilidade 

 

  

 TO 

 taxa de ocupação 

 

 

 

 

53.125,3m² 

 

 

 

15.151,9m² 

 

 

 

37.973,4m² 
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28,5% 

 

 

 

71,5% 
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ÍNDICES MAESA 

 IA 0.9 efetivo 

 área construída 

 

 

 

  

 

48.059.64m² 

 

 

   



Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (normal climatológica de 1981-2010; recordes de temperatura de 1961 a 1984 e a partir de 1988). 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura máxima recorde (°C) 34,6 35,4 33,4 31,4 28,4 26 28,2 30,4 32,5 33 33,9 34,8 35,4 

Temperatura máxima média(°C) 26,6 26,5 25,3 22,3 18,7 17,3 16,9 19,1 19,6 21,9 24,2 25,9 22 

Temperatura média compensada(°C) 21,2 21 19,9 17,3 14,1 12,7 12,1 13,4 14,2 16,7 18,4 20 16,8 

Temperatura mínima média (°C) 17,3 17,4 16,4 13,8 11,1 9,5 8,7 9,7 10,4 12,7 14,3 16 13,1 

Temperatura mínima recorde(°C) 5,1 7,4 5,2 1,5 −1,6 −3 −3 −2,3 −1,6 0,1 3,9 5,7 −3 

Precipitação (mm) 158,5 154,9 111,3 120,4 140,9 156 189,4 145,1 163,1 178,7 143,9 140,5 1802,7 

Dias com precipitação (≥ 1 mm) 13 11 10 9 10 10 11 10 10 12 11 11 128 

Umidade relativa compensada (%) 77,4 78,3 79,9 80,3 81,6 81,4 78,4 74,4 76,3 78,1 76,1 75,3 78,1 

Horas de sol 204 185,5 191,5 168,3 150,4 127,1 143,6 146,3 145,4 163,3 199,2 187,5 2012,1 

INDICADORES BIOCLIMÁTICOS 

DADOS CLIMATOLÓGICOS. CAXIAS DO SUL 

 

 

PARA REGIÃO DE CAXIAS DO SUL ( ZONA BIOCLIMÁTICA 1) INDICAÇÕES: 

 

. Uso de aquecimento artificial para amenizar eventual sensação de desconforto por frio;  

 

. Implantação – sol durante o inverno; 

 

. Aberturas com sombreamento, permitindo a entrada de sol nos períodos frios . 15% <A<25% área do piso; 

 

. Paredes externas leves –Transmitância 1,8W/m²K (2,5W/m².K pela norma); 

 

. Cobertura – leve isolada. 
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Localização das Fotos 

01 

01 . Esquina rua Pedro Tomasi e rua Don José Barea  
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PERCURSO PERÍMETRO MAESA 
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Localização das Fotos 
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Localização das Fotos 
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COMPARATIVO ESCALA 

MAESA 

Área construída  .  48.059,64 m² 

Pessoas por mês  .  ...................... 

Cidade  .  Caxias do Sul, RS, Brasil  

População da cidade  .  517.451 habitantes 

Fonte Seplan 

SHOPPING VILLAGIO CAXIAS 

Área construída  .  55.345,00 m² 

Pessoas por mês  .  665.000 visitantes 

Cidade  .  Caxias do Sul, RS, Brasil  

População da cidade  .  517.451 habitantes 

Fonte . Matec 

SEDE DA PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL 

+ CÂMARA 

Área construída estimada  . 16.980,0 m² 

Pessoas por mês  ....................... 

Cidade  .  Caxias do Sul, RS, Brasil  

População da cidade  .  517.451 habitantes 

fonte GeoCaxias 

SESC POMPEIA 

Área construída  .  23.571,00 m² 

Pessoas por mês  .  105.000 visitantes 

Cidade  .  São Paulo, SP, Brasil  

População da cidade  .  12.330.000 habitantes 

Fonte https://live.apto.vc/sesc-pompeia-que-predio-e-esse/ 

MUSEU GUGGENHEIM BILBAO 

Área construída  .  24.000,00 m² 

Pessoas por mês  .  91.665 visitantes 

Cidade  .  Bilbao, País Vasco, Espanha  

População da cidade  . 345.821 habitantes 

Fonte ttps://es.statista.com/estadisticas/678093/evolucion-

de-los-visitantes-del-museo-guggenheim-en-bilbao/ 

MUSEU DO LOUVRE 

Área construída  .  72.735,00 m² 

Pessoas por mês  .  850.000 visitantes 

Cidade  .  Paris, França 

População da cidade  .  2.148.271 habitantes 

Fonte https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/ + wikipedia 
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Médias de visitas de turistas por ano (fora período pandemia): 

Estrangeiros - Brasil 6,6 mi. Argentina, 7,5 mi. Uruguai 3,2mi 

Gramado recebe 6,5mi turistas por ano sendo 850.000 estrangeiros 

O Louvre, museu mais visitado do mundo tem média de 10,2 mi, dos quais 7,6mi estrangeiros.  
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1945 1948 1948 - 50 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

1 
2 

ampliação 1 

CRONOLOGIA 
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1950 1951 1958 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

3 

4             5 

6 
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1959 1964 1968 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

9 

8 

10 

11 

ampliação 3 e 9 
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1969 1971 1979 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

ampliação 8 
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16 
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1988 1989 2002 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

alteração 14 

17 

18 

19 

ampliação 16 + caixa de areia ampliação 12 + 18 
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2010 
Nº por ordem de construção síntese data construção (anos) 

Fonte : Arquivo Histórico Municipal + Boletim Eberle + Iconografia 

ampliação 16 + 18 + cobertura frente ao 12 e alteração cobertura 03 
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PLANTA RESUMO  

(usos originais + áreas + cronologia + autor projeto) 
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A: 11.343,63m² 

 
A: 1.570,00m² 

 

A: 1.930,60m² 

 

A: 2.734,70m² 

 

A: 2.908,26m² 

 
A: 9.210,15m² 

 

A: 1.578,45m² 

 
A: 6.082,39m² 

 

A: 1.389,85m² 

 

A: 945,95m² 

 
A: 835,82m² 

 

A: 1.453,70m² 

 

A: 215,00m² 

 
A: 1.292,13m² 

 

A: 898,16m² 

 

A: 793,94m² 

 

A: 600,40m² 

 
A: 676,94m² 

 

Área não cadastrada 

 



Não faz parte do escopo o levantamento topográfico. Fonte GeoCaxias e Mestrado Ariane Pedrotti 
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PLANTA HIPSOMETRICA 
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Vista Bloco  01 . Fonte Autores 



LINGUAGEM ARQUITETÔNICA 
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O conjunto atual da MAESA é resultado de um processo de construções, ampliações e 

alterações que foram ocorrendo durante as seis décadas de existência do edifício.  

 

A gleba destinada para a fábrica era composta de três lotes, divididos pelas ruas Vereador Mário 

Pezzi e Farrapos, que acabaram não sendo executadas devido ao grande desnível. Os lotes foram 

aglutinados perfazendo uma área de terreno de 53.125,30m².  

 

O edifício inicial foi projetado ocupando apenas o lote central, sendo logo em seguida expandido 

a leste e mais tarde a oeste. Esta organização temporal de construção em etapas é claramente 

percebida no conjunto composto por um edifício central com caráter hierárquico de destaque, 

por ter sido o primeiro a ser construído e o que abrigou a fundição, e dois lados formalmente e 

materialmente distintos, porém igualmente configurados por pátios centrais contornados por 

construções.  

 

O edifício central se destaca formalmente por sua composição de cobertura em arco com pé 

direito alto, marcando a nave de um conjunto pavilhonar de arquitetura industrial britânica.  

 

No Brasil muitas indústrias foram influenciadas pela tipologia fabril inglesa, intitulada 

por  Hardman e Leonardi de estilo britânico manchesteriano (1), caracterizado pelo tijolo 

vermelho aparente revestindo estruturas de concreto armado ou ferro com fachadas simétricas e 

sóbrias. Um exemplo são as indústrias Matarazzo, construídas no início do século XX em São 

Paulo e que pretendia aludir a referenciais europeus. Neste contexto, é sabido que Abramo Eberle 

havia feito várias viagens de reconhecimento de indústrias na Europa nos anos anteriores, 

deixando o filho mais velho, José, estudando na Alemanha de 1926 a 1928.  

 

(1)  HARDMAN, Francisco Foot; LEONARDI, Victor. História da indústria e do trabalho no Brasil. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991.pág.133 

 

  

Figura 1 . Bloco 01 . Fonte AHMJSA 
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A fragmentação compositiva do conjunto também é reforçada pela troca de autoria, quando o 

arquiteto Silvio Toigo, que havia iniciado o projeto, se aposenta em 1950 e os pavilhões 

seguintes passam a ter a autoria do engenheiro Romano Lunardi.  

 

Apesar de manter várias características do projeto inicial, os edifícios de Lunardi variam 

principalmente na escala de conjunto, uma vez que Toigo previa apenas blocos baixos (figura 2) 

fechando o terreno a leste e a continuidade do escalonamento do pavilhão inicial em toda Plácido 

de Castro.  

 

Já a solução adotada por Lunardi incorpora um edifício de 3 pavimentos no canto nordeste, com 

marcação composta pelos oitões dos pequenos telhados de duas águas, diferente de Toigo que 

propunha a marcação apenas em platibanda e telhado em shed com edifícios de apenas um 

pavimento que se contrapunham a verticalidade da marcação do acesso. 

 

O último pavilhão projetado por Lunardi que existem documentos no Arquivo Municipal é o da 

fundição de metais não ferrosos, sendo o único a oeste com registro de autoria. Este não 

corresponde à linguagem arquitetônica inicial, variando em proporção, altura e forma, com uma 

solução em cobertura em arco simples sem platibanda. Apesar de usar o tijolo aparente, este foi 

pintado com tinta acrílica. Neste pavilhão se destaca a torre de areia por ser o elemento mais alto 

do conjunto, apesar da pouca visibilidade externa. 

 

Os edifícios que circundam o pátio a oeste, não apresentam projeto documentado e se 

conformam como telheiros, apoiados na própria estrutura do muro que circunda o terreno. 

Alguns inclusive não tem fechamento para o pátio interno por serem usados como depósito.  

Figura 2 AHMJSA 
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Apenas um bloco na Rua Dom José Barea, ao lado do prédio principal tem fachada com janelas 

para rua, sendo o restante do conjunto fechado por muro cego de tijolo aparente, escalonado na 

rua Pedro Tomasi para acompanhar o desnível da rua.  

 

A variação de ritmos e alturas do cercamento do conjunto deixa clara as diferentes soluções 

compositivas aplicadas em cada período de construção.  

 

A fachada da Plácido de Castro é a que apresenta maior descontinuidade, tendo sido construída 

em quatro períodos diferentes de tempo, que podem ser percebidos pela variação de tratamento, 

ritmo de aberturas e solução de platibanda.  

 

Para quem enxerga de fora, porém, a homogeneidade do tijolo aparente traz uniformidade ao 

conjunto. Internamente, o lado oeste referencia muito pouco as soluções arquitetônicas do lado 

leste, sendo o principal articulador o pátio com lago e exuberante vegetação. 

 

A autonomia dos blocos era reforçada por ruas internas que traziam ao conjunto um caráter de 

pequena cidade. Com o passar do tempo muitas destas ruas foram cobertas e transformadas em 

grandes corredores, que dificultam a percepção dos edifícios como unidades autônomas criando 

uma sensação de conjunto desfragmentado.  

 

Podemos resumir o conjunto da MAESA como um partido aglomerado dividido em duas alas por 

edifício central e organizado ao redor de dois pátios ao centro de cada ala, com forte apelo de 

unidade pelo uso do tijolo aparente.  

 

 

 

figura 3 - boletim Eberle nº 79 -1964 

 

Figura 4 AHMJSA 

 

 

Figura 5 AHMJSA 
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* Itens não localizados aqui são elementos soltos . Fonte : Anexo II  e Anexo III do Tombamento . Fornecido pela SEPLAN  

 

01. pontes rolantes  02. conjunto fornos  06. esteira de areia  07. silos de areia  08. filtros pulse jet 10. torre resfriamento 

12. torre de areia 14. placa magnética 19. torre externa 20. máquinas antigas  21. linha de montagem 22. torre exaustão 

LOCALIZAÇÃO MAQUINÁRIO TOMBADO * 

28. estrutura 

metálica da 

esteira de areia. 

11. pulmão de areia 

23. torres de 

resfriamento 
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CRITÉRIOS DE PRESERVAÇÃO MAESA 

A partir de análise crítica do sítio arqueológico, suas histórias e relações urbanas e sociais, 

parte-se para definição de princípios que devem guiar as tomadas de decisões. O conjunto foi 

avaliado a partir dos critérios de Salvaguarda do Compach a fim de definir diretrizes e 

potencialidades: 

 

VALOR ARQUITETÔNICO: O conjunto está bastante desconfigurado em sua instancia estética, 

pelas constantes alterações ao longo do tempo. O valor arquitetônico é reforçado pela 

implantação, como potencial de conjunto, que resulta numa estrutura de pequena cidade com 

ruas e praças. 

 

VALOR TRADICIONAL E/OU EVOCATIVO: A MAESA é referência de progresso, ética e identidade 

comunitária para os ex-funcionários da fábrica, seus descendentes e para população em geral. O 

nome de Abramo Eberle e suas indústrias formam parte do imaginário dos caxienses como um 

dos mais bem-sucedido empresários da cidade. 

 

VALOR AMBIENTAL: O conjunto contém duas praças internas e é rodeado por vegetação de 

grande porte preservam a biodiversidade na região centro-oeste da cidade. Uma nascente 

encontrada no terreno deu origem a um lago e ao seu redor se encontram variadas espécies de 

vegetação. 

 

VALOR DO USO ATUAL: não existe viabilidade técnica de manter o uso original do conjunto. 

 

VALOR DE ACESSIBILIDADE COM VISTAS À RECICLAGEM: o sítio está inserido em zona 

potencial para exploração de novos usos, além de se tratar de um conjunto de 3 quadras 

aglutinadas com potencial para acessibilidade de pedestres. 

 

VALOR DE CONSERVAÇÃO: devido ao abandono o conjunto está em estado precário de 

conservação precisando de reparos urgentes. 

 

VALOR DE RECORRÊNCIA REGIONAL E/OU RARIDADE FORMAL: O porte do sítio industrial é 

único para época na cidade, o caráter fabril do conjunto também é pouco comum apesar de 

bastante descaracterizado pelas alterações sofridas. 

 

VALOR DE RARIDADE FUNCIONAL: a Revolução industrial constitui fenômeno histórico que 

marcou profundamente a humanidade, assim, a função fabril é considerada de grande valor 

histórico, reforçado pelo que as indústrias representaram para o desenvolvimento de Caxias do 

Sul, uma cidade de matriz industrial.  

 

VALOR DE RISCO DE DESAPARECIMENTO: o abandono que passou o edifício degradou sua 

estrutura e são necessários reparos de urgência. Alguns prédios, porém, mantem maior 

integridade de seus materiais e podem ser restaurados mais facilmente. 

 

VALOR DE COMPATIBILIZAÇÃO COM A ESTRUTURA URBANA: o conjunto cria uma barreira na 

estrutura urbana atual pelo seu caráter fabril. A compatibilização se faz necessária a fim de 

integrar o edifício a cidade e aos transeuntes. 

 

VALOR DE ANTIGUIDADE: a cronologia de construção em etapas caracteriza valor a ser 

explorado no conjunto. 
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A Carta de Veneza de 1964 e a Carta de Nizhny Tagil de 2003, consideram que o ato de restauro 

deve preservar e facilitar a leitura dos aspectos estéticos e histórico do monumento, com o 

cuidado de evitar eliminar as marcas da passagem do tempo na obra. Preservar a solução 

arquitetônica, compreendendo as questões formais, a composição dos espaços e a solução de 

articulação e distribuição para valoriza-los respeitando escrupulosamente os aspectos do 

monumento. As intervenções devem provocar um impacto mínimo e novos usos devem se 

adequar as características da obra. 

 

“As novas utilizações devem respeitar o material específico e os esquemas originais de 

circulação e de produção, sendo tanto quanto possível compatíveis com a sua anterior utilização. 

É recomendável uma adaptação que evoque a sua antiga atividade. ” (1) 

 

Partindo destas definições foram desenvolvidos os princípios para restauração da MAESA: 

 

1 – Cidadela - valorizar as ruas internas e o caráter de pequena cidade com duas praças, 

promovendo a autonomia formal original dos edifícios em relação ao conjunto. 

 

2 – Nave Principal - respeitar o protagonismo do bloco 1 como elemento de articulação e 

separação das duas alas. 

 

3 – Conexão Peatonal - Proporcionar a integração do sítio com a cidade, conectando os 

edifícios e as ruas internas com as ruas circundantes permitindo livre acesso a pedestres e 

ativando fachadas. 

 

4 – Unidade - Valorizar o sentido de unidade dos blocos do lado leste e suas características 

particulares para novos usos. 

 

5 – Ambiência - Reconhecer a importância dos bens naturais do conjunto (lago e nascente) e a 

ambiência bucólica que proporcionam ao sítio.  

 

6 –  Caráter - integrar os equipamentos históricos ao conjunto reforçando o caráter fabril do sitio 

arqueológico. 

 

Embasados nos princípios desenvolvidos e nas Teorias do Restauro foram determinados 

critérios técnicos para identificar a vocação de ocupação de cada edifício. Cabe salientar que as 

vocações definitivas somente poderão ser determinadas quando o conceito do plano estiver 

definido, uma vez que o princípio de unidade impede que se identifique cada bloco 

separadamente e sim o conjunto como um todo. Sendo assim, cada bloco será avaliado 

individualmente para a possibilidade de aplicação de cada um dos novos usos sugeridos em 

uma escala de 1 a 5, sendo 1 menos indicado e 5 mais indicado, sendo 0 (zero) não indicado. 

 

(1) Carta de Nizhny Tagil, 2003.  
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Foram determinados 5 fatores que serão pontuados para indicar qual o grau de intervenção para 

adaptar ao novo uso proposto cada bloco: 

 

Adaptação formal: indica a capacidade do novo uso se adequar as características espaciais do 

bloco, considerando as dimensões. 

 

Adaptação funcional: indica a capacidade do novo uso se adequar as características de 

utilização do bloco, considerando os atributos de circulação, conforto, iluminação e ventilação. 

 

Adaptação técnica: indica a capacidade do novo uso se adequar as características de 

infraestrutura do bloco, considerando materialidade, instalações e equipamentos necessários. 

 

Adaptação de fluxos: indica a capacidade do novo uso se adequar as características de fluxos 

do bloco, considerando as relações com a cidade e com a área interna do conjunto, bem como 

com os demais blocos. 

 

Adaptação de valor histórico e conservação: indica a capacidade do novo uso se adequar as 

características históricas do bloco, considerando o uso anterior e reminiscências deixadas. 

 

A partir destes critérios foram relacionadas as características necessárias para cada vocação 

proposta: 

 

Administração Pública Municipal: Espaços compartimentados com iluminação e ventilação 

natural. Acesso restrito de público. Acesso principal de funcionários.  

 

Arte e Cultura: Espaços amplos, com pé direito alto. Pouca compartimentação. Acesso 

controlado de público. Acesso de serviços. Controle de temperatura e iluminação. 

 

Memória e Patrimônio: Espaços amplos, com pé direito alto. Acesso livre. Priorizar ambientes 

com maquinário tombado. Mais representativo da história do conjunto. 

 

Lazer e gastronomia: Espaços amplos que permitam compartimentação com mezaninos. 

Acesso livre. Acesso de insumos- serviço. Possibilidade de saídas de coifas. Evitar blocos com 

deposição visível de fuligem industrial. 

 

Administração MAESA: Espaços compartimentados com iluminação e ventilação natural. 

Acesso restrito de público. Acesso principal de funcionários. Viabilidade de espaços técnicos, 

isolados de público. * 

 

* Neste item estavam contemplados serviços como, agências, bancas, floriculturas etc. por sua 

complexidade funcional com o restante da vocação foi transferido para Lazer e Gastronomia por 

se tratar de atividade econômica aberta ao público. 
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NECESSIDADES VOCAÇÕES POR ASPECTO 

NECESSIDADES 

 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS + 

CONSERVAÇÃO 

ADM. PÚBLICA Espaço dividido P.D. normal Ventilação e iluminação natural por 

sala 

Padrão Acesso restrito e público  Nada 

ARTE E CULTURA Espaço amplo P.D. alto 

 

Controle de temperatura e 

iluminação 

Acústica Instalações 

específicas 

Acesso controlado Relevância histórica e 

estética 

MEMÓRIA Espaço amplo P.D. alto Controle de temperatura e 

iluminação 

Acústica Instalações 

específicas 

Acesso livre Maquinário tombado 

Relevância histórica e 

estética 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

Espaço amplo. possível 

mezanino 

Ventilação e iluminação natural Coifas/ gás Instalações 

específicas 

Acesso externo e interno Evitar espaços com 

deposição visível de fuligem  

ADM. MAESA 

 

Espaço dividido P.D. normal Ventilação e iluminação natural 

por sala 

 

Padrão Acesso restrito somente 

funcionários 

 

Nada 
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Fonte . Arquivo Histórico Municipal 

ROTEIRO DIAGNÓSTICO BLOCOS 

1. IDENTIFICAÇÃO BLOCO + LOCALIZAÇÃO + CORTE NÍVEIS  

2. ANÁLISE PLANTAS . ACESSOS + MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

3. FACHADAS 

4. SISTEMA CONSTRUTIVO  

5. AVALIAÇÃO CONSERVATIVA  

6. REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA 

7. DESTAQUES HISTÓRICOS 

8. POTENCIALIDADES 

 

 

 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original do Arq. Sylvio Toigo. 

Ano do Projeto – 1945  

Ano de construção – 1948 

 

USO ORIGINAL 

Fundição de Metais Ferrosos 

 

ÁREA TOTAL 11.343,63m² 
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CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  05 

1º pav. Nível 0,10 

2º pav. Nível 5,00 

3º pav. Nível 9,00 

4º pav. Nível 13,26  

5º pav. Nível 17,18 

 

BLOCO 01 

Fonte: Jornal Pioneiro Fontes: AHMJSA 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: Jornal Pioneiro 

BLOCO 01 

 

1º PAV. NAVE + LATERAIS 

NÍVEL 0,10 

 



BLOCO 01 

 

2º PAV.  

NÍVEL 5,00 

 

1º PAV.  

NÍVEL 0,10 

 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 0,10 . NAVE 

ÁREA: 7.275,22m²*  

Pé direito: 17,50m (nave) / 4,80m (laterais) 

 

Nível 5,00 . TÚNEL / MEZANINO 

ÁREA: 1.111,47m²*  

Pé direito: 3,35m 

 

OBSERVAÇÕES 

Primeira linha de fundição 

Ampliação de anexo a oeste em 1969 unindo Bloco 01 ao Bloco 02 

Maquinário tombado: pontes rolantes, esteira de areia, silo de areia, 

sistema de fornos, máquinas antigas, filtro Pulse Jet, central de areia, 

materiais diversos. 

 

 

ACESSOS 

Acessos D. José Barea 

Acessos Bloco 2 

Acesso Nível 5,00 bloqueado 

Acessos Pátio Leste e Oeste 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Acesso Nível 9,00 

Acesso Bloco 2 

Acessos Pátio Leste 

Acessos Pátio Oeste 

Acessos Pátio Oeste 

Acessos Pátio Leste 

Acessos Pátio Leste 

Acessos Dom José Barea 

Acesso Nível 5,00 
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PLANTA BAIXA   1º PAVIMENTO 

  2º PAVIMENTO 
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Fonte: Jornal Pioneiro 

BLOCO 01 

 

2º PAV. TÚNEL / MEZANINO 

NÍVEL 5,00 



VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 

 

3º PAV.  

NÍVEL 9,00 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 9,00 – 3º pav. 

ÁREA: 1.352,77m²*  

Pé direito: 3,35m 

 

OBSERVAÇÕES 

Área acessível ocupada por Transformadores 

Área parcialmente bloqueada por tapumes (não foi possível fazer a 

vistoria) 

 

ACESSOS 

Acessos Bloco 8 

Acesso Nível 13,26  

Acesso Nível 5,00  

Acessos Pátio Leste e Oeste 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

REGISTRO ICONOGRÁFICO 

Acessos Pátio Oeste 
Acessos Pátio Leste 

Acessos Níveis 5,00 e 13,26 
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PLANTA BAIXA  3º PAVIMENTO 



BLOCO 01 

 

4º PAV.  

NÍVEL 13,26 

REGISTRO ICONOGRÁFICO 

Acesso Nível 17,18 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 13,26 – 4º pav. 

ÁREA: 973,33m²*  

Pé direito: 3,35m 

 

OBSERVAÇÕES 

Antigo CTG 

 

ACESSOS 

Acessos Bloco 8 

Acesso Nível 17,18 

Acesso Nível 9,00 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Acesso Nível 9,00 

Trecho Bloco 8 

PLANTA BAIXA  4º PAVIMENTO 
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BLOCO 01 

 

5º PAV.  

NÍVEL 17,18 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 17,18 – 5º pav. 

ÁREA: 631,34m²*  

Pé direito: 3,35m 

 

OBSERVAÇÕES 

Antiga administração 

 

ACESSOS 

Acessos Bloco 8 

Acesso Nível 13,26  

  

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

REGISTRO ICONOGRÁFICO 

Acesso Rua Plácido de Castro 
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Trecho Bloco 8 

Acesso Nível 13,26 

PLANTA BAIXA  5º PAVIMENTO 



ICONOGRAFIA 

FACHADA SUL 

OBSERVAÇÕES 

As fachadas em tijolo aparente encobrem a estrutura modulada de concreto armado. Tijolos levemente em balanço, nas molduras das platibandas e 

peitoris de janelas. Sustentação das aberturas: verga de concreto armado aparente em cada um dos planos compositivos. Tesouras de madeira e 

cobertura: apoiadas na estrutura de concreto armado. A Fachada nortefoi originalmente construída com alvenaria de tijolo aparente, como os demais, 

porém recebeu reboco após sua ampliação para ligá-lo à divisa do bloco 08. O referido trecho de união entre os blocos 06 e 08 já foi projetado para 

receber reboco. Pode-se observar a modulação do pavilhão a partir das janelas e dos pilares salientes na fachada. Esta fachada foi construída com a 

platibanda reta, diferente das demais que são curvadas.  

FACHADA NORTE 

BLOCO 01 



FACHADA OESTE 

VAZQUEZARQUITETOS 

ICONOGRAFIA 
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FACHADA LESTE 

Rua Plácido  

de Castro 

Rua Plácido  

de Castro 

Rua Dom 

José Barea 

Rua Dom 

José Barea 

OBSERVAÇÕES 

As fachadas leste e oeste são escalonadas, pois tomam partido do declividade do terreno. Na porção norte do Bloco 01, as coberturas foram 

projetadas, inicialmente, para receber iluminação zenital a partir de sheds. Em alguns oitões dos sheds, ainda há óculos nas paredes das fachadas 

leste e oeste.  

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 41% A 60% SATISFATÓRIA: REGULAR 

BLOCO 01 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

O Pavilhão 01 possui grande alteração em sua estrutura, como a 

transformação da cobertura das naves laterais, inicialmente em duas 

águas com inclinação a norte com óculos laterais, para sheds 

orientados para sul, com a remoção dos óculos e alteração das 

platibandas laterais. 

Há indícios de que o piso original em paralelepípedo de pedra basalto 

ainda existe na nave principal abaixo do piso cimentado, assim como 

nos túneis dos pavimentos 2 e 3, tendo sido sobrepostos com piso 

cimentado ou asfalto. Há ainda no piso vários trilhos de ferro 

remanescentes que serviam para transporte de carrinhos com matéria-

prima pelo pavilhão. Com a remoção de parte do maquinário, restam 

também vários buracos no chão. 

Quanto às alvenarias, toda a parte interna possui uma pintura branca, 

tanto nos tijolos quanto nas estruturas de concreto e pedra. Salienta-se 

a necessidade de averiguar o tipo de pintura utilizado para qualquer tipo 

de intervenção, seja de remoção ou correção, uma vez que essa pintura 

possivelmente se trata de caiação com cal e não de pintura acrílica 

(exceto nos pavimentos 4 e 5). 

Todas as coberturas possuem problemas de infiltração devido à 

condição das telhas, tanto as metálicas quanto as cerâmicas, 

translúcidas e de fibrocimento. 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Contenções em bloco de pedra basalto; 

PISOS 1º Pav. – cimentado sobre paralelepípedo de pedra basalto, lajota de pedra basalto, asfalto; 

2º Pav. – Paralelepípedo de pedra basalto, asfalto sobre paralelepípedo, concreto bruto; 

3º Pav. – concreto bruto, paralelepípedo de pedra basalto, asfalto sobre paralelepípedo; 

4º Pav. – Tacos de madeira, cerâmica, cimento alisado, paviflex; 

5º Pav. – Tacos de madeira, paviflex, pintura epóxi. 

ALVENARIAS 1º e 2º Pav. – Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com 

pintura na parte interna (provavelmente caiação); 

3º Pav. – Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura 

na parte interna (provavelmente caiação), divisórias leves em madeira, Eucatex e vidro; 

4º Pav. – Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura 

acrílica na parte interna, divisórias leves em madeira, Eucatex e vidro; 

5º Pav. - Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura 

acrílica na parte interna, divisórias leves em madeira, Eucatex e vidro. Fachada da rua Plácido 

de Castro com reboco e pintura acrílica. 

COBERTURA 1º Pav. – Vão central com estrutura metálica em arco e treliças com telhas metálicas e 

translúcidas, naves laterais em formato shed com estrutura de madeira, telhas metálicas, 

fibrocimento, cerâmicas e translúcidas; 

2º Pav. – estrutura em madeira e telhas metálicas; 

3º, 4º e 5º Pav. – Estrutura em madeira e telhas cerâmicas. 

BLOCO 01 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

No 1º pavimento os vãos das janelas da fachada sul foram 

emparedados com tijolos aparentes. As janelas laterais leste são em 

basculantes de madeira com vidro, já bastante deterioradas e com 

muitos vidros quebrados.  

As janelas da fachada oeste são basculantes em ferro e vidro. Na nave 

central, as esquadrias superiores originais (basculantes de ferro e vidro) 

foram removidas e substituídas por chapas de telha translúcida como 

uma vedação com abertura maxi ar. Todos os vãos de janelas são de 

grandes dimensões. 

Há ainda no pavilhão vários maquinários remanescentes e tubulações 

diversas nas fachadas. É importante salientar a existência de duas 

pontes rolantes de grande relevância no pavilhão. 

Internamente há vários pontos com estruturas de guaritas de 

observação elevadas e algumas salas isoladas que continham 

geradores. 

Na fachada há o letreiro “MAESA” em letras de caixa alta em ferro com 

pintura vermelha. 

Importante observar que nos pavimentos 2 e 3 há ligação direta entre os 

pátios leste e oeste através de túneis internos. 

Os acessos da Rua Plácido de Castro ficam em cota superior à rua, com 

escadas para acesso ao pavimento. 
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FORRO 1º e 2º Pav. – Não há; 

3º Pav. – Laje de concreto e forro de madeira em tábuas encaixe macho-fêmea; 

4º Pav. – Madeira em tábuas de encaixe macho-fêmea, chapas de madeira compensada; 

5º - Forros sobrepostos: madeira em tábuas de encaixe macho-fêmea com sobreposição de 

placas de madeira compensada e forro mineral (abaixo do forro de tábua). 

PORTAS 1º, 2º e 3º Pav. – Portões de ferro e vãos sem porta; 

4º e 5º Pav. – Portas de madeira e de ferro. 

JANELAS 1º Pav. – Janelas basculantes em ferro e em madeira com vidro, vãos vedados com tijolo na 

fachada sul e vãos com fechamento em telha translúcida; 

2º Pav. – Não há; 

3º Pav. – Vãos sem esquadria; 

4º e 5º Pav. – Janelas em ferro e vidro (basculantes e fixas). 

INFRAESTRUTURA Tubos de queda do sistema pluvial e outras tubulações nas fachadas. 

OUTROS ELEMENTOS Pontes rolantes no vão central e maquinário remanescente. Fachada sul com platibandas em 

arco com falsas colunas em tijolo. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

PISOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

ALVENARIAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

Em alguns pontos da fachada o tubo de queda é ligado a uma caixa de 

passagem. Nesses locais a infiltração por capilaridade na parede é muito 

grande, gerando uma camada de biofilme. Em locais com menos 

vegetação a deterioração dos tijolos por lixiviação ou ação do vento. Há 

também bastante pichação. 

Vários pilares e vigas apresentam ferragem exposta e danos decorrentes 

desta exposição, especialmente oxidação. 

Internamente há bastante infiltração por capilaridade, acúmulo de água 

em pontos diversos dos pisos. Esta umidade causa manifestações 

patológicas em pisos e alvenarias, como sais, biofilme, esfarelamento 

de tijolos e argamassas de assentamento. 

Os pisos apresentam várias lacunas em decorrência da remoção de 

maquinário, bem como perda de camadas e fissuras de recalque 

decorrentes do tráfego de maquinário pesado. Nos pavimentos 

superiores há bastante alteração de pisos e alvenarias, com 

sobreposição de novos elementos e materiais. 

Nos locais mais próximos dos fornos de fundição há queima das 

alvenarias e estruturas. Além disso, devido à fundição, há bastante 

deposição de fuligem internamente e formação de crosta negra nas 

fachadas. 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

BLOCO 01 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

COBERTURA 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

FORRO 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

PORTAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 
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Internamente há bastante umidade em decorrência de danos nas 

coberturas. Em alguns pontos, além da perda de telhas, há o 

comprometimento das tesouras e forros de madeira que ficam expostos 

ao tempo. Neste caso os pontos mais significativos estão no 5º 

pavimento.  

O vão central do pavilhão também tem dano significativo na cobertura, 

deixando grande parte da estrutura do telhado exposta, bem como pisos 

e maquinários. 

Há vários vãos de passagem sem porta. 

Devido aos danos na cobertura, há sério comprometimento dos pisos de 

taco no 5º pavimento e na laje de concreto. 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

JANELAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

INFRAESTRUTURAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

4º Pavimento 

5º Pavimento 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

De maneira geral as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias estão 

em péssimo estado. 

As janelas de madeira existentes estão em péssimo estado de 

conservação, com madeiras bastante deterioradas e vidros quebrados. 

Há ainda vários vãos de janelas sem esquadria ou, a exemplo da 

fachada sul, com os vãos emparedados com tijolo aparente. 

Devido à remoção de tubulação de maquinário retirado, há vários 

buracos nas alvenarias. 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

BLOCO 01 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Planta Baixa -projeto original com os 2 anexos e o 

administrativo. 1945. AHMJSA 

Fachada aprovada Rua Dom José Barea. AHMJSA 

O Projeto aprovado em 1945 para a Fábrica continha o Pavilhão Principal e os Anexos 2 e 3. O bloco administrativo fazia frente à Rua Plácido de Castro e ocupava toda dimensão do quarteirão 159, entre as 

Ruas projetadas Vereador Mario Pezzi e Farrapos. Era ocupado pela fundição na nave central, modelação na ala oeste e esmerilhação na ala leste. 

 

A construção varia do projeto aprovado pela cobertura da nave principal, que não era curva e pelo bloco administrativo que foi construído parcialmente e sem o elemento vertical, onde seria o acesso. Ficou 

pronto em 1948. No ano seguinte foi construído um anexo a oeste que não teve projeto aprovado. Este pavilhão foi sofrendo várias alterações ao longo dos anos. Os fornos originais não existem mais. O 

acesso para o mezanino foi fechado e ele foi ampliado sobre a rua lateral leste. As coberturas das alas laterais foram substituídas por sheds. Primeiro no lado leste, como pode ser visto na foto de 1964 e o 

lado oeste após 1979. 

 

Neste pavilhão se encontram a maior parte dos equipamentos tombados do conjunto. Se trata do mais representativo do processo fabril, com a ponte móvel e os fornos. Da cobertura de telhados em duas 

águas com óculos, que representava o conjunto em suas imagens antigas, sobraram apenas alguns aos fundos. 
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VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Telhados com óculos remanescentes. Fonte: dos autores Telhados com óculos remanescentes lado leste. Fonte: 

dos autores 

Foto 1950 com o anexo na lateral do bloco. AHMJSA Vista da MAESA pela Plácido de Castro, em obras. 

AHMJSA 

Foto 1948. Pavilhão finalizado. Vista da Dom José Barea. 

AHMJSA 

Letreiro na fachada Rua Dom José Barea. Fonte: dos 

autores 

Pontes rolantes 5 T e 10T. Fonte: dos autores 

Foto aérea 1964. Alteração do telhado original para shed. 

AHMJSA 

BLOCO 01 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

O bloco possui vocação cultural em sua totalidade, dado aos aspectos morfológicos de sua arquitetura e sua 

historicidade. Sendo a primeira edificação do conjunto fabril, se destaca visto da fachada sul, rua Dom José 

Barea. Os aspectos históricos e arquitetônicos se somam aos imagéticos e afetivos que consagram a 

vocação cultural em sua totalidade, seja pela preservação da ambiência fabril (mesmo que a atividade não 

mais exista), seja pela transmissão da memória da história do local. 

O pé direito alto, as excepcionalidades do maquinário fabril, e as interconexões possíveis entre os demais 

blocos do complexo  colocam o BLOCO 01 na centralidade das intervenções, sendo um lugar apropriado 

para instalação de memorial, espaço expositivo e demais atividades que integrem e agreguem valores sempre 

destacando a arquitetura em seus aspectos compositivos e culturais. 
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TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x x 4 

MEMÓRIA x x x x x 5 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x 2 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = MEMÓRIA E 

PATRIMÔNIO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

BLOCO 01 – 1º pavto 

 

 

BLOCO 01 – 2º e 3º 

pavto 

 

 

BLOCO 01 – 4º e 5º 

pavto 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

 

Espaço 

estreito 

P.D. normal 

 

Espaço 

estreito 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação 

natural 

superior 

Baixa 

iluminação e 

ventilação 

 

Razoável 

iluminação e 

ventilação 

 

 

Permite 

instalação 

específica 

 

Permite 

instalação 

específica 

 

Permite 

instalação 

específica 

 

Possível 

conexão 

entre ruas 

Acesso 

interno 

 

 

Acesso 

interno 

 

Maquinário 

tombado 

com deposição 

de fuligem. 

Muita relevância. 

Com deposição 

de fuligem. 

 

Muita relevância 

Sem deposição 

visível de 

fuligem. 

5 -Memória e patrimônio 

4- Arte e cultura 

2 - Lazer e gastronomia  

1- administração MAESA 

1- Administração Pública 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original do Arq. Sylvio Toigo. 

Ano do Projeto – 1946 

Ano de construção – 1948 

 

USO ORIGINAL 

Polição de lâminas 

Área de circulação 2 

 

ÁREA TOTAL 1.570,00m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  02 

1º pav. Nível 1.10 

2º pav. Nível 4.00 

 

BLOCO 02 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 02 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,10 
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Acesso Bloco 1 

Acesso Pátio Leste 

Acessos Dom José Barea 

Acesso Bloco 4 Acesso nível 4,00 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 1,10 

ÁREA BLOCO 2: 1.493,30m²* 

Pé direito: 3,95m a 4,95m (variável) 

 

OBSERVAÇÕES 

Ligação interna entre o Bloco 02 e o Bloco 01 através de rampa e ampla 

abertura interna para passagem de veículos. Conexão interna entre o 

Bloco 02 e o Bloco 04, também através de rampa. Sanitários no 

pavimento do nível 1,10. 

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Dom José Barea (sul) 

Acessos para o Bloco 01 (oeste) e o Bloco 04 (leste) 

Acesso para a circulação leste (norte) 

Acesso ao nível 4,00 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

1º PAV.  

NÍVEL 1,10 

 

BLOCO 02 

PLANTA BAIXA  

1º PAVIMENTO 

 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 02 

 

2º PAV.  

NÍVEL 4,00 
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MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 4,00 

ÁREA: 76,70m²*  

Pé direito: 2,60m 

 

OBSERVAÇÕES 

Ligação interna entre os níveis 1,10 e 4,00 por meio de escada metálica. 

No nível 4,00 provavelmente haviam salas de escritórios (no local há 

armários para arquivo). 

 

ACESSOS 

Acesso para o nível 1,10 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Acesso nível 1,1 

2º PAV.  

NÍVEL 4,00 

 

BLOCO 02 

PLANTA BAIXA  

2º PAVIMENTO 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
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FACHADA NORTE  

FACHADA SUL  

Há uma porção ampliada entre os pavilhões 01 e 02, sendo que sua cobertura não segue os sheds já existentes. O telhado é composto por tesouras de madeira que, 

por sua vez, apoiam telhas de fibrocimento ou translúcidas onde há sheds. Para a construção dos pavilhões, foi utilizada estrutura modulada em concreto armado. 

Este sistema, com desenho assemelhado ao sistema Hennebique, possibilitou que a cobertura fosse executada em shed, sendo que as tesouras ficam aparentes 

apoiadas diretamente nas vigas, com ou sem forro logo abaixo das terças.  

 
EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 
VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 02 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este pavilhão possui acesso interno direto com o pavilhão 01 e com o 

pavilhão 04. Está em cota intermediária entre os dois pavilhões lindeiros 

e, por isso, o acesso se dá através de rampas. 

Atualmente existe uma vedação com um tapume de telha metálica 

isolando o acesso ao pavilhão 04. As esquadrias internas também foram 

vedadas com o mesmo tipo de chapa. 

Entre o pavilhão 01 e 02 há uma estrutura de salas que podem ser 

acessadas por ambos os pavilhões e banheiros com um pequeno 

mezanino sobre eles, acessados apenas por este pavilhão. 

Há indícios da existência de piso de paralelepípedo de pedra basalto sob 

o piso cimentado. 

Destaca-se a fachada sul, com modulação marcada e platibandas com 

detalhes em arco abatido. A fachada de tijolos esconde a estrutura de 

concreto interna. 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso cimentado sobre paralelepípedo de pedra basalto. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura na parte 

interna (provavelmente caiação). 

COBERTURA Cobertura em formato shed com estrutura de madeira, telhas de fibrocimento com janelas de 

claraboia com telhas translúcidas. Vedação da iluminação dos sheds em telha translúcida (em 

substituição às esquadrias) 

FORRO Forro inclinado sob as telhas em tábuas de madeira com mata-junta. 

PORTAS Portas metálicas: externa de elevação, interna (de acesso ao pátio) de correr. 

JANELAS Janelas basculantes de madeira e vidro na fachada interna e vãos vedados com tijolo na 

fachada sul. 

INFRAESTRUTURA Banheiros e salas em pavimento intermediário. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

BLOCO 02 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 3 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

Bloco 

PISOS Fachadas 

Bloco 

ALVENARIAS Fachadas 

Bloco 

COBERTURA Bloco 

FORRO Bloco 

PORTAS Fachadas 

Bloco 

JANELAS Fachadas 

Bloco 

INFRAESTRUTURA Fachadas 

Bloco 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

Bloco 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

No canto do pavilhão 02 há telhas quebradas e bastante umidade nas 

alvenarias. Observa-se em locais com menos vegetação a deterioração 

dos tijolos por lixiviação ou ação do vento, como é o caso deste 

pavilhão. A fachada apresenta também muitas pichações. Percebe-se 

também o emparedamento dos vãos de aberturas da fachada sul.  

Outro dano observado é a pulverização do tijolo, ou esfarelamento 

superficial, especialmente nas bordas dos tijolos, causando grande 

perda de seção das alvenarias. Parte dessa perda se dá devido à 

umidade por capilaridade. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 02 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Planta Baixa -projeto 1951. AHMJSA 

O Projeto aprovado para o Bloco 2 tem data de 1951 para o setor de “Polição de Lâminas e acabamento de tesouras” e “Refeitório”. Não tinha acesso para rua, apenas para o pátio interno.  

 

Apesar do projeto seguir o mesmo telhado com duas águas do projeto do bloco 1, acabou sendo construído com shed para o sul. Sua fachada segue a mesma modulação do primeiro edifício construído e 

existe um acesso na rua interna entre eles. As janelas da fachada externa foram fechadas com tijolos. As janelas internas foram fechadas com telhas. 

 

Em desnível com o bloco 1 e o 4, possui rampa para acesso. Apesar da relevância histórica não possui elementos específicos de destaque. 

 

Desenho da fachada da Rua Dom José Barea com o bloco 2. Fonte; Boletim Eberle, ano I, nº5, 1956. Vista aérea, 1960. AHMJSA 

BLOCO 02 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

Localizado ao lado do BLOCO 01 e com fachadas para a rua Dom José Barea que possibilita a criação de 

fachadas mais ativas proporcionando relações: interior x exterior, o pé-direito alto, a planta em forma 

quarada faz com que o BLOCO 02 seja apropriado para receber atividades gastronômicas e de lazer. A 

permeabilidade do bloco que permite aberturas para o exterior, a luminosidade natural e a ventilação dos 

vãos das fachadas e zenitais  e as possibilidades de  pontos de acesso básico como os de carga e 

descarga e a planta livre permite múltiplas implantações de quiosques e bancas , feiras e eventos de 

caráter efêmero ou permanente. 
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5 - Lazer e gastronomia 

3- Arte e cultura 

2 -Memória e patrimônio 

2- administração MAESA 

1-Adminstração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x x x 5 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = LAZER E 

GASTRONOMIA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 02 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

Iluminação e 

ventilação por 

shed. Possível 

abertura de vãos 

fechados. 

Permite 

instalação 

específica 

 

Acesso 

externo e 

interno 

 

Média 

relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 02 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original do Arq. Sylvio Toigo. 

Ano do Projeto – 1946 

Ano de construção – 1950 

 

USO ORIGINAL 

Acabamento de tesouras 

Área de circulação entre o Bloco 03 e 

o Bloco 02. 

 

ÁREA TOTAL 1.930,60m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

1º pav. Nível 1.10 

 

BLOCO 03 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 03 
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1º PAV.  

NÍVEL 1,10 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 1.930,60m²* 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 2: 690,00m²  

Pé direito: 9,43m 

 

OBSERVAÇÕES 

O Bloco 03 foi projetado junto com o Bloco 02, mas construído depois. 

Em 1968, foi ampliado a leste para conectar-se com o Bloco 07. Em 

2010 teve sua cobertura, platibanda e janelas removidas, tendo sido o 

telhado substituído por estrutura metálica.  

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio leste e áreas de circulação internas. 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

BLOCO 03 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,10 

PLANTA BAIXA 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

O Bloco não possui mais as esquadrias e seu pé direito foi duplicado, com a remoção da cobertura e platibandas originais (que 

eram semelhantes às do Bloco 07) sendo incorporada uma cobertura que avança por sobre a circulação (rua) interna do complexo. 

Essa nova estrutura faz com que o Bloco 03 se conecte ao Bloco 02. 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

 

105 BLOCO 03 

FACHADA SUL 

 

FACHADA NORTE 

 

FACHADA SUL 

 

FACHADA OESTE 

 

VAZQUEZARQUITETOS 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Cobertura original totalmente removida. A estrutura existente foi 

executada elevada para ampliar o pé direito do pavilhão e cobre, além da 

área do próprio pavilhão, a circulação externa entre os pavilhões e foi 

fixada na platibanda do pavilhão 02. 

Algumas janelas possuem vedação em chapa metálica na fachada oeste 

e em parte das janelas da fachada norte. 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso concreto. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo. 

COBERTURA Cobertura  elevada com estrutura metálica e telhas metálicas, tanto na cobertura quanto na 

vedação vertical da porção ampliada da cobertura. 

FORRO Não há. 

PORTAS Vãos sem porta. 

JANELAS Vãos sem janelas em parte da fachada sul. Janelas basculantes em madeira nas 

remanescentes.  

INFRAESTRUTURA Não se aplica. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

BLOCO 03 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 5 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 5 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Este pavilhão possui bastante alteração, especialmente na cobertura e 

esquadrias. A cobertura foi totalmente removida, restando apenas a 

estrutura de concreto e as alvenarias externas. A cobertura foi 

substituída por uma nova estrutura metálica para elevação do pé direito.  

Parte das esquadrias foram removidas e as de madeira que ainda 

existem estão em péssimo estado de conservação. 

Há telhas quebradas e infiltração nestes pontos, causando acúmulo de 

água nos pisos. 

BLOCO 03 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. VAZQUEZARQUITETOS 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Planta Baixa -projeto 1951. AHMJSA 

O projeto do Bloco 3 foi aprovado junto com o Bloco 2, sendo o último de autoria do arquiteto Sílvio Toigo. Possuía banheiros para área externa do bloco. Não existem registros se foi realmente construído 

conforme o projeto. Pelas fotos aéreas podemos ver que seguia a mesma cobertura em shed do Bloco 2. Ficou pronto pouco depois em 1951. 

 

Este pavilhão teve sua cobertura de removida em 2010 para elevação do telhado, que passou a ter duas aguas em uma solução bastante enjambrada que já se encontra bastante deteriorada. 

 

Mantém uma parede com as esquadrias originais de madeira. As demais esquadriam foram retiradas e algumas fechadas com telhas. 

 

Foto aérea-1960. Aparecem os dois blocos anexos com 

mesmo telhado. AHMJSA 

Foto aérea com o novo telhado. Fonte: Andréia Copini 
Foto aérea, década 60. AHMJSA 

BLOCO 03 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

Espaço amplo e modulado possibilita atividades múltiplas, feiras, eventos efêmeros e temporários e 

intervenções artísticas. A existência de intervenções posteriores e adaptações que descaracterizaram o 

bloco, como a alteração dos vãos de ventilação e a cobertura deixam maior liberdade de intervenção e 

adaptação. 
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3 -Lazer e gastronomia 

3- Arte e cultura 

2 -Memória e patrimônio 

1- administração MAESA 

0-Adminstração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA 0 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x 3 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 03 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

Cobertura e 

aberturas 

irreparáveis 

Espaço aberto. 

Não permite 

instalações 

 

Somente 

interno 

Média 

relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 03 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1951 

 

USO ORIGINAL 

Cortação de cilindros, estampação e 

estanhação.  

 

ÁREA TOTAL 2.734,70m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

QUANT. PAV.  01 

1º pav. Nível 2,10 

 

BLOCO 04 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 04 
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1º PAV.  

NÍVEL 2,10 

 



BLOCO 04 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 2. 734,70m²*  

Pé direito: 5,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

Ligação interna entre o Bloco 04 e o Bloco 02 através de rampa. 

Conexão interna entre o Bloco 04 e o Bloco 05, também através de 

rampa (para vencer os desníveis do terreno). 

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Dom José Barea (sul) 

Acessos para o Bloco 02 (oeste) e o Bloco 05 (leste) 

Acesso para a circulação e o pátio leste (norte) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

1º PAV.  

NÍVEL 2,10 

 

Acesso Bloco 2 

Acesso Pátio Leste 

Acesso Bloco 4 

PLANTA BAIXA 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

O Bloco 04 teve seus vãos de esquadrias voltadas para a Rua Dom José Barea emparedados. Observar, na divisa entre os Blocos 

04 e 05, a diferença de nível ocasionada pelo desnível do terreno. A fachada de tijolos aparentes, voltada a sul, possui muitas 

pichações. 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

FACHADA SUL 

 

113 BLOCO 04 

VAZQUEZARQUITETOS 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco foi projetado junto com o 05, com uma conexão entre eles 

feita através de uma rampa no bloco 04, porém, a passagem foi fechada 

após alterações no bloco 05, restando apenas a rampa. 

Há ainda o acesso ao bloco 02, que está fechado apenas com tapumes 

metálicos. 

Junto dos pilares internos da malha estrutural, correm os tubos de 

queda das calhas do telhado e, ao pé dos pilares há uma caixa de 

inspeção. Salienta-se a necessidade de prospecção da tubulação sob o 

piso para avaliação do sistema pluvial. 

Destaca-se a fachada sul, com modulação marcada e 

platibandas com detalhes em arco abatido. A fachada de 

tijolos esconde a estrutura de concreto interna. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso concreto. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura na parte 

interna (provavelmente caiação). 

COBERTURA Cobertura em formato shed com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Shed com 

esquadrias de madeira com vidro para ventilação. 

FORRO Forro inclinado sob as telhas em tábuas de madeira com mata-junta. 

PORTAS Porta metálica interna (de acesso ao pátio) de correr. 

JANELAS Janelas basculantes de madeira e vidro na fachada interna e vãos vedados com tijolo na 

fachada sul. 

INFRAESTRUTURA Banheiros; tubos de queda das calhas e caixas de inspeção nos pilares centrais. 

OUTROS ELEMENTOS Rampa de acesso ao pavilhão 05. 

BLOCO 04 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

Em locais com menos vegetação na fachada externa, há grande 

deterioração dos tijolos por lixiviação ou ação do vento. Essa porção da 

fachada também apresenta pichações. Percebe-se também o 

emparedamento dos vãos de aberturas da fachada sul. 

Os locais com maiores manifestações patológicas causadas pela água 

são próximos aos tubos de queda das calhas que, danificados, lançam a 

água diretamente na parede. Danos causados por capilaridade também 

foram observados. 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

Bloco 

PISOS Fachadas 

Bloco 

ALVENARIAS Fachadas 

Bloco 

COBERTURA Bloco 

FORRO Bloco 

PORTAS Fachadas 

Bloco 

JANELAS Fachadas 

Bloco 

INFRAESTRUTURA Fachadas 

Bloco 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

Bloco 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 04 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Planta Baixa -projeto 1951. AHMJSA 

O projeto do Bloco 4 foi aprovado em 1951 junto com o 5, sendo o primeiro de autoria do engenheiro Romano Lunardi. Percebe-se que a estrutura, fachadas e coberturas seguem os pavilhões 2 e 3. A 

modulação é 10x10, com desnível entre os blocos para ajustar ao desnível da rua.  

 

Projetado para cortação cilindros, estampação e estanhação.  Havia uma conexão interna com o Bloco 5, porém não exista escada ou rampa para resolver o desnível. Não existiam instalações no projeto e 

percebe-se que os banheiros foram colocados posteriormente pelo ajuste feito nas aberturas. 

 

Foto aérea-1960. AHMJSA Foto aérea, 1964. AHMJSA Corte e fachada 1951. AHMJSA 

BLOCO 04 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

O bloco possui conexão direta com o pátio e com a rua possibilitando ainda a implantação de fachadas ativas. 

O interior com planta livre, pé direito avantajado possibilita múltiplas instalações de lazer e cultura. A fachada 

sul apresenta aspectos arquitetônicos importantes para a leitura do conjunto. 
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5 - Lazer e gastronomia 

3- Arte e cultura 

2 -Memória e patrimônio 

1- administração MAESA 

1-Adminstração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x x x 5 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = LAZER E 

GASTRONOMIA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 04 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

Iluminação e 

ventilação por 

shed. Possível 

abertura de vãos 

fechados. 

Permite 

instalações 

 

Acesso 

interno. 

Possível 

acesso rua 

Média 

relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 04 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1951 

 

USO ORIGINAL 

Laminação a frio, refilação de ferro e 

materiais não-ferrosos. 

 

ÁREA TOTAL 2.908,26m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV. 02 

1º pav. Nível 4,10 

2º pav. Nível 7,05 

 

BLOCO 05 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 05 
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1º PAV.  

NÍVEL 4,10 

 



Acesso Pátio Leste 

Acesso Dom José Barea 

Acesso Nível 7,05 

Acesso 

Subsolo 

?????? 

R
u
a
 T

r
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e
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e
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a
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Rua Dom José Barea 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 4,10 

ÁREA: 2.791,26m²* 

Pé direito: 5,30m 

 

OBSERVAÇÕES 

O pavilhão 05, originalmente, foi construído sem acesso direto com a 

rua, porém sofreu alterações posteriores para receber esse acesso. O 

projeto inicial previa conexão entre os blocos 04 e 05, que foi isolado, já 

que foi aberto o portão para a Rua Dom José Barea. 

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Dom José Barea (sul) 

Acesso para o Bloco 04 (oeste)  

Acesso para o Bloco 06 (passagem subterrânea a norte) 

Acesso para a circulação e o pátio leste (fachada norte) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

1º PAV.  

NÍVEL 4,10 

 

 

 

BLOCO 05 

PLANTA BAIXA – 1º PAVIMENTO 

 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 05 
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2º PAV.  

NÍVEL 7,05 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 7,05 

ÁREA: 117,00m²* 

Pé direito: 2,35m 

 

OBSERVAÇÕES 

O pavilhão 05, originalmente, foi construído sem acesso direto com a 

rua, porém sofreu alterações posteriores para receber esse acesso. O 

projeto inicial previa conexão entre os blocos 04 e 05, que foi isolado, já 

que foi aberto o portão para a Rua Dom José Barea. 

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Dom José Barea (sul) 

Acesso para o Bloco 04 (oeste)  

Acesso para o Bloco 06 (passagem subterrânea a norte) 

Acesso para a circulação e o pátio leste (fachada norte) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Rua Dom José Barea 

R
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Pátio Leste 

Acesso nível 4,10 

2º PAV.  

NÍVEL 7,05 

 

 

PLANTA BAIXA – 2º PAVIMENTO 

 

BLOCO 05 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

A fachada sul do pavilhão 05 ainda possui alguns vãos “abertos”, isto é, com esquadrias. Observe-se que há um chanfro que marca a esquina, 

característica presente em todas as esquinas da MAESA. Percebe-se que há vãos de aberturas que foram vedados na fachada da Rua Treze de 

Maio. Há também uma parede erguida sobre a platibanda deste pavilhão, na porção que confronta com o pavilhão 06. Não foi encontrado registro 

do motivo pelo qual essa intervenção foi realizada.  

  

 
EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 81% A 100% SATISFATÓRIA: MUITO BOM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 81% A 100% SATISFATÓRIA: MUITO BOM 
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FACHADA SUL  

FACHADA LESTE 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 05 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco foi projetado junto com o 04, com uma conexão entre eles 

feita através de uma rampa no bloco 04, porém, a passagem foi fechada 

após alterações no bloco 05. Foi criado um acesso com a Rua Dom 

José Barea e, para isso, foi rebaixado o piso para construção de uma 

rampa em concreto. 

Junto dos pilares internos da malha estrutural, correm os tubos de 

queda das calhas do telhado e, ao pé dos pilares há uma caixa de 

inspeção. Salienta-se a necessidade de prospecção da tubulação sob o 

piso para avaliação do sistema pluvial. 

Na fachada sul, há uma modulação marcada e platibandas com detalhes 

em arco abatido. A esquina é marcada com chanfro e a fachada leste 

possui platibanda triangular acompanhando os sheds. Há ainda uma 

parede erguida sobre parte da platibanda da fachada leste, conectada ao 

pavilhão 06. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso concreto e lajota de pedra de basalto regular. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura na parte 

interna (provavelmente caiação). 

COBERTURA Cobertura em formato shed com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Shed com 

esquadrias de madeira com vidro para ventilação. 

FORRO Não há. 

PORTAS Porta metálica de elevação na fachada sul. Tapume metálico para vedação da porta de acesso 

ao pátio. 

JANELAS Janelas basculantes de madeira e vidro na fachada interna, janelas basculantes de ferro na 

fachada sul e vãos vedados com tijolo em parte da fachada sul e na fachada leste. 

INFRAESTRUTURA Banheiros; tubos de queda das calhas e caixas de inspeção nos pilares centrais. 

OUTROS ELEMENTOS Pavilhão de esquina com curva em chanfro. 

BLOCO 05 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

Grande parte dos condutores das calhas apresentam quebra ou 

desconexão, largando a água diretamente nas paredes, que absorvem a 

água e criam uma camada de biofilme sobre a supefície do tijolo. Na 

esquina das ruas Dom José Barea com a rua Treze de Maio observa-se 

novamente a vedação dos vãos de janelas e uma crescente ocorrência 

de pichações nos tijolos, especialmente na Rua Treze de Maio. 

Há infiltrações importantes decorrentes da falta de manutenção dos 

tubos de queda. A estrutura do pavimento intermediário, sobre os 

banheiros, está em colapso. Observam-se pontos de acúmulo de água 

no piso, devido ao péssimo estado do telhado. O forro de madeira já 

colapsou em diversos pontos. 

Outro dano observado é a pulverização do tijolo, ou esfarelamento 

superficial, especialmente nas bordas dos tijolos, causando grande 

perda de seção da alvenaria. 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

Bloco 

PISOS Fachadas 

Bloco 

ALVENARIAS Fachadas 

Bloco 

COBERTURA Bloco 

FORRO Bloco 

PORTAS Fachadas 

Bloco 

JANELAS Fachadas 

Bloco 

INFRAESTRUTURA Fachadas 

Bloco 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

Bloco 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 05 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

Planta Baixa -projeto 1951. AHMJSA 

O Bloco 5 foi projeta por Romano Lunardi juntamente dom o Bloco 4 e aprovado em 1951. Tinha função de laminação a frio, trefilação de ferro e materiais não ferrosos.  Possuía um recuo como espécie de 

doca para o pátio interno, que posteriormente foi ampliado.  

 

Havia no projeto um acesso para Rua 13 de Maio que não sabemos se foi construído, pois já não existia na imagem da década de 60. Foi aberto um acesso para rua Dom José Barea, postriormente que não 

estava no projeto original e precisou de uma rampa para vencer o desnível. As aberturas foram fechadas em parte da fachada sul e toda fachada leste. Não possuía previsão para nenhuma instalação. E 

banheiros foram anexados posteriormente. 

 

Vista área bloco 5, 1960. AHMJSA  Vista aérea Bloco 5, 1964. AHMJSA 
Corte e fachada 1951. AHMJSA 

BLOCO 05 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

A favorável implantação de esquina que possibilita visibilidade e a criação de fachadas mais ativas 

proporcionando relações: interior x exterior, o pé-direto alto, a planta livre e a conexão com o pátio faz com que 

o BLOCO 05 tenha potencial para receber atividades gastronômicas e de lazer. A permeabilidade do bloco que 

permite aberturas para o exterior, a luminosidade natural e a ventilação dos vãos das fachadas e das  zenitais  e 

as possibilidades de  pontos de acesso básico como de carga e descarga e a planta livre permite múltiplas 

implantações de quiosques e bancas , feiras e eventos de caráter efêmero ou permanente. 
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5 - Lazer e gastronomia 

3- Arte e cultura 

2 -Memória e patrimônio 

1- administração MAESA 

1-Adminstração Municipal 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x x x 5 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = LAZER E 

GASTRONOMIA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 05 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

Iluminação e 

ventilação por 

shed e janelas. 

Possível abertura 

de vãos fechados. 

Permite 

instalação 

específica 

 

Acesso 

externo e 

interno 

Esquina 

 

Média 

relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 05 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do Projeto – 1956  

Ano de construção – 1958 

 

USO ORIGINAL 

SBP – Setor de Botões de Pressão 

 

ÁREA TOTAL 9.210,15m² 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  04 

1º pav. Nível 7,10 

2º pav. Nível 12,43 

3º pav. Nível 17,09 

4º pav. Nível 21,67  

 

 

BLOCO 06 

Fonte: Jornal Pioneiro 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do Projeto – 1956  

Ano de construção – 1958 

 

USO ORIGINAL 

SBP – Setor de Botões de Pressão 

 

ÁREA TOTAL 9.210,15m² 

 

Fontes: AHMJSA 

Jornal Pioneiro 
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CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  04 

1º pav. Nível 7,10 

2º pav. Nível 12,43 

3º pav. Nível 17,09 

4º pav. Nível 21,67  

 

 

Fonte: Jornal Pioneiro 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 



Fonte: dos autores 

BLOCO 06 

 

1º PAV.  

NÍVEL 7,10 

 



VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 

 MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 7,10 

ÁREA: 865,39m²*  

Pé direito: 4,75m 

 

OBSERVAÇÕES 

Na porção final do pavilhão 06 há um subsolo que foi utilizado como 

armazenagem de resíduos de material de fundição.  

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Treze de Maio (leste) 

Acesso por subsolo ao Bloco 05 (sul) 

Acesso para o pátio leste (praça) na fachada oeste 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  
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Acesso 

Pátio Leste 

Acesso 

Nível 12,43 

R
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a
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Pátio Leste 

1º PAV.  

NÍVEL 7,10 

 

PLANTA BAIXA – 1º PAVIMENTO 

 



Fonte: dos autores 

BLOCO 06 

 

2º PAV.  

NÍVEL 12,43 



VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 

 MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 12,43 

ÁREA: 4.287,19m²*  

Pé direito: 4,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

Neste pavimento do bloco 06, está localizado o portão de acesso dos 

funcionários da MAESA pela Rua Placido de Castro. A porção norte do 

pavimento está isolada da parte dos fundos por um tapume metálico e a 

área de carga e descarga do pavilhão teve a porta de acesso a esta área 

fechada com tijolos furados. Em geral, possui planta-livre, com ilhas 

espalhadas em diversos pontos do pavimento, onde estão localizadas 

escadas de acesso  e elevadores de carga, conectando-o aos demais 

andares.  

 

ACESSOS 

Acesso para a Rua Plácido de Castro (norte) 

Acesso ao nível 7,10 (subsolo) 

Acesso para o pátio leste (praça) na fachada oeste 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  
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Acesso Plãcido de Castro 
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Pátio Leste 

Acesso 

Pátio Leste 

Acesso 

Nível 7,10 

Acesso 

Nível 17,09 

Acesso 

Nível 17,09 

Acesso 

Nível 17,09 

2º PAV.  

NÍVEL 12,43 

PLANTA BAIXA – 2º PAVIMENTO 

 



Fonte: dos autores 

BLOCO 06 

3º PAV.  

NÍVEL 17,09 



VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 17,09 

ÁREA: 4.057,57m²*  

Pé direito: 3,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

Sobre o piso há uma malha de ripas de madeira formando pequenas 

baias numeradas onde eram instaladas máquinas para a fabricação dos 

botões de pressão. Cada baia era ocupada por uma máquina e uma 

pessoa. Os caminhos entre as baias são demarcados com um tipo de 

lâmina vinílica sobre o piso de tacos de madeira. No volume de escadas 

central há outro elevador de carga e um pavimento extra, que acessa um 

volume sobre o telhado que abriga caixas d’água. Ao acessar o volume 

de escadas, no patamar intermediário (mais elevado) há uma pequena 

saleta de observação. Há também uma ilha com divisórias de madeira e 

vidro, separando a porção norte do restante do pavimento. Essa 

divisória possui as janelas móveis e duas grandes portas.  

 

ACESSOS 

Acesso ao Bloco 08 (oeste) 

Acesso ao nível 12,43 (térreo) 

Acesso ao nível 21,67 (reservatórios) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  
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Pátio Leste 

Rua Plácido de Castro 

Acesso 

Nível 21,67 

Acesso 

Nível 12,43 

Acesso 

Nível 12,43 

Acesso 

Bloco 08 

3º PAV.  

NÍVEL 17,09 

PLANTA BAIXA – 3º PAVIMENTO 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

O acesso de funcionários se dava através do Bloco 06. Essa fachada se sobressai do restante do conjunto através do seu 

volume retangular, rebocado e pintado. O pavilhão 06 tem sua fachada leste praticamente espelhada para a parte interna do 

conjunto, diferenciando apenas as portas de acesso e algumas alterações de esquadrias.  

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

BLOCO 06 

FACHADA LESTE 

FACHADA NORTE 

FACHADA OESTE 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Para fins de cadastramento dos pavimentos, considerou-se como 1º 

pavimento o de menor cota, embora seu acesso se dê apenas pela parte 

interna do conjunto e o que acessa a rua Plácido de Castro seja o 2º 

Pavimento. 

A partir deste bloco, as coberturas passam a não ter mais sheds e 

passam a ter o pé-direito mais baixo, possivelmente devido à destinação 

original do pavilhão. A fachada leste possui platibandas em frontão 

triangular, acompanhando as águas da cobertura, já a fachada norte 

recebeu o mesmo tratamento de platibandas em arco abatido existentes 

nos blocos da rua Dom José Barea. No acesso norte o pórtico é 

marcado com uma parede com reboco e pintura e, no topo, há uma 

placa de ferro com a inscrição da Eberle. 

No 2º Pavimento há intervenções em tijolo dividindo o pavilhão em duas 

áreas separadas. No 3º pavimento há diversas divisórias de madeira. No 

piso deste pavimento há ainda a demarcação da posição das antigas 

máquinas com as placas de numeração de cada box. 

Todos os pavimentos são conectados por escadas e elevadores de 

carga, distribuídos ao longo do pavilhão. Dois grandes volumes saem do 

telhado com um pavimento de serviço extra sobre a cobertura. Abaixo 

destes volumes há uma pequena saleta de observação em um 

pavimento intermediário. 

Há duas portas de madeira no 3º pavimento que servia para carga e 

descarga de produtos por içamento. 
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SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento e contenções em bloco de pedra basalto; 

PISOS 1º Pav. – Lajotas de pedra de basalto regular; 

2º Pav. – Piso cimentado, lajotas de pedra de basalto regular e tacos de madeira; 

3º Pav. – Tacos de madeira. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura acrílica na 

parte interna. 

2º e 3º Pavimentos com divisórias adicionais em chapas de madeira com vidro, chapas 

metálicas e tijolo furado. 

COBERTURA Cobertura em várias águas em formato zigue-zague com estrutura de madeira e telhas de 

fibrocimento.  

FORRO Forro plano em tábuas de madeira com encaixe macho-fêmea com algumas claraboias com 

telha translúcida no 3º pavimento e laje nos demais. 

PORTAS 1º Pav. – não há; 

2º Pav. – Portões metálicos; 

3º Pav. – Portas de madeira e portas pantográficas de ferro (elevadores). 

JANELAS 1º Pav. – não há (vãos abertos na fachada interna e vãos emparedados na fachada externa; 

janelas basculantes altas de madeira na fachada sul; 

2º Pav. – Janelas basculantes de madeira e vidro e basculantes de ferro; 

3º Pav. – janelas basculantes de madeira com tela metálica na parte externa. 

INFRAESTRUTURA Banheiros nos pavimentos 2 e 3; volumes extra acima do pavimento 3. 

OUTROS ELEMENTOS Existência de elevadores de carga e um alçapão na laje com tampa de correr em trilho para 

cobrir o vão entre o 3º e o 2º pavimentos. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

Neste pavilhão, diferente dos da rua Dom José Barea, há pichações 

também nas platibandas. Observa-se ainda o acúmulo de umidade na 

fachada leste, de forma generalizada, devido à existência de vegetação 

em grande quantidade no passeio e à insuficiência da drenagem externa. 

Há significativos danos na cobertura, com perda de telhas, 

madeiramento de tesouras e forros, além de grande infiltração de água 

nas lajes dos pavimentos intermediários, causando comprometimento 

de ferragens das vigas e lajes. 

Deverá ser averiguada a estabilidade da estrutura da caixa d’água sobre 

o telhado. 

 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

PISOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

ALVENARIAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

COBERTURA 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

FORRO 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

BLOCO 06 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

PORTAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

JANELAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

INFRAESTRUTURAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Os pisos também apresentam danos irreversíveis, especialmente nos 

tacos de madeira. 

Janelas externas de madeira apresentam alterações e as portas de 

madeira apresentam danos causados pela umidade. 

Há diversas estruturas adicionais de banheiros dentro do pavilhão, com 

piso elevado, porém suas infraestruturas estão em péssimas condições 

ou são inexistentes. 

Há danos visíveis nas pedras de contenção, com perda da argamassa 

de assentamento e fissuração das pedras. 

 

 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 06 

Planta Baixa -projeto 1958. AHMJSA 

Bloco 6 foi construído com dois andares e um subsolo para adequar ao desnível da Rua 13 de Maio. Foi modulado em 10,49 x 9,59. O volume acesso marcado como um pórtico faz parte do projeto deste 

pavilhão. 

  

O projeto é de 1958 e na foto aérea de 1959 é possível ver a construção do subsolo. Chama “Projeto para Pavilhão da S.B.P” (Setor de Botões de Pressão). A construção segue o projeto exceto pelo telhado 

que era para ser de shed e foi feito de duas águas. Já eram previstos os três núcleos de escadas e elevadores existentes. O projeto previa pequeno núcleo de banheiros na fachada leste, porém os banheiros 

que existem estão em locais distintos e se caracterizam por instalações posteriores. 

 

A fachada leste sofreu alterações das aberturas, com alguns fechamentos e outras diminuições do vão original. Havia uma porta de acesso ao subsolo. 

 

Fachada Rua 13 de Maio – 1958. AHMJSA Vista aérea Bloco 6, 1964. AHMJSA. Fachada Rua Plácido de Castro- 1958. AHMJSA 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 06 

A edificação ocupa  importante  esquina (rua 13 de maio e Plácido de Castro), sendo um dos blocos 

arquitetonicamente  mais marcantes do conjunto. O espaço interno modulado, na sua estrutura, os 

diversos pavimentos da edificação que podem ser integrados verticalmente,  serviriam como um 

espaço multifuncional dedicado a arte e cultura, possibilitando a instalação de exposições de arte, 

espaços para esquetes teatrais  e demais manifestações artísticas. 
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5 - Arte e cultura 

3 - Lazer e gastronomia  

2 - Memória e patrimônio 

2- administração MAESA 

2- Administração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x x 2 

ARTE E CULTURA 
x x x x x 5 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x 3 

ADM. 
x x 2 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = ARTE E 

CULTURA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 06 

Espaço 

amplo. 

P.D. normal 

com 

possibilidade 

integrar 

andares 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações de 

fachada 

Circulação 

vertical 

Permite 

instalação 

específica 

 

Acesso 

externo 

controlado e 

interno 

 

Média relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1953 

Ano de construção - 1958 

 

USO ORIGINAL 

Seção de tesouras e instrumentos 

cirúrgicos. 

 

ÁREA TOTAL 1. 578,45m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

1º pav. Nível 2,10 

2º pav. Nível 4,55 

 

BLOCO 07 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 07 

 

1º PAV.  

NÍVEL 2,10 
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BLOCO 07 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 2,10 

ÁREA: 1.548,39m²* 

Pé direito: 5,30m 

 

OBSERVAÇÕES 

Na lateral do Bloco 07 há um pequeno passeio que circunda o prédio e 

também dá acesso ao pátio leste. 

 

ACESSOS 

Acesso para a circulação (rua) interna a sul e o pátio leste (fachadas 

norte e leste). 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

  

Acesso 

Pátio Leste 

Acesso 

Nível 4,55 

Pátio Leste 

1º PAV.  

NÍVEL 2,10 

 

PLANTA BAIXA  

1º PAVIMENTO 

 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 07 

 

2º PAV.  

NÍVEL 4,55 
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BLOCO 07 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 4,55 

ÁREA: 30,06m²* 

Pé direito: 2,45m 

 

OBSERVAÇÕES 

Assim como nos Blocos 01, 02, 03, 04 e 05, as fachadas do Bloco 07 

são compostas por alvenaria de tijolos aparentes, que encobrem uma 

estrutura modulada de concreto armado aparente. Apoiadas nesta 

estrutura, estão dispostas as tesouras de madeira, que por sua vez, 

apoiam o telhado e os sheds.  

 

ACESSOS 

Acesso para a circulação (rua) interna a sul e o pátio leste (fachadas 

norte e leste). 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

61% A 80% SATISFATÓRIA: BOM 

 

Acesso 

Nível 2,10 

Pátio Leste 

2º PAV.  

NÍVEL 4,55 

 

PLANTA BAIXA  

2º PAVIMENTO 

 

ICONOGRAFIA 

 

Fachada Norte 

 

Fachada Sul 

 



Fonte: dos autores 

BLOCO 07 
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SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco fica no centro do pátio leste, isolado junto do bloco 03, 

porém sem ligação direta entre eles. Há acesso tanto para a passagem 

sul quanto para a norte, porém não há acesso na lateral leste, que faz 

frente com a praça. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso concreto alisado. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura acrílica na 

parte interna. 

COBERTURA Cobertura em formato shed com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Shed com 

vedação em telha translúcida. 

FORRO Forro inclinado em tábuas de madeira com mata-junta sob a telha e eucatex. 

PORTAS Vãos abertos sem esquadria nos vãos maiores e portas menores de madeira. Alguns vãos 

fechados com alvenaria de tijolo. 

JANELAS Janelas basculantes de madeira e vidro e alguns vãos fechados com alvenaria de tijolo. 

INFRAESTRUTURA Banheiros e sala em pavimento intermediário acima dos banheiros. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

BLOCO 07 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

As principais manifestações patológicas encontradas na alvenaria de 

tijolos deste pavilhão decorrem do clima local, que apresenta grandes 

períodos úmidos e a influência da umidade do próprio solo, sobretudo 

no que diz respeito ao mau funcionamento do sistema de drenagem do 

próprio terreno. Por estar em uma cota mais baixa do terreno, a 

influência da umidade do próprio solo ascende na alvenaria e provoca 

danos. 

Além disso há danos no telhado causando infiltração e acúmulo de água 

nos pisos, danos nas tesouras e forros. 

Há alterações nas esquadrias, com emparedamento de algumas janelas 

e portas. 

BLOCO 07 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 
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DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 07 

Planta Baixa -projeto 1958. AHMJSA 

O Bloco 7 foi projetado por Lunardi em 1952, porém sua construção iniciou após o pavilhão 6 como mostra a foto aérea de 1960.  Previa uma conexão com o Bloco 3 e outra com os fundos.  Projetado para 

Seção de Tesouras e Instrumentos Cirúrgicos. 

 

Pela imagem se percebe que é uma reprodução da solução do arquiteto Silvio Toigo para  Pavilhão 3.  Segue o módulo de 9,44 x 10,00. A fachada do projeto tem um escalonamento que é apenas formal para 

o lado leste e oeste. Haviam dois núcleos pequenos de banheiros no pavilhão e hoje existe um maior. 

 

Foto aérea, 1960. Bloco 6 em obras e o 7 não existe 

ainda. AHMJSA 

Vista aérea Bloco 7,1964. AHMJSA. 
Corte e Fachada- 1958. AHMJSA 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 07 

Localizado no centro de um dos pátios, configura um plano de fundo para a praça. A planta livre e o 

pé-direito avantajado somado as condições de ventilação e iluminação natural faz com que o bloco 

tenha forte potencial para receber equipamentos de lazer e gastronomia, como feiras, eventos e 

quiosques permanentes de alimentação. 

5 - Lazer e gastronomia  

3 -  Arte e cultura 

2 - Memória e patrimônio 

2- administração MAESA 

1- Administração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x x 2 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x x x 5 

ADM. 
x x 2 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = LAZER E 

GASTRONOMIA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 07 

Espaço 

amplo. 

P.D. alto 

 

Iluminação e 

ventilação por 

shed e janelas. 

Possível 

abertura de 

vãos fechados. 

Permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Média 

relevância. 

Baixa deposição 

de fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  
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LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do Projeto – 1959  

 

USO ORIGINAL 

Vestiários 

 

ÁREA TOTAL 6.082,39m² 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  03 

1º pav. Nível 9,00 

2º pav. Nível 14,10 – 15,19 

3º pav. Nível 18,00 – 19,00 

 

 

BLOCO 08 

Fonte: Jornal Pioneiro 



Fonte: dos autores 

BLOCO 08 

 

1º PAV.  

NÍVEL 9,00 
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BLOCO 08 

 MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 9,00 

ÁREA: 1.959,40m²*  

Pé direito: 4,75m 

 

OBSERVAÇÕES 

A implantação do Bloco 08 e a configuração do subsolo, tomam partido 

desnível topográfico que existe entre Rua Placido de Castro e o pátio 

interno. Os grandes vãos de abertura existentes na fachada sul deste 

bloco, ao nível do subsolo, foram intervenções posteriores, quando 

algumas esquadrias foram retiradas e partes das paredes foram 

demolidas, para permitir a passagem de grandes veículos. 

 

ACESSOS 

Acesso para pavimento térreo (níveis 14,10 e 15,05m) por meio de 

escada e elevador. 

Acesso para o pátio leste (praça) e ruas internas de circulação através 

da fachada sul. 

Acesso para o Bloco 01 (oeste). 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

1º PAV.  

NÍVEL 9,00 

 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 08 
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2º PAV.  

NÍVEL 14,10 

NÍVEL 15,19 

 

 



BLOCO 08 

 MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 14,10 

ÁREA: 1.943,26m²*  

Pé direito: 4,00m / 5,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

A varanda externa do pavilhão 08, na altura deste pavimento, oferece 

uma visão privilegiada do conjunto e dos pátios internos. Por meio 

dessa varanda, é possível acessar ambientes que estão sendo utilizados 

por setores da Administração Municipal, tais como a DIPPAHC - Divisão 

de Proteção ao Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural e Guarda 

Municipal. 

 

ACESSOS 

Acesso para níveis 9,00 (subsolo) e níveis 18,01 e 18,84m (pavimento 

superior) por meio de escada e elevador. 

Acesso para o pátio leste (praça) e ruas internas de circulação através 

da fachada sul. 

Acesso para o Bloco 01 (oeste). 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

2º PAV.  

NÍVEL 14,10 

NÍVEL 15,19 

 

 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 
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3º PAV.  

NÍVEL 18,00 

NÍVEL 19,00 

 

 



BLOCO 08 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 18,00 

ÁREA: 2.179,73m²*  

Pé direito: 3,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

No pavilhão 08, assim como no 06, há várias estruturas anexas 

contruídas nas laterais para banheiros e salas. Ainda assim, é possível 

ter uma visibilidade de toda a extensão do bloco. Trata-se de um 

pavilhão estreito e bastante comprido. Os pisos deste pavimento são em 

parquê com alguns trilhos de material vinílico sobrepostos. Este pavilhão 

foi construído com um escalonamento das lajes em três níveis e uma 

sequência de rampas para vencer os desníveis. Na porção oeste do 

pavimento, há uma pequena escada que acessa o pavimento inferior e 

funciona como rota de fuga. Algumas divisórias em madeira foram 

feitas. Oportuno referir que, apesar do forro ter caído inteiro, a estrutura 

de madeira ainda está inteira. Neste pavimento, ao invés de forro em 

ripas de madeira, foram utilizadas placas de madeira compensada 

retangulares. 

 

ACESSOS 

Acesso para níveis 14,10 e 15,05 (pavimento térreo) por meio de 

escada e elevador. 

Acesso para o Bloco 01 (oeste) e para o Bloco 06 (leste). 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

3º PAV.  

NÍVEL 18,00 

NÍVEL 19,00 

 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Entre os pavilhões 06 e 01, a fachada norte, voltada para a Rua Plácido de Castro, é tratada de modo unitário, com suave ondulação da platibanda 

e ritmo das aberturas. A partir do bloco 08, pode-se ver o pátio oeste e os pavilhões localizados na parte central do terreno. Uma estrutura para 

caixa d’água foi executada sobre este trecho. Os pavilhões só se ligam a partir do pavimento superior (nível 18,00). 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 
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Fonte: dos autores 

BLOCO 08 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Para fins de cadastramento dos pavimentos, considerou-se como 1º 

pavimento o de menor cota, embora seu acesso se dê apenas pela parte 

interna do conjunto e o que acessa a rua Plácido de Castro seja o 2º 

Pavimento. 

Este bloco foi construído escalonado, com 3 níveis diferentes nos 

pavimentos 2 e 3, sendo que uma parte deste bloco foi construída 

posteriormente, de modo a ligá-lo ao bloco 01. Este escalonamento foi 

feito para acompanhar a inclinação da rua, permitindo janelas para 

ventilação e iluminação no 2º pavimento pela fachada norte. 

Por ter momentos construtivos diferentes, sua fachada possui dois 

padrões de platibanda. A leste, a platibanda segue em arco abatido 

como na fachada norte do bloco 06, porém, com a mudança do sentido 

da cobertura, passa a ter a platibanda em oitões triangulares 

acompanhando as águas do telhado. 

Na porção intermediária do bloco há, acima dos elevadores de carga, 

uma laje de serviço complementar sobre o telhado. 

As janelas da fachada norte possuem uma característica diferente das 

demais, configuradas em fita, sendo que cada pavimento tem um 

padrão de dimensão. No 3º pavimento elas são grandes e no 2º, 

possuem uma altura menor, uma vez que o pavimento é semienterrado. 

O 1º pavimento possui acesso apenas por dentro do conjunto, uma vez 

que está totalmente enterrado em relação à rua Plácido de Castro.  

O 2º pavimento possui bastante alteração e divisão em salas menores 

sem acesso entre elas, acessando apenas por uma varanda externa que 

se projeta da fachada sul.  

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento e contenções em bloco de pedra basalto; 

PISOS 1º Pav. – Cimento alisado; 

2º Pav. – laje bruta (piso removido), cerâmico, tábua e tacos de madeira; 

3º Pav. – Tacos de madeira. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura acrílica na 

parte interna. 

2º Pavimento com divisórias adicionais em tijolo com reboco e pintura, gesso acartonado, 

madeira e eucatex. 

COBERTURA Cobertura em várias águas em formato zigue-zague com estrutura de madeira e telhas de 

fibrocimento.  

FORRO 1º Pav. – Laje; 

2º Pav. – Laje e chapas de madeira compensada; 

3º Pav. – Chapas de madeira compensada. 

PORTAS 1º Pav. – não há; 

2º e 3º Pav. – madeira, vãos sem porta, porta pantográfica de ferro (elevadores). 

JANELAS 1º Pav. – Basculantes de ferro; 

2º Pav. – Basculantes de ferro e guilhotina de madeira; 

3º Pav. – Basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Banheiros nos pavimentos 2 e 3; volumes extra acima do pavimento 3, bebedouros internos no 

2º pavimento. 

OUTROS ELEMENTOS Existência de 2 elevadores de carga ligando todos os pavimentos. 
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OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

Neste trecho, ao longo do passeio, há árvores de porte maior que 

interferem mais diretamente na fachada, obstruindo a incidência de sol e 

aumentando a umidade na região da platibanda. Há também vários 

tubos de queda quebrados liberando umidade diretamente na alvenaria e 

formando biofilme e vegetação sobre os tubos e tijolos. 

Devido aos danos na cobertura, com telhas quebradas, há grande 

comprometimento das tesouras do telhado, dos forros e também dos 

pisos de taco de madeira. 

Algumas vigas apresentam fissuras e devem ser monitoradas. 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

PISOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

ALVENARIAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

COBERTURA 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

FORRO 1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

BLOCO 08 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 5 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 5 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

PORTAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

JANELAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

INFRAESTRUTURAS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

1º Pavimento 

2º Pavimento 

3º Pavimento 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

BLOCO 08 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

As esquadrias apresentam vários vidros quebrados, além de falta de 

portas em vários locais. 

As infraestruturas existentes de banheiros e instalações estão em 

péssimo estado de conservação. 

Há ainda aberturas feitas nas lajes e cobertas com tapume. Estas 

aberturas deixaram ferragem aparente, comprometendo a estrutura da 

laje. 

Especialmente no 2º e 3º pavimentos há bastante alterações de 

divisórias internas, pisos e infraestruturas. 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 
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DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 08 

Planta Baixa -projeto 1958. AHMJSA 

O Bloco 8 tem projeto aprovado em 1958 para servir de Vestiários, Refeitório e Cozinha. Possuía dois pavimentos, sendo o térreo de depósito e caixas d’água e o superior com as demais funções. O Bloco foi 

construído com três pavimentos e o depósito recebeu aberturas como o andar superior. 

 

O escalonamento previsto era resolvido por escadas, porém hoje encontramos rampas para acessar estes níveis. Não existe registro se foi executado assim.  

 

O fechamento do bloco foi projetado junto, porém executado em um segundo momento como se percebe nas fotos aéreas. Este bloco não se conecta com a primeira parte já construída e era previsto em 

projeto essa diferença de nível.  

 

Foto aérea Bloco 8 parcialmente executado. 1964. 

AHMJSA 

Vista aérea Bloco 8, 1981. AHMJSA. 
Fachadas norte e sul- 1958. AHMJSA 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 08 

A relação direta com a rua Plácido de Castro, com acessos já estabelecidos e  a atual ocupação de parte do 

bloco por secretarias municipais, o porte do prédio com andares em níveis diferentes e intercomunicantes  e 

as condições de ventilação e iluminação natural que permitem conexões visuais com a rua e com o pátio 

favorecem a instalação de escritórios e oficinas destinadas as atividades administrativas municipais  como 

também espaços para prática de  atividades artísticas como ateliês e salas de ensaio, música e  etc. A 

situação atual da edificação possibilita todo tipo de adaptação no seu interior. 
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4 - Administração Pública 

3 -  Arte e cultura 

3- Administração MAESA 

2 – Lazer e gastronomia 

1- Memória e patrimônio 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x x x x 4 

ARTE E CULTURA 
x x x 3 

MEMÓRIA x 1 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x 2 

ADM. 
x x x 3 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) =  Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 08 

Espaços 

divididos 

P.D. alto 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações 

de fachada. 

Circulação 

vertical 

Permite 

instalação 

específica 

 

Acesso 

interno e 

externo 

controlados 

 

Média 

relevância. 

Sem deposição 

de fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1964 

 

USO ORIGINAL 

Setor de depósito e expedição de 

material. 

Área de circulação 1 

 

ÁREA TOTAL 1.389,85m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV. 02  

Nível 0.10 

Nível 1.10 

 

BLOCO 09 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 09 

 

167 

NÍVEL 0.10 

 

NÍVEL 1.10 

 



BLOCO 09 

 MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA:  1.389,85m²* 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 1: 423,15m² 

Pé direito: 3,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

Recentemente, foi construído um setor específico para as atividades de 

escritório da qualidade, engenharia e laboratório dentro do próprio 

pavilhão, sendo que o restante do bloco é utilizado como almoxarifado.  

 

ACESSOS 

Acesso para a rua Dom José Barea 

Acesso aos Blocos 01 (leste) e 17 (oeste) 

Acesso circulação (rua) interna, a norte 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Acesso Dom José Barea 

Acesso 

Nível 1,10 

Área de circulação 01 

Acessos Pátio Oeste 

Acesso 

Bloco 01 

NÍVEL 0.10 

 

NÍVEL 1.10 

 

PLANTA BAIXA 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

O Bloco 09 possui as janelas em fita e não possui platibanda na fachada. O volume oeste do Bloco 01, inicialmente, foi projetado para ser uma 

esquina. Quando o pórtico foi incorporado (hoje portão 02 que dá acesso ao pavilhão 09), foi feito um acabamento na fachada de modo a fechar o 

chanfro de esquina.  

  

  

 
EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

FACHADA SUL  

 

169 BLOCO 09 

FACHADA NORTE  

 

FACHADA SUL  

 

VAZQUEZARQUITETOS 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco foi posicionado imediatamente a oeste do bloco 01, ligado a 

este pela fachada. Com esta ligação, o chanfro que existia na fachada do 

pavilhão 01 foi fechado para dar continuidade à mesma. 

As esquadrias da fachada externa foram feitas em fita, fugindo do 

padrão de ritmo das demais fachadas desta rua e assemelhando-se 

mais à fachada do bloco 08 na rua Plácido de Castro. Porém, as 

platibandas seguem o ritmo das demais desta rua, em arco abatido. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas em malha modular de concreto armado no sistema Hennebique;  

Embasamento em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso cimentado e piso vinílico sobre tacos de madeira. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes com assentamento flamengo, com pintura na parte 

interna, divisórias internas em eucatex. 

COBERTURA Cobertura em formato shed com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. Shed com 

vedação em telha translúcida. 

FORRO Forro inclinado em tábuas de madeira com mata-junta sob as telhas e rebaixamento plano 

em PVC nas salas menores. 

PORTAS Portão metálico de elevação na fachada sul, vão sem porta na parte interna, portas de 

madeira e de ferro nas portas menores. 

JANELAS Janelas basculantes de ferro nas fachadas norte e sul e tela metálica externa à janela 

apenas na fachada sul. 

INFRAESTRUTURA Banheiros e reservatório de água. 

OUTROS ELEMENTOS Diferença de nível dentro do bloco, entre salas menores e salões principais. 

BLOCO 09 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

Na fachada, os tubos de queda pluviais apresentam rompimentos e 

desconexões, que causam infiltração na parede. As platibandas desta 

fachada não existem mais. 

Internamente há bastante deposição de fuligem seca em todas as 

superfícies, há alteração em pisos e configuração de ambientes novos 

com divisórias leves. 

A porta de acesso para a circulação interna não existe. 

Há danos aparentes nas alvenarias de tijolo devido à umidade. 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Fachadas 

Bloco 

PISOS Fachadas 

Bloco 

ALVENARIAS Fachadas 

Bloco 

COBERTURA Bloco 

FORRO Bloco 

PORTAS Fachadas 

Bloco 

JANELAS Fachadas 

Bloco 

INFRAESTRUTURA Fachadas 

Bloco 

OUTROS ELEMENTOS Fachadas 

Bloco 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

BLOCO 09 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

VAZQUEZARQUITETOS 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 09 

Vista Aérea Bloco 9, 1964. AHMJSA 

O bloco 9 não teve projeto aprovado. Sua construção da década de 60 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. 

 

Bloco 9, 1971. AHMJSA. 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

O bloco em relação a sua originalidade está descaracterizado, ficando apenas a estrutura interna como 

remanescência e desta forma, se toma maior liberdade nas definições dos novos usos. A estrutura modular, 

a planta livre e integração pátio / interior / rua,  faz com que o BLOCO 09 possa assumir funções atendendo a 

administração municipal, do complexo MAESA e também atividades culturais já que está ao lado do BLOCO 

01 que se identifica a vocação e a potencialidade destinada a preservação da memória e patrimônio. 
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3 -Administração MAESA 

2- Administração Pública 

2 - Arte e cultura 

0-  Memória e patrimônio 

0 - Lazer e gastronomia  

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x x 2 

ARTE E CULTURA 
x x 2 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
x x x 3 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 09 

Espaços 

divididos 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação por 

shed e 

aberturas na 

fachada 

 

Não permite 

instalação. 

Péssimo 

estado. 

 

Somente 

interno 

 

Média relevância. 

Alta 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

BLOCO 09 

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO  

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1964 

 

USO ORIGINAL 

Garagem, sala de equipamentos de 

segurança e sala do arquivo 

 

 

ÁREA TOTAL 945,95m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,10 

Nível 1,80 

 

 

BLOCO 10 

F
o
n
te

: 
J
o
r
n
a
l 
P

io
n
e
ir
o
 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 10 
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NÍVEL 1,10 

 

NÍVEL 1,80 

 

 

 

 



BLOCO 10 

 

 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

 

Nível 1,10 

ÁREA: 726,62m²*  

Pé direito: 3,00m 

 

Nível 1,80 

ÁREA: 213,60m²*  

Pé direito: 2,30m 

 

OBSERVAÇÕES 

A parte mais antiga deste bloco foi construída com tijolos aparentes, 

porém não há detalhes arquitetônicos relevantes e os tijolos foram 

cobertos por tinta branca. A parede de fundos acompanha o muro de 

contenção em pedras basálticas, que posteriormente foi pintado de 

branco (parte interna).  

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (lago) 

Acesso para o Bloco 15 (leste) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

NÍVEL 1,10 

 

NÍVEL 1,80 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 



ICONOGRAFIA 

OBSERVAÇÕES 

 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Este bloco está construído no alinhamento do terreno com as vias Pedro Tomasi (oeste) e Dom José Barea (sul). Pode-se observar, 

também, a grande diferença de desnível entre o pátio e o passeio público que acompanha a Rua Pedro Tomasi, o qual ultrapassa a 

altura da cobertura do Bloco 10. Considera-se, ainda, que este é o trecho de menor diferença de toda a rua Pedro Tomasi.  

  

  

 EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO: 1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO: 21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

177 BLOCO 10 

FACHADA LESTE  

 

VAZQUEZARQUITETOS 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco foi posicionado junto ao muro oeste e esquina do muro sul, 

utilizando-se da contenção de pedra como alvenaria de fundos. 

Esta construção não segue o padrão construtivo dos demais anteriores 

a este, tanto no que diz respeito a sistema estrutural, alvenarias e 

estética arquitetônica, se tratando de uma construção bastante simples 

e sem características marcantes. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Alvenaria portante em tijolo e pilares internos em perfil de aço para sustentação do telhado;  

Contenção em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso cimentado, lajotas de pedra de basalto regular e piso vinílico em placas; 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes, com pintura na parte interna e externa e divisórias 

internas em eucatex. 

COBERTURA Cobertura em uma água com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento. 

FORRO Forro de isopor em salas menores e banheiros.  

No restante não há. 

PORTAS Madeira e eucatex nas divisórias internas; 

Nos vãos maiores de acesso não há. 

JANELAS Janelas basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Banheiros. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

BLOCO 10 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 5 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Toda a estrutura do telhado, tanto as telhas, como as tesouras, estão 

em mal estado, comprometendo a integridade de tudo o que está 

encoberto pelo mesmo. Já as instalações elétricas estão em péssimo 

estado e oferecem riscos. 

Um dos banheiros é inacessível e isolado, tendo seu acesso fechado por 

paredes de alvenaria. 

Os pisos de taco de madeira apresentam danos irreversíveis. 

BLOCO 10 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. VAZQUEZARQUITETOS 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 10 

Vista Aérea Bloco 10, 1964. AHMJSA 

O bloco 10 não teve projeto aprovado. Sua construção da década de 60 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

O bloco era destinado exclusivamente a atividade fabril na armazenagem de insumos e/ou resíduos como 

também de arquivo, e assim,  não trazendo qualquer valor histórico arquitetônico que pese a identificação de 

uma vocação específica. 
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3- Administração MAESA 

2- Administração Pública 

1- Arte e cultura 

0-  Memória e patrimônio 

0 - Lazer e gastronomia  

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x X 2 

ARTE E CULTURA 
X 1 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
x X x 3 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 10 

Espaços 

divididos 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações de 

fachada. 

. 

Não permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Sem relevância. 

Alta 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

BLOCO 10 

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1964 

 

USO ORIGINAL 

Depósito 

 

ÁREA TOTAL 835,82m² 

 

Fonte: Jornal Pioneiro. 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,30 

Nível 2,00 

 

 

BLOCO 11 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 11 
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NÍVEL 1,30 

 

NÍVEL 2,00 

 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 1,30 

ÁREA: 103,14m²*  

Pé direito: 8,00m 

 

Nível 2,00 

ÁREA: 732,68*  

Pé direito: 4,35m / 6,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

Embora as obras tenham sido realizadas em períodos diversos, as 

edificações seguem linguagens arquitetônicas semelhantes, exceto no 

que diz respeito às esquadrias. Nesses pavilhões estão acondicionados 

maquinários remanescentes da fábrica. 

Maquinário tombado: resfriador de fornos e torres de exaustão. 

 

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (lago) 

Acesso para o Bloco 15 (leste) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 

NÍVEL 1,30 

 

NÍVEL 2,00 

 

 

BLOCO 11 

ICONOGRAFIA 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco fica em uma cota intermediária, no centro do conjunto, 

ficando semienterrado para o lado norte. Possui acesso tanto para o 

lado sul, em cota igual à passagem externa, quanto para o lado norte, 

acessado por escada interna, já que a cota da passagem norte é maior. 

Este bloco aparentemente foi construído em duas etapas, uma vez que a 

porção oeste, que está ligada ao bloco 01 possui as mesmas 

características arquitetônicas dos demais blocos, e a porção leste é 

diferente e com linguagem simplificada. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Estrutura modular de concreto armado;  

Contenção em bloco de pedra basalto; 

PISOS Piso cimentado. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos maciços aparentes, com pintura no lado interno e parte do lado externo. 

COBERTURA Cobertura em uma água com estrutura de madeira e telhas metálicas. Parte do bloco possui 

característica de shed. 

FORRO Não há. 

PORTAS Portão metálico de correr. 

JANELAS Basculantes de madeira e basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Não se aplica. 

OUTROS ELEMENTOS Maquinário remanescente. 

BLOCO 11 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 4 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

As principais manifestações patológicas encontradas na alvenaria de 

tijolos deste pavilhão decorrem do clima local, que apresenta grandes 

períodos úmidos e a influência da umidade do próprio solo, sobretudo 

no que diz respeito ao mau funcionamento do sistema de drenagem do 

próprio terreno. Por estar em uma cota mais baixa do terreno, a 

influência da umidade do próprio solo ascende na alvenaria e provoca 

danos. 

A edificação apresenta danos nas esquadrias de madeira, vidros 

quebrados e remoção da platibanda com alteração parcial da cobertura. 

As alvenarias externas possuem danos nos tijolos e parte do bloco 

possui pintura diretamente nos tijolos pela parte externa. 

BLOCO 11 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 11 

Vista Aérea Bloco 11, 1964. AHMJSA 

O bloco 11 não teve projeto aprovado. Sua construção da década de 60 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. Sofreu alterações, com pavimento adicional e elevação da cobertura. 
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Vista Atual . porção leste . fonte autores Vista Atual . porção oeste . fonte autores 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 11 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 11 

O pequeno bloco fica na passagem que conecta a praça ao destacado BLOCO 01, desta forma com potencial 

de animar o percurso com equipamentos de lazer e gastronomia, assim como de arte e cultura. O ponto 

estratégico também possibilitaria a instalação de parte da administração do complexo.   
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5 - Administração MAESA 

3- Administração Pública 

3 - Lazer e gastronomia  

2 - Arte e cultura 

1-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x x x 3 

ARTE E CULTURA 
x x 2 

MEMÓRIA x 1 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x 3 

ADM. 
x x x x x 5 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = 

ADMINISTRAÇÃO 

MAESA- INFRA 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 11 

Espaços 

divididos 

P.D. alto 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações de 

fachada. 

. 

Permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Pouca 

relevância. 

Baixa 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto – 1971 

 

USO ORIGINAL 

Fundição de metais não-ferrosos 

Área de circulação 3 

 

ÁREA TOTAL 1.453,70m² 

 

 

 

BLOCO 12 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  05 

1º pav. Nível 1,10 

2º pav. Nível 4,00 

3º pav. Nível 8,00 

4º pav. Nível 12,00  

5º pav. Nível 16,00 

6º pav. Nível 21,10 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 12 
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1º PAV.  

NÍVEL 1,10 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 1,10 

ÁREA BLOCO 12: 1.453,70m²* 

Pé direito: 9,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

Há um mezanino na porção leste do pavilhão e silos de exaustão. A 

estrutura do mezanino é metálica e composta através de vigas tipo “I”. 

Possui torre interna, metálica, cuja função era a central de areia da 

fundição de metais não-ferrosos. 

Maquinário tombado: pontes rolantes e torre externa (central da areia da 

fundição). 

  

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (praça). 

Acessos para a circulação (rua interna) a oeste. 

Acesso para a circulação interna entre os Blocos 12 e 01. 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

NÍVEL 1,10 

 

 

 

BLOCO 12 

  PLANTA BAIXA 

  



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 12 

 

193 

2º PAV.  

NÍVEL 4,00 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 4,00 

ÁREA DO MEZANINO METÁLICO: não cadastrada. 

ÁREA DA CIRCULAÇÃO 3: 896,00m²* 

Pé direito: 9,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

Mezanino metálico 

Silos de exaustão  

Torre da central de areia da fundição 

Maquinário tombado: pontes rolantes e torre externa (central da areia da 

fundição). 

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (praça). 

Acessos para a circulação (rua interna) a oeste. 

Acesso para a circulação interna entre os Blocos 12 e 01. 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

41% A 60% SATISFATÓRIA: REGULAR 

 

NÍVEL 3,00 

NÍVEL 4,00 

NÍVEL 5,00 

 

 

 

BLOCO 12 

PLANTA BAIXA  MEZANINO 

  ÁREA DE CIRCULAÇÃO 3 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco, diferente dos demais, está locado isolado dentro do lote, 

possuindo passagem por todos os lados, embora na parte norte a 

passagem esteja em cota superior e o bloco seja semienterrado. 

Suas características arquitetônicas diferem dos demais blocos, porém, 

sua cobertura em arco com pé direito elevado e vão livre se assemelha 

ao vão central do bloco 01. 

Sua maior relevância é o maquinário remanescente com estrutura 

completa de uma linha de produção, além dos mezaninos que levam à 

torre do silo. Neste pavilhão é possível compreender o processo de 

produção da fábrica desde a chegada da areia. 

A estrutura dos mezaninos até a torre são em perfis metálicos em “i” e 

vedação em telhas metálicas. 

SISTEMA ESTRUTURAL Estrutura modular de concreto armado;  

Contenção em bloco de pedra basalto; 

PISOS Concreto. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos aparentes, com pintura no lado interno e externo. 

COBERTURA Cobertura em arco com estrutura metálica treliçada e telhas metálicas intercaladas com telhas 

translúcidas. 

FORRO Não há. 

PORTAS Portão metálico de correr e vãos sem porta. 

JANELAS Basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Banheiros, silo de exaustão, torre em estrutura metálica com mezaninos. 

OUTROS ELEMENTOS Maquinário remanescente da central de areia. 

BLOCO 12 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Além da deposição de fuligem e sujidades de maneira generalizada, há 

lacunas nas telhas, deixando a estrutura metálica da cobertura exposta, 

perdendo assim sua resistência e durabilidade. Há pontos do pavilhão 

onde se verifica o acúmulo de água nos pisos decorrentes desta perda. 

Os banheiros também estão em mau estado. 

O maquinário remanescente está em estado regular de conservação. 

BLOCO 12 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 12 

Vista Aérea Bloco 12 com a estrutura construída, 

1971. AHMJSA 

O Bloco 12 é o último projeto do Lunardi que se encontra documento aprovado, datado de 1971, para Fundição de Metais não Ferrosos. Sua construção inicia no mesmo ano.  

 

A torres elevada teve projeto aprovado em 1989 com autoria do arquiteto Angelo Guizzo Netto. 
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Vista Aérea Bloco 12, 1979. AHMJSA 

 

Vista aérea com a torre elevada, 2020. Foto: Andreia Copini Projeto para torre elevada, 1989. AHMJSA 

 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 12 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 12 

O bloco, embora desprovido de expressiva arquitetura em relação as demais edificações, se destaca pelas 

estruturas metálicas fabris, tal como a “torre de areia” que é o elemento mais vertical do complexo. O espaço 

interno, mesmo que ocupado pelas estruturas poderá abrigar múltiplas atividades culturais, dada as 

possibilidades de adaptação formal, acessos e possível  comunicação com  o BLOCO 01. 
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4 - Arte e cultura 

4-  Memória e patrimônio 

2 - Lazer e gastronomia  

1 - Administração MAESA 

1- Administração Pública 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x x x x 4 

MEMÓRIA x x x x 4 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x 2 

ADM. 
x x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 12 

Espaço 

amplo 

P.D. alto 

 

Iluminação 

pela cobertura 

. 

Permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Equipamento 

tombado 

Alta 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano do projeto – 1971 

 

USO ORIGINAL 

Oficina mecânica 

 

ÁREA TOTAL 215,00m² 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

1º pav. Nível 3,83 

2º pav. Nível 6,07 (demolido) 

 

 

BLOCO 13 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 13 
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NÍVEL 3,83 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 215,00m²* 

Pé direito: 3,00m 

 

OBSERVAÇÕES 

 

O bloco 13 foi construído nas cotas mais baixas do pátio leste (jardim). Era 

utilizado como oficina mecânica para a manutenção de veículos. Além do bloco 

em si, é constituído por rampa externa para manutenção de veículos, tanque de 

água, fossos para a inspeção de veículos (tanto interna como externamente),  

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio leste (praça) 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti. 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO  

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

81% A 100% SATISFATÓRIA: MUITO BOM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

81% A 100% SATISFATÓRIA: MUITO BOM 

 

Acessos Pátio Leste 

Pátio Leste 

1º PAV.  

NÍVEL 3,83 

 

 

BLOCO 13 

ICONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa para manutenção  

 

 

PLANTA BAIXA 

 Fachadas oeste e sul 

 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

203 

Este bloco foi construído dentro da delimitação da praça leste, na cota 

mais baixa desta e sem acesso direto à mesma. Seu acesso se dá 

pelo lado sul na circulação que leva aos blocos da rua Dom 

José Barea. 

SISTEMA ESTRUTURAL Estrutura modular de concreto armado;  

PISOS Cimentado e cerâmico. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos aparentes, com pintura no lado interno. 

COBERTURA Cobertura em uma água com telha calhetão e viga-calha. 

FORRO Não há. 

PORTAS Portões metálicos de elevação e portas internas de madeira. 

JANELAS Basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Banheiros. 

OUTROS ELEMENTOS Rampa externa com fosso e contenção para inspeção veicular e tanque de água. 

BLOCO 13 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 3 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Em geral, o estado de conservação desta edificação é regular. Há telhas 

quebradas e um dos vãos foi fechados com alvenaria de tijolos.  

Internamente as infraestruturas estão em péssimo estado de 

conservação. 

BLOCO 13 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 13 

Vista Aérea pátio sem o Bloco 13. 1964. AHMJSA 

O bloco 13 não teve projeto aprovado. Na imagem aérea de 1964 vemos o pátio com os canteiros e vegetação baixa. 

 

Sua construção da década de 70 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. 
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Vista Aérea pátio com o Bloco 13 e vegetação alta. 

1979. AHMJSA 

VAZQUEZARQUITETOS 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 13 
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JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 13 

O blocos diferencia dos demais pela linguagem arquitetônica modernista. De pequeno porte em relação aos 

demais e com pé direito bem mais baixo, conflita por sua implantação junto à praça. Dada a área diminuta e a 

implantação não favorável será avaliado para liberação. 
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3 - Lazer e gastronomia  

1- Arte e cultura 

1 - Administração MAESA 

1- Administração Pública 

0-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x 1 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x x x 3 

ADM. 
x x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 13 

Espaço 

pequeno 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações 

de fachada. 

. 

Não 

Permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Pouca 

relevância. 

Baixa 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano do projeto – 1979 

 

USO ORIGINAL 

Guarita, vestiários, refeitório e 

ambulatório. 

 

ÁREA TOTAL 1.292,13m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,30 

 

 

BLOCO 14 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 14 

 

F02

09 

1º PAV.  

NÍVEL 1,30 
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MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 1.292,13m²* 

Pé direito: 3,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

O bloco 14, utilizado como refeitório, possui grandes panos de vidro em toda a 

fachada voltada para o pátio, sem platibanda e com a cobertura formando uma 

aba que avança para além da fachada. Sua estrutura é igualmente modulada 

com a vedação em tijolos. Na entrada de pedestres há uma guarita de 

segurança e recepção para identificação de visitantes. 

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (lago). 

Acesso para a portaria da guarita (cobertura metálica entre os Blocos 14 e 17). 

Acesso para a Rua Dom José Barea. 

Acesso para o pátio na lateral do Bloco 15 (oeste). 

 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo de 

contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o escaneamento digital e 

trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,30 

 

 

BLOCO 14 

Acessos Pátio Oeste 

Pátio Oeste 

Rua Dom José Barea 
Acesso Dom José Barea 

ICONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarita  

 

 

PLANTA BAIXA 

 Fachadas leste e norte  

 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco foi construído para abrigar a infraestrutura de refeitório, 

banheiros, ambulatório e guarita, uma vez que está em localização 

estratégica ao lado do acesso principal ao conjunto. 

No momento do levantamento, o bloco estava em obras de alteração, 

sem piso e contrapiso, sem forro, com divisórias internas e 

revestimentos removidos, diversos vãos fechados, restando 

basicamente a guarita de entrada e as paredes externas com a 

cobertura. 

SISTEMA ESTRUTURAL Estrutura modular de concreto armado;  

PISOS Não há (foi removido até o contrapiso). Piso cerâmico apenas na guarita frontal. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos com reboco e pintura no lado interno e externo (exceto onde há alteração 

recente). 

COBERTURA Cobertura em shed com estrutura metálica e telhas metálicas com iluminação do shed em 

telha translúcida. 

FORRO Não há. Na guarita possui forro mineral. 

PORTAS Portas de ferro e vidro. 

JANELAS Janelas de ferro e vidro com bandeiras fixas e aberturas de correr. 

Na fachada externa sul, basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Guarita. (banheiros, vestiários e cozinha demolidas) 

OUTROS ELEMENTOS Portão de acesso direto da Rua Dom José Barea para dentro do conjunto. 

BLOCO 14 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 5 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 3 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Este bloco estava em processo de intervenção no momento do 

mapeamento, sendo que já estava totalmente sem divisórias internas, 

pisos e contrapisos, restando apenas as alvenarias e esquadrias 

externas e a cobertura. 

Alguns vãos de esquadrias foram fechados. 

Os janelões de vidro estão em boas condições de conservação. 

BLOCO 14 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 14 

Vista Aérea pátio sem o bloco 14. 1964. AHMJSA 

O bloco 14 não teve projeto aprovado. Na imagem aérea de 1964 vemos o pátio sem o pavilhão. Alguns anos depois aparee apenas uma parte dele construída em pavilhão com dois módulos de duas águas 

que foi alterada para ficar com a solução de hoje. 

 

Sua construção da década de 70 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. 
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Vista aérea do pátio com o bloco 14. 1979.AHMJSA. Vista aérea do pátio com parte do o bloco 14. Sem 

data.AHMJSA. 

Vista aérea do pátio com o bloco 14. 2020. Foto: 

Andreia Copini 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 14 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 14 

O bloco encontra-se em processo de reforma e já não conserva mais as ambiências da época em que a 

fábrica estava em funcionamento e desta forma permitindo maior liberdade de intervenção e tipos de 

ocupação se valendo de sua implantação estratégica junto da rua Dom José Barea e as conexões com o 

pátio. Devido a baixa indicação para as vocações será avaliado para liberação. 
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2 -Administração MAESA 

1- Arte e cultura 

1- Administração Pública 

0-  Memória e patrimônio 

0 - Lazer e gastronomia  

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x 1 

ARTE E CULTURA 
x 1 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
x x 2 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 14 

Espaços em 

reforma 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações 

de fachada. 

. 

Bloco em 

reforma 

Somente 

interno 

 

Pouca 

relevância. 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano do projeto – 1979 

 

USO ORIGINAL 

Depósito 

 

ÁREA TOTAL 898,16m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,30 

 

 

BLOCO 15 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 15 
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1º PAV.  

NÍVEL 1,30 

 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 898,16m²* 

Pé direito: 3,80m 

 

OBSERVAÇÕES 

O pavilhão 15 era utilizado como setor de depósito.  

Estrutura metálica com vedação em tijolos. 

 

ACESSOS 

Acesso para o pátio oeste (lago). 

No acesso norte, há uma área externa com tratamento paisagístico. 

 

 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo de 

contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o escaneamento digital e 

trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,30 

 

 

BLOCO 15 

ICONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada leste e paisagismo  

 

 

Fachada norte e Bloco 14 ao fundo 

 

 

PLANTA BAIXA 

 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco foi construído no alinhamento da Rua Dom José Barea, 

todavia não possui esquadrias abertas para a rua, apenas um paredão 

totalmente vedado. Externamente aparenta ser apenas um muro. Isto 

ocorre porque o muro foi construído antes do bloco, tendo este 

aproveitado da estrutura existente para sua construção. 

O bloco está semienterrado, uma vez que a Rua possui uma cota 

ascendente e o pavilhão está locado considerando a cota interna do 

conjunto. 

SISTEMA ESTRUTURAL Pilares e vigas metálicas; contenção em bloco de pedra basalto. 

PISOS Cimentado. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos aparentes e pintura no lado interno e externo (exceto na fachada externa 

sul). 

COBERTURA Cobertura em shed com estrutura metálica e telhas metálicas com iluminação do shed em 

telha translúcida. 

FORRO Não há. 

PORTAS Portão metálico de correr. 

JANELAS Janelas basculantes de ferro e vidro na fachada interna norte. 

Na fachada externa sul não há janelas. 

INFRAESTRUTURA Banheiros. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

BLOCO 15 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 3 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 3 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

A estrutura do telhado está em estado regular de conservação, mas há 

pontos em que se percebe a infiltração de água, devido ao fato de 

haverem telhas quebradas. Os coletores pluviais também necessitam 

ser revisados. 

Assim como nos demais pavilhões, há presença de deposição de 

fuligem proveniente da fundição sobre quase todas as superfícies. A 

camada depositada sobre as superfícies na parte interna do pavilhão é 

um material seco e de fácil limpeza. 

BLOCO 15 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 15 

Vista Aérea pátio. 1964. AHMJSA 

O bloco 15 não teve projeto aprovado. Na imagem aérea de 1964 vemos o pátio com um pequeno telheiro que foi aumentado na década de 70. 

 

Sua construção da década de 70 pode ser identificada apenas nas fotos aéreas. 
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Vista aérea, sem data AHMJSA. Vista aérea 1979. AHMJSA. 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 15 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 15 

O bloco se trata de uma estrutura simples dotada de telheiro, configurando sheds e estrutura metálica fixada 

em muros é desprovido de expressividade arquitetônica. Possíveis conexões entre o pátio e a rua Dom José 

Barea. Devido a baixa indicação para as vocações será avaliado para liberação. 
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1 - Lazer e gastronomia  

1 -Administração MAESA 

0- Administração Pública 

0- Arte e cultura 

0-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA 0 

ARTE E CULTURA 
0 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

x 1 

ADM. 
x 1 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 15 

Espaço 

amplo 

P.D. normal 

 

Iluminação e 

ventilação por 

shed 

. 

Não 

permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Pouca 

relevância. 

Média 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano do projeto – 1964. Em 1979 e 

2010 foram feitas ampliações. 

 

USO ORIGINAL 

Central de resíduos perigosos (não-

recicláveis). 

 

ÁREA TOTAL 793,94m² 

 

Fonte: Jornal Pioneiro 

 

 

BLOCO 16 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  02 

Nível 9,00 

Nível 10,04 

Nível 17,00 (acesso 

portão) 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 16 
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NÍVEL 9,00 

 

NÍVEL 10,04 

 

 

] 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Níveis 9,00 e 10,04 

ÁREA: 793,94m²*  

Pé direito: 3,00m  

 

OBSERVAÇÕES 

Rente ao muro, ao lado da central de resíduos não-recicláveis há uma 

pequena área de almoxarifado e a central de recebimento de areia.  

 

ACESSOS 

Acessos circulação (rua) interna entre os blocos 12 e 16 (Patio Oeste) 

 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

Acessos Pátio Oeste 

Pátio Oeste 

Acesso 

Nível 

10,04 

Acesso Portão Nível 17,00 

NÍVEL 9,00 

 

NÍVEL 10,04 

 

 

BLOCO 16 

PLANTA BAIXA  



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 16 
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NÍVEL 17,00 

 

 



NÍVEL 17,00 

ACESSO PORTÃO 

 

 

 

BLOCO 16 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Nível 17,00 (ACESSO PORTÃO PLÁCIDO DE CASTRO) 

ÁREA: 0,00m² 

Pé direito: espaço aberto 

 

OBSERVAÇÕES 

A norte, junto ao muro que acompanha a fachada voltada para a rua 

Plácido de Castro, encontra-se o portão de acesso para descarga de 

areia. 

 

ACESSOS 

Acesso norte para a Rua Plácido de Castro 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

1% A 20% SATISFATÓRIA: PÉSSIMO 

 

PLANTA BAIXA  



BLOCO 

SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco foi construído no alinhamento da Rua Plácido de Castro, 

aproveitando a parede de contenção, uma vez que sua cota de locação 

está abaixo do nível da rua. 

Há uma laje superior nivelada à Rua Plácido de Castro que dava acesso 

de descarga de areia através de um alçapão. Porém, não há acesso de 

pedestres do nível do bloco ao nível da rua. 

Arquitetonicamente, não possui características relevantes. Embora siga 

a ideia do uso do tijolo, trata-se de uma construção bastante rudimentar, 

com estruturas improvisadas apenas para o fechamento do espaço. 

Como vedação, além do tijolo são utilizadas chapas metálicas e de 

madeira compensada 

SISTEMA ESTRUTURAL Alvenaria de tijolo portante e estrutura de concreto armado;  

Contenção em bloco de pedra basalto. 

PISOS Concreto, paralelepípedo de pedra basalto. 

ALVENARIAS Vedação com tijolos aparentes e pintura no lado interno e externo. 

COBERTURA Cobertura em uma água com estrutura metálica e estrutura em madeira e telhas metálicas. 

FORRO Não há. 

PORTAS Portão metálico de correr e vãos sem porta. 

JANELAS Janelas basculantes de ferro e vidro e vãos sem janela. 

INFRAESTRUTURA Laje superior com acesso pela Rua Plácido de Castro. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 2 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

A estrutura toda encontra-se em estado ruim de conservação, com 

algumas partes vedadas com chapas de madeira ou metálicas. A 

cobertura está bastante comprometida em alguns pontos e as partes 

metálicas da estrutura apresentam bastante oxidação. 

Na porção central do bloco há uma sala fechada que se destinava à 

central de resíduos perigosos e não foi acessada. Recomenda-se a 

necessidade de avaliação técnica para medição do nível de deposição 

de fuligem do local. 

 

BLOCO 16 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 16 

Vista Aérea. 2010. Foto: Andreia Copini 

O bloco 16 não teve projeto aprovado. Encontramos a primeira referência na imagem aérea de 1979 e a ampliação no aerofotogramétrico de 1998. 
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Vista Aérea parte do Bloco 16. 1979. 

AHMJSA 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 16 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 16 

O bloco se trata da antiga central de resíduos perigosos e se trata de um telheiro em única  água apoiado nos 

muros de arrimos de pedra. O uso original inviabiliza qualquer tipo de ocupação humana sem que nela seja 

feita adaptações a partir de laudo de contaminação. Devido a baixa indicação para as vocações será avaliado 

para liberação. 
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0 - Lazer e gastronomia  

0 -Administração MAESA 

0- Administração Pública 

0-  Arte e cultura 

0 - Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA 0 

ARTE E CULTURA 
0 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
0 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Liberação 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 16 

Espaços 

pequenos 

P.D. normal 

 

Pouca 

iluminação e 

ventilação 

. 

Não 

permite 

instalação 

específica 

 

Somente 

interno 

 

Alta 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano do projeto – 1979 

 

USO ORIGINAL 

Setor Administrativo 

 

ÁREA TOTAL 600,40m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,10 

 

BLOCO 17 

Fonte: Jornal Pioneiro Fonte: Google Street View, abril 2019. 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 17 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,10 
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MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

ÁREA: 600,40m²* 

Pé direito: 2,60m 

 

OBSERVAÇÕES 

A partir do portão da guarita para a Rua Dom José Barea, é possui acessar o 

pátio oeste do complexo, passando pelo bloco 17. Trata-se de uma construção 

mais recente, sem registro de data, que serviu como setor administrativo do 

complexo fabril antes de ser desativado. 

 

ACESSOS 

Acesso para a portaria da guarita (cobertura metálica entre os Blocos 14 e 17). 

Acesso para a circulação (rua) interna Oeste. 

Acesso para o Bloco 09. 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo de 

contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o escaneamento digital e 

trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO:  

21% A 40% SATISFATÓRIA: RUIM 

 

1º PAV.  

NÍVEL 1,10 

 

 

BLOCO 17 



BLOCO 

SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 
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Este bloco foi construído ligado ao bloco 09, porém com acesso apenas 

pela passagem do acesso sul e pela fachada norte. 

Sua cobertura, embora esteticamente segue o padrão de shed dos 

blocos lindeiros, não possui esta característica. 

O bloco foi construído como área administrativa, com estruturas de 

escritórios e banheiros. Possui localização estratégica ao lado do 

acesso principal dos pátios à Rua Dom José Barea. 

SISTEMA ESTRUTURAL Estrutura modular de concreto armado;  

PISOS Tacos de madeira e placas metálicas (banheiros). 

ALVENARIAS Vedação de tijolo com reboco e pintura em ambos os lados (exceto na fachada externa sul, 

que possui as mesmas características do restante, em tijolo aparente. Divisórias internas em 

eucatex com vidro. 

COBERTURA Cobertura em várias águas com estrutura metálica e telhas metálicas. 

FORRO Mineral. 

PORTAS Alumínio, madeira e eucatex com vidro. 

JANELAS Janelas de alumínio e vidro de correr. 

INFRAESTRUTURA Banheiros. 

OUTROS ELEMENTOS Não se aplica. 

VAZQUEZARQUITETOS 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 2 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 3 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

De maneira geral o bloco está em condições regulares. Não apresenta 

danos visíveis na cobertura, os pisos estão em bom estado e as 

estruturas de banheiros ainda funcionam plenamente, assim como as 

instalações elétricas. 

 

BLOCO 17 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 



DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 17 

O bloco 17 não teve projeto aprovado. Encontramos a primeira referência na imagem aérea de 1979 e as complementações no aerofotogramétrico de 1998. 
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Vista Aérea. 2010. Foto: Andreia Copini 

VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: streetview google 

BLOCO 17 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 17 

A edificação que originalmente era utilizada para os setores administrativos e laboratórios de ensaios é de 

pequeno porte e com pé direito padrão. Possui conexões com o pátio e a rua Dom José Barea  o que 

potencializa a ocupação para as funções administrativas, seja do complexo MAESA seja da municipalidade.  
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5 -Administração MAESA 

4- Administração Pública 

0-Lazer e gastronomia  

0 - Arte e cultura 

0-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA x x x x 4 

ARTE E CULTURA 
0 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
x x x x x 5 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Indefinida 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 17 

Espaços 

divididos 

P.D. baixo 

 

Iluminação e 

ventilação por 

fenestrações 

de fachada. 

. 

Permite 

instalação 

normal 

 

Somente 

interno 

 

Pouca 

relevância. 

Baixa 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projetos originais sem registro 

Ano 1988 – central de resíduos 

Ano 2002 – central de gás 

Ano 2010 – salão de festas 

Balança – sem registro 

 

USO ORIGINAL 

Central de resíduos 

Central de gás 

Salão de festas 

Balança e guarita da balança 

 

ÁREA TOTAL 676,94m² 

 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 1,80 

Nível 3,80 

Nível 5,00 

 

 

BLOCO 18 

Fonte: Jornal Pioneiro 



VAZQUEZARQUITETOS 
Fonte: dos autores 

BLOCO 18 
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NÍVEL 1,80 

 

 

 

 



Fonte: dos autores 

BLOCO 18 

 

NÍVEL 3,80 

 

NÍVEL 5,00 

 

 

 



MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

NíveL 1,80 (SALÃO DE FESTAS) 

ÁREA: 128,94m²* 

Pé direito: 2,60m 

 

Níveis 3,80 e 5,00 (CENTRAIS E BALANÇA) 

ÁREA: 548,00m²* 

Pé direito: 2,10m e livre. 

 

OBSERVAÇÕES 

Entre o lago (pátio oeste) e a encosta da área verde foi alocada a 

central de gás e de resíduos. Ao lado da central de gás, há uma área 

coberta improvisada para servir como central de resíduos, isto é, um 

local para separação e reciclagem de lixo seco. Há também uma 

balança para pesagem de veículos em frente às centrais de gás e de 

resíduos. Em 2010, foi construída uma pequena casa de madeira que é 

utilizada como salão de festas da fábrica. 

 

ACESSOS 

Salão de festas - acesso pelo Pátio Oeste a sul (nível 1,80) 

Central de gás - acesso pelo Pátio Oeste a sul (nível 3,80) 

Central de resíduos e balança - acesso pelo Pátio Oeste (nível 5,00) 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Não se aplica por ser todo aberto. 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

BLOCO 18 

NÍVEL 1,80 

 

NÍVEL 1,80 

 

NÍVEL 5,00 

 

 

 

PLANTA BAIXA  
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BLOCO 

SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

18 

Este bloco é na verdade um conjunto de edificações com função de 

serviços diversos. Estas estruturas estão localizadas ao lado do lago, na 

encosta do talude. 

Fazem parte deste conjunto uma central de resíduos, uma central de gás 

e uma guarita com plataforma de pesagem de caminhões. 

Arquitetonicamente não há grande relevância nestas estruturas, porém, 

a plataforma de pesagem é um elemento importante da fábrica. 

Há ainda uma pequena casa de madeira construída com 

características similares ao projeto de uma das casas 

destinadas aos operários da Eberle. Esta casa foi utilizada 

como salão de festas e CTG. Está em cota superior ao 

restante do pavilhão e não se conecta diretamente a ele, 

apenas faz divisa de parede. 

 

SISTEMA ESTRUTURAL Alvenaria de tijolo portante e pilares de madeira;  

Estrutura de madeira (casa CTG). 

PISOS Concreto. 

Cimento alisado e piso cerâmico no CTG. 

ALVENARIAS Vedação de tijolo aparente e pintura na parte interna. 

Madeira e tijolo aparente no CTG. 

COBERTURA Cobertura em uma água com estrutura de madeira e telha metálica. 

Estrutura de madeira e telha metálica no CTG. 

FORRO Não há. 

PORTAS Não se aplica. 

Porta de madeira no CTG. 

JANELAS Não se aplica. 

Janelas de madeira e vidro de correr no CTG. 

INFRAESTRUTURA Central de gás. 

Salão de festas com churrasqueira (CTG). 

OUTROS ELEMENTOS Plataforma de pesagem de caminhão com guarita. 



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 2 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

Este conjunto de estruturas estão alocados em posição privilegiada e 

fora de contexto para a finalidade técnica a que foram destinados 

(central de resíduos e de gás). 

A estrutura do CTG está em bom estado de conservação, porém, por 

não se tratar de uso compatível com o restante dos blocos (produção ou 

infraestrutura complementar ao uso fabril), sua avaliação foi 

desconsiderada neste escopo. 

De maneira geral, a cobertura e alvenarias dos blocos estão em estado 

ruim de conservação, com deterioração de tijolos, apodrecimento de 

madeiras e oxidação de estruturas metálicas. 

 

BLOCO 18 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL Resíduos/gás 

CTG 

PISOS Resíduos/gás 

CTG 

ALVENARIAS Resíduos/gás 

CTG 

COBERTURA Resíduos/gás 

CTG 

FORRO Resíduos/gás 

CTG 

PORTAS Resíduos/gás 

CTG 

JANELAS Resíduos/gás 

CTG 

INFRAESTRUTURA Resíduos/gás 

CTG 

OUTROS ELEMENTOS Resíduos/gás 

CTG 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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DOCUMENTOS 

HISTÓRICO 

BLOCO 18 

O bloco 18 não teve projeto aprovado. Encontramos a primeira referência na imagem aérea de 1979 e as complementações no aerofotogramétrico de 1998. 

 

 

Vista Aérea parte do Bloco 16. 1979. AHMJSA 
Vista Aérea. 2010. Foto: Andreia Copini 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 18 

Se trata de uma estrutura simples, consistindo em um telheiro em única  água, era destinada para o 

acondicionamento dos resíduos. Inviável qualquer tipo de ocupação sem que sejam realizadas adaptações a 

partir de laudos de contaminação. Devido a baixa indicação para as vocações será avaliado para liberação. 
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0 - Administração MAESA 

0 -  Administração Municipal 

0 - Lazer e gastronomia  

0 -  Arte e cultura 

0-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA 0 

ARTE E CULTURA 
0 

MEMÓRIA 0 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
0 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Liberação 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 18 

Espaços 

pequenos 

P.D. normal 

Pouca 

iluminação e 

ventilação 

. 

Não 

permite 

instalação 

específica 

Somente 

interno 

Alta 

deposição de 

fuligem 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original Eng. Romano Lunardi 

Ano do projeto - 1964  

 

USO ORIGINAL 

Caixas d’água 

Casa de bombas 

 

ÁREA NÃO CADASTRADA 

 

 

CORTE ESQUEMÁTICO 

 

QUANT. PAV.  01 

Nível 15,00 

Nível 17,00 

 

BLOCO 19 

Fonte: Jornal Pioneiro Fonte: Roni Rigon 



VAZQUEZARQUITETOS 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Níveis 15,00 e 17,00 

ÁREA NÃO CADASTRADA* 

Pé direito: livre 

 

OBSERVAÇÕES 

A estrutura da casa de bombas é improvisada. Ao lado da casa de 

bombas há uma escada que leva à segunda casa de bombas e à caixa 

d’água de concreto no topo do terreno. Logo acima da escada há um 

portão cadeado que restringe o acesso ao local. Oportuno referir que A 

MAESA, em seu terreno, possui três poços perfurados para captação 

direta de água, que é armazenada em caixas d’água para o uso na 

fábrica, uma vez que os processos de resfriamento das peças de 

fundição utilizam muita água.  

 

ACESSOS 

Acesso pelo Pátio Oeste por escada localizada a leste (nível 15,00). 

Não foi possível acessar a área das caixas d’água e casa de bombas. 

 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Não se aplica por ser aberto. 

 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

251 BLOCO 19 

NÍVEL 15,00 

 

NÍVEL 17,00 

 

 

 
Acesso 

escada   

Nível 15,00 



SISTEMA CONSTRUTIVO E TECNOLOGIAS: 

 

OBSERVAÇÕES 

Este bloco é na verdade um conjunto de edificações com função de 

bombeamento e armazenamento de água. Estas estruturas estão 

localizadas na encosta do talude e no topo do mesmo, na porção oeste 

do conjunto. Trata-se de duas casas de bomba, uma abaixo do talude e 

outra mais acima, interligadas por uma escadaria. No topo, após um 

portão, encontra-se a caixa d’água. 

Fazem parte deste conjunto uma grande caixa d’água de concreto e 

duas guaritas que servem como casa de bombas. 

Arquitetonicamente não há grande relevância nestas estruturas, porém, 

a caixa d’água é um elemento importante da fábrica. 

A caixa d’água está na cota mais alta do terreno, alinhado ao nível da rua 

Plácido de Castro. Antigamente havia ainda uma casa que servia como 

moradia de um caseiro, porém esta casa foi demolida, restando apenas 

um grande quadro no piso com pedra brita.  

Importante ressaltar que é neste muro, próximo à caixa d’água que fica o 

medidor de água do conjunto. 

SISTEMA ESTRUTURAL Alvenaria de tijolo portante e concreto armado;  

PISOS Concreto. 

ALVENARIAS Vedação de tijolo aparente com pintura nas guaritas. Sem pintura na caixa d’água. 

COBERTURA Cobertura em uma água com estrutura de madeira e telha metálica nas guaritas; caixa d’água 

em laje. 

FORRO Não há. 

PORTAS Vãos sem porta. 

JANELAS Basculantes de ferro. 

INFRAESTRUTURA Bomba de água. 

OUTROS ELEMENTOS Caixa d’água, escadaria. 

19 BLOCO  



OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO CONSERVATIVA: 

POSSUI ALTERAÇÃO/DESCARACTERIZAÇÃO: SIM – NÍVEL 2 

ESCALA GERAL DE CONSERVAÇÃO: NÍVEL 4 

1. Ótimo 2. Bom 3. Regular 4. Ruim 5. Péssimo N/A 

SISTEMA ESTRUTURAL X 

PISOS X 

ALVENARIAS X 

COBERTURA X 

FORRO X 

PORTAS X 

JANELAS X 

INFRAESTRUTURA X 

OUTROS ELEMENTOS X 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO** 

0 – 20% - Ótimo 

21 – 40% - Bom 

41 – 60% - Regular 

61 – 80% - Ruim 

81 – 100% - Péssimo 

De maneira geral o conjunto de estruturas está em estado ruim de 

conservação. Tanto as duas casas de bomba quanto a escadaria 

apresentam danos de infiltração, recalques e oxidação nas peças 

metálicas. 

Como não houve acesso direto à Caixa d’água, é necessário salientar a 

importância de realizar uma avaliação estrutural e de integridade física 

das alvenarias, uma vez que a caixa é de concreto para armazenamento 

de água, principal elemento causador de danos nas edificações. 

 

BLOCO 19 

* Informações mais detalhadas nas fichas de identificação anexas. 

**Nível de conservação por elemento considerando o total do bloco. Avaliação 

meramente visual, baseada em rápida observação, uma vez que não há mapeamento 

de danos detalhado ou testes laboratoriais. 

N/A: Não se aplica – utiliza-se quando o elemento avaliado não existe ou não faz parte 

do local mapeado. VAZQUEZARQUITETOS 



Fonte: dos autores 

BLOCO 19 

 



JUSTIFICATIVA INDICAÇÃO DE USO 

POTENCIALIDADES * 

 

(nota 1 = atividade menos indicada | nota 5 = atividade mais indicada) 

 

 

 

 

 

 

 

* Como espaços físicos, todas as áreas podem comportar todos os usos, contudo há características que como 

fluidez, acessos, pés direitos, estado de conservação, valor histórico arquitetônico, deposição de fuligem, entre 

outros, que foram levados em consideração nesta primeira etapa para a sinalização da potencialidade de cada 

área. Na próxima etapa do trabalho estes aspectos serão ampliados para definição do zoneamento.  

BLOCO 19 

Se trata de estrutura servente a nascente de água que abastecia o complexo fabril, não cabendo qualquer tipo 

de ocupação. 
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0 -Administração MAESA 

0- Administração Municipal 

0 -Lazer e gastronomia  

1- Arte e cultura 

1-  Memória e patrimônio 

 

TABELA COMPARAÇÃO 

ASPECTOS vs USO 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

ADM. PÚBLICA 0 

ARTE E CULTURA 
X 1 

MEMÓRIA X 1 

LAZER E 

GASTRONOMIA 

0 

ADM. 
0 

PRINCIPAL INDICAÇÃO 

(nota 5) = Liberação 

FORMAL FUNCIONAL TÉCNICO FLUXOS HISTÓRICOS 

CARACTERISTICAS  

ATUAIS 

BLOCO 18 

Caixa dagua 

e casa de 

bombas 

Casa de 

máquinas 

Não se 

aplica 

Somente 

interno 

Alta 

relevância - 

nascente 

VER ANEXO COM ICONOGRAFIA COMPLETA  

VAZQUEZARQUITETOS 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano de construção – entre 1956 e 64 

de acordo com imagens aéreas 

 

USO ORIGINAL 

Praça 

 

ÁREA TOTAL 6.554,90m²* 

*área do Termo de Referência. Inclui 

ruas internas 

 

Destaque Desníveis + Vegetação 

 

 

 

 

PÁTIO LESTE 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 

FONTE. Os autores 

 



VAZQUEZARQUITETOS 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Pátio em desnível 

ÁREA 6.554,90m²* 

 

OBSERVAÇÕES 

Internamente, a forma de organização dos pavilhões resultou em dois 

grandes pátios, com alguns pavilhões internos que formam corredores 

e ruas internas. Para além da inegável importância ambiental e do 

visível caráter excepcional para um conjunto fabril que estas duas áreas 

possuem, os pátios ganham grande importância para a própria fábrica 

no momento em que se tornam o elemento principal de distribuição dos 

fluxos entre os pavilhões. 

 

ACESSOS 

Acesso Bloco 1 – níveis 0,10, 5,00 e 9,00 

Acesso Bloco 2 – nível 1,10 

Acesso Bloco 3 – nível 1,10 

Acesso Bloco 4 – nível 2,10 

Acesso Bloco 5 – nível 4,10 

Acesso Bloco 6 – níveis 7,10 e 12,43 

Acesso Bloco 7 – nível 1,30 

Acesso Bloco 8 – níveis 9,00 e 14,10 

Acesso Bloco 11 – níveis 2,00 e 1,30 

Acesso Bloco 13 – nível 3,83 

 

 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  

257 PÁTIO LESTE 

Acessos 

Bl. 1  

nível 0,10 

Acesso Bl. 2  

nível 1,10 

Acessos Bl. 3  

nível 1,10 

Acesso Bl. 4  

nível 2,10 

Acesso Bl. 5  

nível 4,10 

Acesso Bl. 6  

nível 7,10 

Acessos Bl. 6  

nível 12,43 

Acessos Bl. 6  

nível 12,43 

Acesso Bl. 7  

nível 1,10 

Acesso Bl. 8  

nível 9,00 

Acesso Bl. 8  

nível 14,10 

Acessos Bl. 11 nível 2,00 

v
 

Acesso Bl. 

11 nível 1,30 

Acesso 

Bl. 1  

nível 9,00 

Acesso 

Bl. 1  

nível 5,00 

Acessos Bl. 13  

nível 3,83 



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO NO CONJUNTO 

IDENTIFICAÇÃO 

Projeto original sem registro 

Ano de construção – sem registro 

 

USO ORIGINAL 

Praça com lago e nascente 

 

ÁREA TOTAL 8.597,00m²* 

*área do Termo de Referência. Inclui 

ruas internas 

 

Destaque Lago + Nascente 

 

 

 

PÁTIO OESTE 

Fonte: Google Street View, abril 2019. Fonte: Jornal Pioneiro 

FONTE. os autores 
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VAZQUEZARQUITETOS 

MORFOLOGIA ARQUITETÔNICA 

Pátio em desnível 

ÁREA 8.597,00m²* 

 

OBSERVAÇÕES 

Internamente, a forma de organização dos pavilhões resultou em dois 

grandes pátios, com alguns pavilhões internos que formam corredores 

e ruas internas. A esquina das ruas Dom José Barea e Pedro Tomasi é 

toda murada. O desnível entre o passeio e o Pátio da Maesa é de 6m na 

esquina, aumentando à medida que sobe a Rua Pedro Tomasi. Neste 

lado o desenho do muro é mais cuidadoso com o padrão de toda a 

fachada sul, diferentemente dos muros da Rua Pedro Tomasi e Plácido 

de Castro. A inclinação da rua permite ver o escalonamento da 

contenção de base do muro, feito em bloco de pedra basalto. O 

passeio, no mesmo tipo de pedra, muito comum na região, tem o corte 

em lajota no formato quadrado. 

 

ACESSOS 

Acesso Bloco 1 – níveis 0,10, 5,00 e 9,00 

Acesso Bloco 9 – níveis 0,10 e 1,10 

Acesso Bloco 10 – níveis 1,10 e 1,80 

Acesso Bloco 12 – níveis 1,10 e 4,00 

Acesso Bloco 14 – nível 1,30 

Acesso Bloco 15 – nível 1,30 

Acesso Bloco 16 – níveis 9,00 e 10,04 

Acesso Bloco 17 – nível 1,10 

Acesso Bloco 18 – níveis 1,80, 3,80 e 5,00 

Acesso Bloco 19 – níveis 15,00 e 17,00 

 

* Levantamento Cadastral não foi fornecido, e não faz parte do escopo 

de contrato. Medidas aqui apresentadas levam em conta o 

escaneamento digital e trabalho de mestrado da Arq. Ariane Pedrotti.  
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Acesso Bl. 1 

nível 0,10 

Acessos Bl. 1  

nível 9,00 

Acessos Bl. 1  

nível 5,00 

Acesso Bl. 9 

nível 0,10 

Acesso Bl. 9 

nível 1,10 

Acesso Bl. 10 

nível 1,10 

Acesso Bl. 10 

nível 1,10 

Acesso Bl. 10 

nível 1,80 Acessos Bl. 12 

nível 1,10 

Acesso Bl. 18 

nível 1,80 

Acesso Bl. 18 

nível 3,80 

Acesso Bl. 18 

nível 5,00 

Acesso Bl. 19 

nível 17,00 

Acesso Bl. 16 

nível 10,04 

Acesso Bl. 16 

nível 9,00 

Acesso Bl. 16 

nível 9,00 

Acesso Bl. 15 

nível 1,30 

Acesso Bl. 14 

nível 1,30 

Acesso Rua D. José Barea 

Acesso 

Bl. 17 

nível 

1,10 



BLOCO EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE ILUMINAÇÃO EFICIÊNCIA DO SISTEMA NATURAL DE VENTILAÇÃO 

01 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 41% A 60% SATISFATÓRIA REGULAR 

02 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

03 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 

04 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 

05 81% A 100% SATISFATÓRIA MUITO BOM 81% A 100% SATISFATÓRIA MUITO BOM 

06 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 

07 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 61% A 80% SATISFATÓRIA BOM 

08 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

09 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

10 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 

11 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

12 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 41% A 60% SATISFATÓRIA REGULAR 

13 81% A 100% SATISFATÓRIA MUITO BOM 81% A 100% SATISFATÓRIA MUITO BOM 

14 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 

15 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

16 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 1% A 20% SATISFATÓRIA PÉSSIMO 

17 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 21% A 40% SATISFATÓRIA RUIM 

18 ABERTO, PORÉM COBERTO  NÃO SE APLICA ABERTO, PORÉM COBERTO  NÃO SE APLICA 

19 ABERTO NÃO SE APLICA ABERTO NÃO SE APLICA 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS RECORRENTES POR DANOS E BLOCOS 

MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA 

 

BLOCOS 

UMIDADE ENTRADA DE ÁGUA PELA COBERTURA; 1,2,3,6,7,8, 12,15 

UMIDADE ASCENDENTE 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19 

FULIGEM INDUSTRIAL 1,2,3,5,6,8,12,15,16,18 

FALTA OU DANO SIGNIFICATIVO NAS ESQUADRIAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 

DANO APARENTE E VISÍVEL NA ESTRUTURA DE CONCRETO 1,3, 2,6,8 

DANO APARENTE E VISÍVEL NAS ALVENARIAS; 1,2,3,4,5,6,8,9,11, 13,16 

TRINCAS E/OU FISSURAS E/OU RACHADURAS; 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19 

INTERVENÇÃO RECENTE QUE DESCARACTERIZA;  1,3,5,6,8,9, 11,14 

SUJIDADE COMUM 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19 

Entrada de água pela cobertura – Bl01 Umidade ascendente– Bl09 Fuligem industrial– Bl01 

Falta ou dano sign. nas esquadrias– Bl01 Dano estrutura de concreto – Bl06 
Dano alvenarias– Bl06 

Trincas e fissuras– Bl06 Interv. recente que descaracteriza– Bl03 Sujidade comum– Bl06 

• Não confundir com um mapeamento de danos 

** Nas fichas de identificação e reconhecimento se pode ter maiores informações 

sobre cada bloco. 

*** Nas recomendações para conservar as especificidades do dano serão melhor 

detalhadas.  
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BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 1 

01 UMIDADE ENTRADA DE ÁGUA PELA COBERTURA 

BLOCOS: 1,2,3,6,7,8,15 

BLOCO 6 

BLOCO 8 
BLOCO 7 

BLOCO 3 BLOCO 2 

BLOCO 15 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 3 

01 263 UMIDADE ASCENDENTE 

BLOCO 01 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

 

BLOCO 02 
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BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 1 

01 FULIGEM INDUSTRIAL 

BLOCO 2 BLOCO 3 

BLOCOS: 1,2,3,5,6,8,12,15,16,18 

 

BLOCO 5 

BLOCO 6 BLOCO 8 BLOCO 12 BLOCO 15 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 16 

01 265 FULIGEM INDUSTRIAL 

BLOCO 18 

BLOCOS: 1,2,3,5,6,8,12,15,16,18 
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BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 1 

01 FALTA OU DANO SIGNIFICATIVO NAS ESQUADRIAS 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 

 

BLOCO 6 

BLOCO 2 BLOCO 3 BLOCO 4 

BLOCO 5 BLOCO 7 BLOCO 8 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 9 

01 267 FALTA OU DANO SIGNIFICATIVO NAS ESQUADRIAS 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 

BLOCO 11 

VAZQUEZARQUITETOS 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 3 

01 DANO APARENTE VISÍVEL NA ESTRUTURA DE CONCRETO 

BLOCOS: 1, 2, 3,6 

 

BLOCO 1 BLOCO 6 BLOCO 2 

• A manifestação patológica é recorrente de forma muito abrangente em todos os blocos em que existem a estrutura de concreto, sendo os mais significativos os dos blocos apresentados 

 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 1 

01 269 DANO APARENTE E VISÍVEL NAS ALVENARIAS 

BLOCO 11 BLOCO 5 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,8,9,13,11,16 

BLOCO 8 
BLOCO 6 

BLOCO 2 BLOCO 3 BLOCO 4 

VAZQUEZARQUITETOS 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 13 

01 DANO APARENTE E VISÍVEL NAS ALVENARIAS 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,8,9,13,11,16 

BLOCO 16 

• A manifestação patológica é recorrente de forma muito abrangente em todos os blocos em que a alvenaria é aparente 

 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

01 271 TRINCAS E/OU FISSURAS E/OU RACHADURAS 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

 

• A manifestação patológica é recorrente de forma muito abrangente em todos os blocos 

 

BLOCO 6 BLOCO 4 
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BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

01 INTERVENÇÃO RECENTE QUE DESCARACTERIZA 

BLOCOS: 1,3,5,6,8,9,11,14 

 

• A manifestação patológica é recorrente de forma muito abrangente em todos os blocos 

 

BLOCO 11 

Pintura acrílica sobre alvenaria aparente 

BLOCO  3 

Estrutura de concreto e nova cobertura 

sobreposta a estrutura de concreto original 

BLOCO  1 

Fechamento de vãos e janelas originais com 

alvenaria 



BLOCO 

REGISTRO DE DANOS / ICONOGRAFIA: 

FONTE: Os autores 

BLOCO 1 

01 SUJIDADE COMUM 

BLOCO 1 BLOCO 6 

BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

 

• A manifestação patológica é recorrente de forma muito abrangente em todos os blocos 
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* Não faz parte do escopo o Mapeamento de Danos . Informações completas na ficha cadastral.  

PLANILHAS RESUMOS  

Análise de Danos Visuais * 

  



Análise Aspectos Físicos * 

* Não faz parte do escopo o Mapeamento de Danos . Informações completas na ficha cadastral.  
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Análise Aspectos Interpretativos * 

* Não faz parte do escopo o Mapeamento de Danos . Informações completas na ficha cadastral.  



Análise de Vocações * 

1 . Menos indicado . 5 . Mais indicado | * conforme eixos do programa de necessidades passado no roteiro de 29/03/2021 pela SEPLAN. 
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Bl. 1 fachada com letreiro Bl. 1 área central - ponte móvel Bl.1 telhados com óculos 

Bl. 6 portas janelas com talhas 

DESTAQUES . JANELAS DA MEMÓRIA 

FONTE. Os autores 

 

Pátio Oeste . Balança 



Bl. 6 escultura do pórtico 
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Bl.6 piso de basalto Bl. 12 torre de areia 

Pátio do lago . balança Bl.4 e 5 Tesouras de madeira com shed 

FONTE. Os autores 
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Pátios . arborizados Pátios . central de resíduos Vários. Pedra basalto caiado com fuligem . Muros contenção 

Vários. tijolos aparentes, assent. flamenco e juntas fileteadas Pátios . paralelepípedos Pátios . lago e nascente 

FONTE. Os autores 

 



Bl.06 Inscrição da data de construção esq. Plácido e 13 de maio 
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Vários contenções em basalto absorvendo o desnível Bl. 06 piso de taco- colocação espinha de peixe 

Vários esquadrias basculantes de madeira Pátios . outra central de resíduos 

FONTE. Os autores 
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CONCLUSÕES ETAPA 01 . DIAGNÓSTICO 

A partir das análises apresentadas concluímos que o sítio Arqueológico da MAESA possui 

grande valor histórico e memorial para cidade, que pode ser verificado pelos movimentos sociais 

que buscaram o seu tombamento e todos os estudos e documentos existentes sobre o 

Monumento. Na instância histórica, tanto o edifício como o maquinário tombado representam as 

relações fabris e sociais do complexo. É notado que mesmo na instância histórica, os edifícios 

do lado oeste têm pouca representatividade, ficando a cargo de instalação de depósitos, com 

anexos posteriores e poucas referencias histórico-documentais. 

 

O seu valor estético está atrelado a percepção de grande conjunto industrial arquitetônico de 

influência manchesteriana. O complexo passou por inúmeras intervenções que alteraram a 

proposta original, mantendo, porém, sua imponência no imaginativo da comunidade. O tijolo 

aparente e o ritmo das fachadas garantem unidade ao conjunto em sua face externa. 

Internamente é notado o tratamento diferenciado dado aos blocos do lado leste, que procuram 

seguir a tipologia fabril de influência britânica e os do lado oeste, que seguem uma composição 

muito simplória que faz referência ao conjunto apenas pelo muro de fechamento em tijolo 

aparente e pelo pátio interno. 

 

Pela pesquisa foi possível perceber a força do sítio como conjunto de relações fabris com ruas e 

praças internas, reforçando o caráter de pequena cidade, que se manteve ao longo de todo o 

tempo. Tanto na instância estética, como na histórica, o respeito aos aspectos espaciais da 

implantação do sítio foi premissa para as intervenções, com destaque para as praças internas.  

A leitura e analise dos blocos e do local onde se implantam foram desenvolvidas individualmente 

para que fosse definida uma função e um programa compatível com a preservação, avaliando as 

características a serem respeitadas e conservadas. Através de princípios embasados nas Cartas 

de Restauro, nos critérios de Salvaguarda do Compach e nas diretrizes da Comissão de 2015, 

foram planilhados aspectos de intervenção para indicação das vocações.  

 

O sítio ao lado Leste possui valor de conjunto, tendo os blocos forte valor de memória, porém 

variando na instância estética. O Bloco 1 é o referencial histórico e estético do conjunto. Por ser 

o elemento articulador dos dois pátios e possuir equipamentos tombados, a vocação Memória e 

Patrimônio ficou claramente definida na avaliação. 

 

Percebe-se que os pavilhões da Rua Dom José Barea possuem similitude formal e funcional 

entre si, criando a possibilidade de relação com a rua. A vocação para Lazer e Gastronomia 

aparece como mais indicada neste setor, se enquadrando em todos os aspectos avaliados. 

 

O Bloco 6 configura importante esquina na cidade, entre as Ruas 13 de Maio e Plácido de Castro 

e representa valores estéticos pelo ritmo das fachadas e composição formal. A difícil relação 

com a rua devido ao desnível e os múltiplos andares, o torna um pavilhão com indicação para 

atividades de acesso controlado sendo a que melhor se enquadra Arte e Cultura. 

 

Na Rua Plácido de Castro é implantado o Bloco 8 com múltiplos andares, que se ajusta ao 

desnível da rua com rampas internas, o que possibilita fomentar a relação da área externa com a 

interna. Este bloco se apresenta como um curinga, com possibilidade para várias vocações, sem 

uma que seja totalmente indicada. A Administração Pública foi a que melhor pontuou para este 

pavilhão, por sua necessidade de acesso público e restrito e facilidade de fragmentação interna. 

Contudo não é indicado que seja feito um uso único para esta finalidade, vislumbrando maior 

aproveitamento público 
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Os Pavilhões internos do lado leste dependem de articulação interna com os blocos que os 

contornam, tendo acesso restrito. Assim, por estarem próximos aos Blocos 1, 2, 4, 5 e 6 de 

Lazer e gastronomia, Arte e cultura e Memória e Patrimônio, estas indicações são possíveis, 

com maior destaque para Lazer e Gastronomia no Bloco 7 e 11 e as demais no Bloco 3 devido a 

seu estado de conservação. Já o Bloco 13 trata-se de uma pequena construção contígua à praça 

leste com baixa adaptação as vocações por sua escala. Por conflitar na implantação, possuir 

baixa adaptação as vocações e por pouca relevância patrimonial, será analisado a liberação. 

 

No lado oeste, os pavilhões analisados se caracterizam por similitude de soluções provisórias, 

de depósitos ou bastante deterioradas, mostrando um conjunto bastante diverso do lado oeste, 

com baixa unidade compositiva e relações funcionais complexas. Os blocos 9 e 14 estão 

desconfigurados e em péssimo estado de conservação, gerando pouca adaptação as vocações, 

assim serão avaliados para liberação. 

 

Os Blocos 10 e 15 conformam a esquina da Rua Dom José Barea com Pedro Tomasi, porém 

sem nenhuma relação com as ruas devido a cota de implantação. Por não possuírem valores 

estéticos e históricos e pela baixa adaptação a vocações serão analisados a liberação. Já o 

Bloco 12 possui equipamento tombado de destaque do conjunto, apresentando valor histórico, 

porém, sem valor estético pela falta de harmonia compositiva e de implantação com o conjunto. 

Se apresenta como um curinga, sem vocação que mais se adapte e necessita de intervenções 

para se integrar ao todo sem prejudicar a noção de unidade presente no lado oeste. 

 

Todo o conjunto apresenta manifestações patológicas e danos em variadas escalas 

conservativas, devido à falta de manutenção, abandono e alterações que passou o prédio nos 

últimos anos. Os Blocos 3, 9, 10 e 16 apresentam péssimo estado de conservação, que exigem 

maiores intervenções de restauro. Como o Bloco 3 tem grande relevância histórica, por fazer 

parte do projeto original, deve ser analisado com bastante critério no desenvolvimento do Plano.  

Já os Blocos 9, 10 e 16 não apresentam vocações e serão avaliados para liberação. 

 

O lado oeste se destaca pela presença de um lago, fruto de uma nascente existente no local. 

Tanto na instância estética, como na histórica, o lago e sua vegetação definem grande valor de 

composição e de memória. A manutenção e intervenção nas edificações ao seu redor dependem 

de avaliação da natureza dos recursos hídricos existentes, que deve ser fornecida pelo Município 

de Caxias do Sul. 

As vocações foram analisadas individualmente por bloco nesta etapa de Diagnóstico e na 

próxima passarão por verificação dos conceitos de implantação do Plano como um todo, afim de 

expor o uso definitivo do bem, alinhado com os projetos de infraestrutura, conservação e 

intervenções de novas edificações, baseados nas melhores técnicas e nas demandas da 

sociedade. Para próxima etapa seria recomendado um estudo de demanda de mercado e 

viabilidade econômica para ser utilizado junto as análises do Plano para a elaboração de solução 

arquitetônica complementada por analise físico-financeiro. 

  

VAZQUEZARQUITETOS 



PPPs 

O que são parcerias público-privadas (PPPs)? 

 

São contratos de prestação de serviços de médio e longo prazo (de cinco a 35 anos) firmados 

pela administração pública, em todas as esferas, com valores superiores a R$ 10 milhões. Não 

são admitidos como PPPs contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de 

obra e de equipamentos ou apenas a execução de obra. O modelo PPP tem origem nos governos 

conservadores britânicos, na década de 1990. 

 

Quais os modelos existentes no Brasil? 

 

A PPP é uma espécie de concessão. Na concessão patrocinada, o governo complementa valores 

além da tarifa cobrada do usuário, como no caso de estradas pedagiadas. Na concessão 

administrativa, o Estado faz o pagamento integral por ser usuário do serviço, como em contratos 

de manejo do lixo. A PPP é diferente da concessão comum porque sempre prevê a contrapartida 

do Estado. 

 

Um contrato de PPP significa privatização? 

 

Não. O termo privatização só pode ser usado nos casos em que há transferência integral ou 

definitiva de função, ativo ou atividade específica para o setor privado, reservando-se ao poder 

público o papel de regulador. Na privatização, o patrimônio público é transferido para o setor 

privado, enquanto na PPP a infraestrutura implementada é repassada à administração estatal ao 

final do contrato. 

 

Fonte https://portal.conlicitacao.com.br/ 

Como são feitos os contratos de parceria? 

 

A contratação é precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do 

processo sujeita às condições da Lei nº 11.079/2004.A legislação exige, entre outros pontos, a 

realização de consulta pública das minutas de edital e contrato. O contrato ideal deve trazer uma 

repartição objetiva das responsabilidades, que divida os riscos existentes na parceria de forma 

igual entre as partes. 

 

Quais órgãos públicos podem assinar PPPs? 

 

Uma parceria pode ser firmada por órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, 

as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

as demais entidades controladas direta ou indiretamente por União, Estados, Distrito Federal e 

municípios. Além da norma federal, Estados criam legislações próprias para o setor. No Rio 

Grande do Sul, o programa de PPPs foi instituído pela Lei nº 12.234, de 2005. 

 

Há exemplos em outros Estados? 

 

Em Minas Gerais, um consórcio privado foi chamado para construir e administrar uma 

penitenciária, em Ribeirão das Neves. 

Em São Paulo, o governo assinou oito PPPs envolvendo metrô, complexos hospitalares e 

sistemas de captação de água. 

Na Bahia, a iniciativa privada opera o Hospital do Subúrbio, em Salvador. A obra teve aporte de 

R$ 60 milhões do Estado e de R$ 40 milhões da concessionária. 

 



IMPACTOS O.U.C. MAESA * 
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A viabilização da recuperação do Complexo da Maesa pode ser oportunizada por diversos 

mecanismos de financiamento. Há mecanismos de natureza fiscal e não fiscal, que poderão ser 

oportunamente selecionados pelo Poder Público, neste estudo, em fase de diagnóstico, vamos 

elencar alguns deles, que poderão ser detalhados nas próximas etapas do Plano Geral da Maesa. 

Parte das possibilidades de financiamento estão atreladas a possível valorização dos imóveis do 

entorno, para tanto é fundamental que o Município construa um estudo de avaliação imobiliária, 

que apure, inclusive, como as melhorias a serem implementadas no complexo da MAESA 

impactarão na precificação dos bens da região. 

O estudo de externalidades no preço dos bens permite segurança ao Poder Público na aplicação 

de instrumentos fiscais, tal qual a contribuição de melhoria, ajustes na planta de valores com 

impacto no IPTU, entre outros aspectos da tributação tradicional, como ITBI nas futuras 

transações imobiliárias. 

O estudo de preços dos imóveis, com indicativos atuais e futuros, ganha ainda mais 

profundidade se desenvolvido ao lado de um plano urbanístico da região. A partir disso, pode-se 

identificar potenciais de arrecadação e financiamento atrelados a instrumentos urbanísticos, 

como a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. 

O estudo urbanístico da região além de otimizar a aplicação de instrumentos isoladamente é 

peça fundamental para aplicação de modelos complexos, como as operações urbanas, aptas a 

viabilizar grandes projetos urbanos. No Brasil e exterior tem sido frequente a busca de 

viabilização econômica de reabilitação urbana e de novas centralidades através de instrumentos 

análogos à operação urbana consorciada. O plano diretor de Caxias do Sul já indica que o 

Complexo da Maesa pode ser objeto de operação urbana consorciada.  

 

 

 

Em sede de diagnóstico, entende-se pertinente observar alternativas correlatas, como o 

instrumento da Transformação Urbanística Localizada (TUL), de Salvador; do Projeto de 

Intervenção Urbanística (PIU), de São Paulo; e da Operação Urbana Simplificada, de Belo 

Horizonte. A legislação municipal já contempla a opção de outros mecanismos para viabilizar 

centralidades, conforme art. 80 do Plano Diretor. Reitera-se que são necessários estudos 

relacionados a um plano urbanístico para área, para uma utilização eficiente destas propostas. 

Além das modalidades fiscais e urbanísticas, outros instrumentos de financiamento são a 

definição de preços públicos para utilização de espaços e serviços futuros do Complexo da 

Maesa; contraprestações em geral, fazendo com que diversas cobranças de compensação pelo 

Município sejam direcionadas para a viabilização do complexo; venda de nomenclatura atrelada a 

determinadas empresas, que executarão obras e/ou serviços, o que é usual em arenas 

esportivas e complexos culturais, entre outros. 

Tais possibilidades devem ser observadas ao lado da concessão do próprio prédio do complexo. 

A concessão é uma possibilidade de garantir a utilização sustentável do edifício, de uma forma 

que viabilize a implementação dos aspectos relacionados a cultura, previstos no plano e leis 

correlatas. Neste sentido é pertinente observar os instrumentos auxiliares ao processo licitatório, 

em especial o procedimento de manifestação de interesse. 

Nesse contexto, entende-se que a concessão do espaço, embora muito importante, não deve ser 

visto como única opção para viabilizar o financiamento do complexo, mas como uma alternativa 

de arrecadação e aplicação de recursos, entre outras tantas que podem ser implementadas, 

sendo necessária a realização de estudos e planos complementares, como o econômico e 

urbanístico. 

*  Esta análise foi feita em virtude do PDDI contemplar no seu Art. 137. “Fica demarcada a área do complexo MAESA como passível de aplicação 

de Operação Urbana Consorciada, com delimitação de entorno e regramentos a serem definidos por meio de estudos e legislação específica.” VAZQUEZARQUITETOS 



ANEXOS 

Nas fichas em anexo, o complexo da MAESA é identificado e elencado, baseando-se em uma 

nomenclatura proposta pela UNESCO. 

 

Na metodologia adotada, os blocos são identificados e numerados cronologicamente, isto é, por 

sua data de construção. Após, as fichas se desdobram e apresentam os Blocos um a um, 

prevendo espaços para a inserção de imagens que registrem os bens imóveis, detalhes 

construtivos, informações sobre a história, usos, marcações de acessos, níveis, dentre outras 

informações relevantes acerca do atual estado de conservação da edificação no momento da 

vistoria. 

 

A ficha sistematiza os dados através de fotografias, comentários e informações técnicas de 

dados levantados em campo, de uma maneira mais abrangente. Além disso, representa o 

instrumento oficial de comunicação e informação técnica aos órgãos de proteção ao patrimônio 

cultural. 

 

Decorre daí a importância de devolver este conhecimento já sistematizado à comunidade 

caxiense, como um elemento de educação patrimonial. 

 

 

Além delas disponibilizamos de imagens de drone feitas durantes as visitas técnicas. 



Responsáveis técnicos:                                                                     

Matias Revello Vazquez - CAU A474227 

Lucas Volpatto - CAU A56528-4 

 

Equipe técnica: 

Taisa Festugato - CAU 32545-7 

Lucas Fehr - CAU A15613-2 

Oritz Adriano Adams de Campos - CAU A61374-6  

Ariane Pedrotti de Ávila Dias - CAU A68220-9 

Jorge Tinoco-  CAU A2793-6 

Silvio Oksman - CAU A27752-5 

Dangle Marini - CAU A61736-9  

Helenice Macedo do Couto - CAU A15347-8  

Maria Edwirges Sobreira Leal - CAU A9600-8 

Cláudio Forte Maiolino - CAU A7415-2  

Edilson Borges de Barros - CAU A64438-2  

Alencar Massulo de Oliveira - CAU A41946-0 

 

Apoio:  

Giovana Ulian - CREA 128.241 

Fábio Scopel Vanin - OAB 64.874 

Gerusa Colombo - OAB 98.416 

Juliano Mezzomo - CAU tramitando 
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Imagem. Monumento ao Imigrante . Fundido na MAESA . Autor Antônio Caringi . 1954 



Na sua “Carta de Recomendações” de 1943 aos sucessores o Sr. Abramo Eberle destaca entre 

alguns pontos estes 03 que nos parecem muito oportunos para o futuro da MAESA: 

 

 

“Conservardes intacta a harmonia” 

 

“Produzir artigos bons e perfeitos” 

 

“O aumento de instalações ou de produção só devem ser feitos após 

criterioso estudo, não avançando além das possibilidades”. 
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Fonte . Livro Abramo e seus Filhos, cartas familiares 1920-1945 . H.D. Eberle Bergamaschi. 



Foto: parte dos Arquitetos e Urbanistas da equipe fazendo uma das visitas de análise do edifício . Março 2021 


