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17 de  dezembro de 2021 
  
Entrega final de diretrizes desenvolvidas pelo escritório Vazquez Arquitetos, referente aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 do Termo de 
Referência * do Edital - Concorrência nº 80-2020. 
  
2. Etapa de diretrizes* (propor) .   
“2.1 Zoneamento: Consiste em aprimorar a etapa anterior de interpretação dos espaços, indicando áreas específicas para cada um dos conjuntos 
de atividades...” 
“2.2 Diretrizes de infraestrutura: Consiste em indicar pontos e viabilidade para instalações...” 
“2.3 Indicação de tipo e grau de intervenção: Consiste em indicar como deverá ser tratado cada compartimento, parte ou pavilhão: se restauro, 
conservação/consolidação, reconstituição, adaptação a novo uso (reabilitação) ou supressão de elementos ou materiais. Refere-se ao existente no 
conjunto.” 
“2.4 Recomendações para edificar: Consiste em propor o regramento da possibilidade de construir no conjunto, sejam novas edificações ou 
anexos como apoio técnico ou circulações verticais. Este regramento segue a premissa de manter a unidade e a não descaracterização, além de 
permitir a 
ocupação por partes, a longo prazo, de acordo com a disponibilidade administrativo-financeira do poder executivo municipal. Refere-se a possíveis 
novos elementos no conjunto.” 
“2.5 Medidas de conservação: Consiste em indicar medidas e reparos mais emergenciais a fim de garantir a conservação e integridade do prédio 
no intervalo de tempo até que se deem as demais implantações e restaurações.” 

ETAPA 02  :  DIRETRIZES 
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O Plano Geral da MAESA é resultado do estudo integrado do conjunto tombado, das suas 
dimensões simbólicas, estéticas e arquitetônicas, assim como dos aspectos técnicos das 
edificações e do sítio. O objetivo é estabelecer diretrizes para as ações de conservação, 
manutenção e intervenções que se façam necessárias.  
 
Além das pesquisas realizadas na Etapa 1 de diagnóstico, é imprescindível a leitura mais ampla 
dos significados e valores atribuídos ao complexo na sua integralidade. Para tanto, contratou-se 
a Pesquisa de História Oral realizada com os trabalhadores da antiga fábrica, desenvolvida pelo 
Instituto de Memória Histórica e Cultural da UCS (IMHC), a qual integra esta etapa do trabalho.   
 
A abordagem é feita no sentido da preservação aliada à compreensão da necessidade de 
intervenções que permitam seu pleno uso a partir das demandas contemporâneas. Pretende-se 
estabelecer um plano preventivo de manutenção e conservação com critérios que estejam em 
diálogo com as questões cotidianas a fim de reinserir o bem no sítio e na vida urbana da cidade.  
 
A elaboração do Plano Geral tem como objetivos: 
 
a. Identificar os valores culturais do edifício (significância) que pautam as ações de 

preservação, a partir dos aspectos históricos, sociais, estéticos, simbólicos e urbanos; 
 

b. Interpretar os espaços para estabelecer as atividades de novos usos que melhor se 
relacionam com cada parte do conjunto; 
 

c. Analisar e indicar o tipo e grau de intervenção de restauro mais adequada para cada parte 
do conjunto; 

 
d. Estabelecer diretrizes e parâmetros para infraestruturas necessárias: instalações, sistemas e 

equipamentos; 
 

e. Determinar um plano de medidas de conservação, com estabelecimento dos procedimentos 
adequados e sua periodicidade; 
 

f. Constituir condutas para acompanhar e tratar patologias identificadas;  
 

g. Estabelecer regras para novas edificações e inserções construídas, que valorizem a ação 
cultural de restauro e a unidade do conjunto. 

 
Este documento propõe a metodologia e as regras para os projetos futuros de restauração do 
conjunto, a fim de que volte a ser usufruído pela comunidade. 
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Foto: Um exemplo de cidadela . Monsaraz, Portugal . Fonte internet. 
 



Por meio da análise histórica, percebemos que o olhar visionário de Abramo Eberle foi 
fundamental para tornar Caxias o principal polo metalmecânico do Rio Grande do Sul, mesmo 
sendo um local inóspito e de baixa vocação industrial. De suas empresas saíram vários 
funcionários empreendedores que foram abrindo um conglomerado de indústrias dos mais 
variados portes e especificidades. 
  
Passados quase 150 anos do inicio da imigração, a indústria de Abramo proporciona para a 
cidade de Caxias do Sul uma nova oportunidade de se destacar no cenário nacional como uma 
cidade preparada para o futuro, que sabe resgatar sua rica história para fomentar novas matrizes 
econômicas e atender as necessidades do século XXI, momento no qual as pessoas passam a 
ser prioridade e a tecnologia fomenta novas relações de trabalho e de vida. 
 
Entendendo a importância desse legado para o futuro, levando em conta as características do 
conjunto organizado como uma pequena cidade, com ruas, praças e prédios e tendo em vista 
que a força de trabalho de milhares de caxienses fez com que o conjunto se expandisse e a 
cidade crescesse, propõe-se conceituar o novo espaço não mais como simplesmente MAESA, 
mas como CIDADELA* MAESA.  
 
Uma antiga “fortaleza” que promoveu o crescimento de Caxias do Sul. Considerada fortaleza por 
suas muralhas fechadas, próprias do trabalho fabril. Fortaleza por ter sido o suporte econômico 
de milhares de cidadãos caxienses. Fortaleza por ser um ponto estratégico para o futuro da 
cidade. 
 
Um local para todos os cidadãos, no qual predomine a diversidade de usos e que seja acessível 
não apenas no aspecto físico, mas intelectual, social e econômico.  

 
Uma pequena cidade com história própria, com ruas e praças, com edifícios distintos, de 
diferentes valores. Desde o mais simples galpão, até o edifício principal, todo conjunto tem uma 
importância simbólica que deve ser resgatada no trabalho de restauro. 
 
*Cidadela: quer dizer “fortaleza que defende uma cidade” e veio do Italiano cittadela, “pequena cidade”, de città, “cidade”, do 
Latim civitas, “cidade”. Fonte:https://origemdapalavra.com.br/ 

CONCEITO: CIDADELA MAESA 

Planta esquemática cheios e vazios do conjunto e entorno 

VAZQUEZARQUITETOS 
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Funcionários da seção de plásticos da Metalúrgica Abramo Eberle (Maesa – Fábrica 2) em 1954. Foto: acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 



O fundamento teórico deste trabalho tem como base textos e discussões contemporâneas sobre 
a preservação do patrimônio cultural. Até o século XX as atribuições de valor a bens eram 
pautadas apenas no interesse histórico-artístico e vinculadas à opinião de determinado período 
histórico. Esse conceito começa a ser revisto com as fundamentações de Riegl¹, que interpreta o 
monumento como fato memorial e documental, que desvincula o interesse na preservação 
pautada apenas no interesse histórico-artístico e amplia para toda ação humana com certa 
antiguidade.  
 
Nesse mesmo conceito, surgem proposições de diversos autores² que reiteram o restauro 
científico por meio do respeito ao documento em todas as estratificações, com consciência dos 
aspectos documentais, materiais e formais da obra. O restauro crítico é a base para a Carta de 
Veneza, elaborada em 1964 e aborda uma releitura do restauro “filológico” de Boito e 
Giovannoni, base da Carta de Atenas de 1931. Os princípios da Carta de Veneza³ associam o 
respeito as questões documentais e à passagem ao longo do tempo com o tratamento da 
dimensão formal da obra através de teorias estéticas. Assim, cada caso deve ser analisado 
criticamente em suas particularidades, sem categorias pré-determinadas. 
   
Os preceitos da Carta de Veneza são ainda atuais, visto que não houve outra que a substituísse 
completamente, sendo que novas cartas escritas ao longo do tempo serviram de complemento e 
aprofundamento dos princípios e abordaram temas não contemplados diretamente. No 
preambulo da Carta são considerados os ‘valores humanos’, que serão específicos para cada 
cultura e cada povo e, assim, devem ser adequados as mais variadas realidades.  
Ao falarmos de patrimônio industrial, o modo de fazer e as técnicas e soluções passam a ter 
valor tanto quanto os aspectos históricos e estéticos do bem, uma vez que, segundo a Carta de 

Nizhny Tagil, trata-se de arqueologia industrial, na qual todos os processos devem ser 
considerados em uma relação interdisciplinar.  
Este Plano tem como base a Carta de Veneza de 1964 e as demais cartas patrimoniais, além de 
estudos de autores reconhecidos no campo do restauro, para promover a análise crítica do 
conjunto a ser restaurado e embasar as soluções adotadas. Parte-se do princípio do que motiva 
a preservação como finalidade da ação, considerando-se as questões de ordem prática em 
consonância com as diretrizes para preservação do conjunto. 
  
“O que move as intervenções são questões de cunho cultural (aspectos estéticos, históricos, 
memoriais e simbólicos dos bens), científico (o conhecimento que as obras transmitem nos 
vários campos do saber, sejam humanidades ou ciências naturais), e ético, por não se ter o 
direito de apagar os testemunhos de gerações passadas tidos como relevantes, e de privar o 
presente e as gerações futuras de bens portadores de elementos indenitários (aspectos 
memoriais e simbólicos), além da possibilidade de conhecimento que eles podem transmitir.”4 
 
1 Riegel escreve “O Culto Moderno dos Monumentos” em 1903 que serve de base teórica para fundamentar o projeto de Lei e afirma 
não ser possível distinguir monumento artístico de monumento histórico e cria a expressão ‘Kunstwollen’ (volição de arte) e poderá que 
o valor artístico muda com o passar do tempo. (KÜHL, 2008, p.355) 
2 Exemplo de textos escritos por Cesare Brandi, Roberto Pane, Renato Bonelli e Paul Philippot a partir da década de 40, que passam a 
entender o restauro como processo histórico-crítico. (KÜHL, 2008, p.357)  
3 Um estudo pormenorizado da Carta de Veneza foi feito por Beatriz Kühl: Notas sobre a Carta de Veneza, 2010.p.296 
4 (KÜHL, 2010, p.296) 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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O trabalho, realizado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), concentrou-se na execução de entrevistas de História Oral com 
trabalhadores da antiga Metalúrgica Abramo Eberle. A pesquisa incluiu o período no qual parte da 
fábrica passou a pertencer ao grupo Zivi-Hércules/Mundial (meados dos anos de 1980 em 
diante), e à Metalcorte/Voges (década de 2000 até o fechamento), com o intuito de registrar 
relatos de práticas e de experiências profissionais de trabalhadores no interior da fábrica, bem 
como com o objetivo de compreender a forma de organização do trabalho, a divisão, a ocupação 
interna dos espaços e as transformações da ocupação no contexto produtivo ao longo do tempo. 
Entende-se por História Oral a pesquisa realizada com fontes orais e que produz dados e 
informações a partir de entrevistas com sujeitos que tenham participado, em diferentes níveis, 
dos acontecimentos – no caso desta pesquisa, abordou-se o cotidiano fabril da Metalúrgica 
Abramo Eberle e das empresas que a sucederam. Dessa forma, a História Oral privilegia “a 
recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu”². Como procedimento 
metodológico, iniciou-se pela formação da rede de entrevistados, seguida da elaboração do 
roteiro de entrevistas – para o caso desta pesquisa, aplicou-se um roteiro semiestruturado, com  
gravação da entrevista e transcrição) ³.  
No período de um mês (entre setembro e outubro de 2021) foram realizadas entrevistas com 15 
(quinze) pessoas, sendo: Alderico Perondi, Alvis Fiedler, Antônio Luiz Tregansin, Carlos Turra, 
Carlos Valiatti, Clodomira Boone, Darvil Boscaini, Eugenio Bastiani, Genoveva Soardi, João 
Wianey Tonus, Maximo Antonio Casalli, Nestor Paravisi, Rafael Storchi, Valcir Soardi e Vagner 
Augusto Pedri. A pessoa mais idosa entrevistada tinha 90 anos de idade e, o mais jovem, 37 
anos. Registrou-se a memória de trabalhadores que iniciaram na fábrica com 14 anos de idade, 
na década de 1950, bem como de trabalhadores que frequentaram passagem recente pela 
fábrica, atuando até próximo ao fechamento das últimas unidades, na década de 2010, 

abordando, portanto, praticamente todas as décadas de existência da unidade que ficou 
conhecida como Maesa, no bairro Exposição.. 

HISTÓRIA ORAL 
 

Anthony Beux Tessari ¹  

Fotto. Sr. Alvis Fiedler: Período: 1945 a 1966. Atuou na Seção de Gravação . Fonte Anthony. 



diversas seções de trabalho, como a Ferramentaria, a Fundição, o Controle de Qualidade, a 
Mecânica de Manutenção, a Fábrica de Motores, Embalagens, Equipe de Resgate, entre outras. 
Foram entrevistados trabalhadores que atuaram no topo da hierarquia da fábrica, na condição de 
gerentes ou encarregados de seção, além de operários “chão de fábrica”.  
A maioria das entrevistas foi realizada no interior da Maesa, com a visita aos antigos espaços de 
trabalho, salvo em duas ocasiões nas quais os trabalhadores estavam com a saúde debilitada. 
Em termos quantitativos, gerou-se aproximadamente 880 (oitocentos e oitenta) minutos de 
gravação, ou 14,6 horas. As entrevistas foram gravadas em formato de áudio, por gravador de 
voz e, a maioria, também em formato de vídeo, com a finalidade de registrar os locais internos 
da fábrica, apontados pelos entrevistados. As entrevistas estão transcritas em  linguagem 
escrita, para facilitar a recuperação das informações registradas oralmente. As transcrições, 
áudios e vídeos das entrevistas serão de acesso público, constituindo-se um acervo inédito, que 
permitirá novas interpretações históricas a respeito da fábrica, bem como indicam potenciais de 
uso e de ocupação, respeitando-se a memória de quem foi testemunha e vivenciou a fábrica no 
seu período de existência. 
Sinteticamente, registra-se que o material coletado evidencia o potencial museológico de vários 
espaços da antiga fábrica, pois, mesmo no formato atual, foram capazes de mobilizar 
lembranças sobre a organização produtiva, o cotidiano fabril, o saber-fazer, os usos das áreas, a 
forma de se relacionar, as greves e mobilizações, as condições de trabalho, os acidentes e 
mortes de colegas, entre outros dados. Enfim, são fontes que possibilitam a compreensão 
histórica e que justificam, com novos valores, a preservação e conservação deste valioso 
patrimônio industrial. 
 
1 Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutorando em História pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Membro da Diretoria (2021-2024) do Comitê Brasileiro para Conservação do Patrimônio Industrial (TICCIH-Brasil). Professor na 
Área do Conhecimento de Humanidades e diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC) da Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
2 ALBERTI, Verena. O que documenta a História Oral? Anais do II Seminário de História Oral. UFMG, 1996. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/869.pdf. Acesso em 24 out. 2021. 
3  A metodologia da pesquisa foi construída tendo como referência as seguintes produções: ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. 2.ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004. BAUER, Letícia; BORGES, Viviane Trindade. História Oral e Patrimônio Cultural: Potencialidades e Transformações. São Paulo: 
Letra e Voz, 2018. MEIHY, José Carlos Sebe Bom; Holanda, Fabíola. História Oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 
MEIHY, José Carlos Sebe Bom, RIBEIRO, Suzana Salgado. Guia prático de História Oral. São Paulo: Editora Contexto, 2011. PORTELLI, Alessandro. 
Ensaios de História Oral. São Paulo: Letra e Voz, 2010. 
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Darvil Boscaini. Período: 1964 a 1994.  

Genoveva e Valcir Soardi. Período: iniciou em 1956 

João Wianey Tonus. Período: 1970 a 1977 

Eugenio Bastiani. Período:1970 a 1994 



Foto Arqtº João Henrique Ramos 



A partir do diagnóstico elaborado na Etapa 1, procedeu-se à interpretação e análise das 
informações. 
 
O trabalho teve início com a tabulação das informações obtidas para definição do zoneamento e 
indicação de intervenção em cada parte do conjunto.  
 
Em primeiro lugar, foram elencados os blocos que receberam nota máxima para alguma vocação 
proposta, o que facilitará a sua adaptação ao novo uso.  
 
Dos 19 blocos, 8 apresentam vocações claras para determinados itens do programa proposto, o 
que dá um bom indício para a definição do zoneamento.  
 
Os blocos com baixa vocação de uso foram avaliados pelo seu estado de conservação e  
importância histórica para entendimento do grau de intervenção. 
 
Conforme os preceitos teóricos contemporâneos e os critérios elencados, as análises buscam 
identificar os sinais de identidade da comunidade com o conjunto, conservando-se a memória 
histórica por meio do patrimônio construído e adaptando-o a novos usos a fim de configurar 
novos cenários em uma antiga fábrica, que se abre para a cidade e para o futuro. 
 
“Patrimônio é um conjunto de bens que alguém recebe por herança ou transmissão (…) Em 
arquitetura, o importante é entender o patrimônio arquitetônico como um legado cuja 
reabilitação garantirá a consciência histórica que um conjunto social tem do ambiente espacial 
que o rodeia, desta consciência depende a capacidade do homem para ordenar o espaço 

construído no futuro.“ (Piñon, 2000:243) 

 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

VAZQUEZARQUITETOS 
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BLOCOS COM MAIOR VOCAÇÃO PARA NOVO USO 

                         

 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 ARTE E CULTURA 

 MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 

 LAZER  E GASTRONOMIA 

 ADMINISTRATIVO MAESA 

 

  

Bloco 1: Memória e Patrimônio 
O bloco mais antigo e mais emblemático do conjunto, que tinha a principal linha de fundição e apresenta o maior número de equipamentos tombados, por isso possui vocação de Memória e Patrimônio. 
Apesar de estar em estado ruim de conservação, tem alto interesse histórico.  
 
Bloco 2, 4, 5, 7 : Lazer e Gastronomia 
Com exceção ao bloco 11, que apresenta média relevância histórica por sua desconfiguração recente e por não ter registro de projeto, os demais blocos têm alta importância histórica, sendo que o bloco 
2 parte do projeto inicial. O estado de conservação de todos é ruim. Ao lado da rua Dom José Barea, apresentam ótima adaptação para Lazer e Gastronomia, sendo necessário desenvolver estudos de 
fluxos e acessos para definir a ocupação, os quais serão apresentados na sequencia.  
 
Bloco 06: Arte e Cultura 
Ao lado da rua 13 de Maio, tem fácil adaptação ao uso de arte e cultura pela sua escala, morfologia e maior controle de acesso. Com alta importância histórica está em estado ruim de conservação. 
(inclusive tendo parte de sua cobertura desmoronado nas chuvas de 20.09.21). 
 
Bloco 11 e 17: Administrativo MAESA 
Com baixa relevância histórica, não apresenta projeto e aparece inicialmente no aerofotogramétrico de 1979. Está em razoável estado de conservação e sua fachada dá continuidade ao ritmo do resto do 
conjunto.  



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – INDICAÇÃO DE VOCAÇÕES 

1 . Menos indicado . 5 . Mais indicado | * conforme eixos do programa de necessidades passado no roteiro de 29/03/2021 pela SEPLAN. 

15 
BLOCOS COM ALTA VOCAÇÃO PARA NOVOS USOS – nota 5 – fácil adaptação 
 
Bloco 1: Memória e Património 
 
Bloco 2 :Lazer e Gastronomia 
 
Bloco 4: Lazer e Gastronomia 
 
Bloco 5: Lazer e Gastronomia 
 
Bloco 6: Arte e Cultura 
 
Bloco 7: Lazer e Gastronomia 
 
Bloco 11: Administração MAESA 
 
Bloco 17: Administração MAESA 
 
Estes blocos apresentam melhores adaptações para os novos usos relacionados 
acima. *Ver critérios na Etapa 1. 
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INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – ANÁLISE ASPECTOS FÍSICOS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
 
Os Blocos com maior vocação para 
novos usos apresentam estado de 
conservação de bom a ruim, o que 
possibilita razoável intervenção para a 
restauração. 
 
Com exceção do bloco 17, todos os  
blocos têm mais de 50 anos, sendo que 
apenas os blocos 17 e 11 não 
apresentam projetos aprovados.  
 



BLOCOS COM MÉDIA VOCAÇÃO PARA NOVO USO 17 

PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ BAIXO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl. 10 

PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO / MEDIANO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl. 09 

PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO / ALTO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl 03 

RUIM ESTADO DE CONSERVAÇÃO / MEDIANO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl. 12 

RUIM ESTADO DE CONSERVAÇÃO / ALTO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl. 08 

RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO / BAIXO INTERESSE 
HISTÓRICO – Bl. 13 

 

 

 

Bloco 10:  
Em péssimo estado de conservação e com baixo interesse histórico, razão pela qual será necessária maior intervenção, mantendo-se o valor da importância simbólica no conjunto. 
 

Bloco 09 
Em péssimo estado de conservação com médio interesse histórico, uma vez que não apresenta projeto e aparece inicialmente do aerofotogramétrico de 1964. Apresenta força de composição do muro de cercamento do conjunto. 
 

Bloco 03: 
A última reforma no pavilhão 3 foi a elevação da cobertura em 2010, o que comprometeu o bloco estruturalmente. Por de alta relevância histórica e ser parte do projeto inicial desenvolvido por Silvio Toigo, está muito descaracterizado e 
possui vocação máxima 3 para arte, cultura, lazer e gastronomia. Seu caráter de ruína deve ser preservado em intervenção, que o proteja com intervenção de cobertura contemporânea. 
 

Bloco 12: 
Em razoável estado de conservação e de média relevância histórica, sendo o último projeto do qual se tem dados. Servia como segunda linha de fundição, porém do maquinário original existente restou apenas a torre de areia, sendo uma 
peça museografada. 
 

Bloco 08:  
Com alta importância histórica, sua localização privilegiada permite que se adapte a mais de um uso, promovendo um misto de cultura, gastronomia e administração. Seu estado de conservação é ruim. 
 

Bloco 13: 
Aparece inicialmente no aerofotogramétrico de 1979 e não apresenta projeto, o que lhe confere um baixo interesse histórico. Está em razoável estado de conservação, e foi inserido em  parte da praça leste, descaracterizando-a. 

VAZQUEZARQUITETOS 



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – INDICAÇÃO DE VOCAÇÕES 

1 . Menos indicado . 5 . Mais indicado | * conforme eixos do programa de necessidades encaminhado em roteiro de 29/03/2021, pela SEPLAN. 

BLOCOS COM MÉDIA VOCAÇÃO PARA NOVOS USOS – nota 3 ou 4 – média adaptação 
 
Bloco 3: Arte e Cultura e Lazer e gastronomia 
 
Bloco 8: Administração Municipal/ Arte e Cultura e Adm. MAESA 
 
Bloco 9: Administração MAESA 
 
Bloco 10: Administração MAESA 
 
Bloco 12: Arte e Cultura e Memória e Patrimônio 
 
Bloco 13: Lazer e Gastronomia 



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – ANÁLISE ASPECTOS FÍSICOS 19 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
 
Os Blocos com média vocação para 
novos usos apresentam estado de 
conservação de bom a péssimo. 
 
Os blocos 3, 9 e 10 estão em péssimo 
estado de conservação,  o que implica 
maior intervenção, sendo necessário 
avaliar a sua permanência. 
 
O bloco 13 é o único desses que está 
em razoável estado de conservação. 
 

VAZQUEZARQUITETOS 



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – ANÁLISE ASPECTOS INTERPRETATIVOS 
 

RELEVÃNCIA HISTÓRICA 
 
Os Blocos 8 e 3 têm grande relevância 
histórica, sendo o bloco 3 integrante do 
projeto inicial do arquiteto Silvio Toigo. 
O bloco 10 é o único com baixa 
relevância histórica, pois não apresenta 
projeto, sendo que sua construção 
aparece no aéreo de 1964. 
.  
 



BLOCOS COM MENOR VOCAÇÃO PARA NOVO USO 21 

Bloco 16:  
Tem baixa relevância histórica, não apresenta projeto e aparece inicialmente no aerofotogramétrico de 1979. Com alta descaracterização, servia originalmente como central de resíduos não recicláveis e 
para entrada de areia. Seu precário estado de conservação, iluminação e ventilação não o tornam adequado para novos usos. Porém, a demarcação do local onde acessava-se a areia deve ser valorizada 
em nova edificação, a fim de manter o resgate histórico. 
 
Bloco 18 
Os prédios que o compõem não têm interesse histórico e o estado ruim de conservação reforça a necessidade de sua liberação. 
 
Bloco 19: 
Trata-se de caixas de abastecimento do conjunto, sendo de difícil adaptação a novos usos. O valor histórico se encontra como parte do processo produtivo. 
 
Bloco 15: 
Em razoável estado de conservação, mas apresenta baixa relevância histórica.  
 
Bloco 14:  
Com média importância histórica e razoável estado de conservação, o seu uso está prejudicado pelas recentes intervenções que o descaracterizaram internamente. 

PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ BAIXO INTERESSE 
HISTÓRICO – BL.16 

RUIM ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ BAIXO INTERESSE 
HISTÓRICO- Bl. 18 e 19 

RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ BAIXO INTERESSE 
HISTÓRICO- Bl. 15 

RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO/ MEDIANO 
INTERESSE HISTÓRICO – Bl. 14 

 

VAZQUEZARQUITETOS 



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – INDICAÇÃO DE VOCAÇÕES 

1 . Menos indicado . 5 . Mais indicado | * conforme eixos do programa de necessidades encaminhado em roteiro de 29/03/2021, pela SEPLAN. 

BLOCOS COM BAIXA VOCAÇÃO PARA NOVOS USOS – nota <2 – difícil adaptação 
 
Bloco 14: Administrativo MAESA 
 
Bloco 15: Administrativo MAESA e Lazer e Gastronomia  
 
Bloco 16: nenhum 
 
Bloco 18: nenhum 
 
Bloco 19: Arte e Cultura e Memória e Patrimônio 
 
 
Os Blocos com nota inferior a 2 apresentam maior dificuldade de adaptação para novo uso, 
sendo que serão avaliadas a relevância histórica e as condições de conservação para definir o 
tipo de intervenção.  



INTERPRETAÇÃO DOSE DADOS – ANÁLISE ASPECTOS FÍSICOS 23 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
 
Os Blocos com baixa vocação 
apresentam estado de conservação de 
razoável a péssimo. O bloco 16 
apresenta estado péssimo, o que 
implica em maior intervenção, caso 
decidindo-se por sua permanência. 
Os blocos 14 e 15 têm razoável estado. 
Entretanto, o bloco 14 sofreu reformas 
recentes, que o descaracterizaram. 
 

VAZQUEZARQUITETOS 



INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – ANÁLISE ASPECTOS INTERPRETATIVOS 
 

RELEVÃNCIA HISTÓRICA 
 
Os Blocos 15 a 19 têm baixa relevância 
histórica, sendo que nenhum apresenta 
projeto e apenas constam nas imagens 
registradas após o ano de 1979.  
O bloco 14 possui maior relevância, por 
ser o que marca o acesso pela rua Dom 
José Barea. Contudo, a atual reforma 
diminuiu a sua referência histórica como 
sendo a área de vestiários dos 
funcionários, já que a parte interna foi 
completamente demolida, restando 
apenas a casca. 
.  
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Os blocos demarcados em azul e marrom permitem a ativação do perímetro urbano criando relações com os pátios internos, por estarem no nível da rua, promovendo a permeabilidade ao edifício.  
 
As Ruas Plácido de Castro e Dom José Barea, por serem parte do binário de tráfego, proporcionam facilidade de acesso ao conjunto.  
 
Os blocos a oeste não estão no nível das ruas, sendo abaixo do nível delas, o que acaba por estabelecer uma barreira. 
 
No eixo da rua vereador Mario Pezzi nenhum bloco tem acesso direto a rua, o que foi princípio da proposta original, mas acabou se perdendo no tempo. 
 
No eixo da rua Carlos Giesen o acesso pode acontecer apenas no lado leste, onde já existiu uma porta. No lado oeste o desnível deve ser vencido com novas construções para garantir o acesso. 
 
É importante destacar essas informações, pois os novos usos pretendidos como Lazer, Gastronomia, Arte e Cultura demandam intensos acessos de serviços e devem ter fácil comunicação com a rua. 
 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS – ANÁLISE ASPECTOS URBANOS 

RELAÇÕES COMA RUA –ACESSOS  

BLOCO COM ACESSO EXISTENTE 

BLOCO COM ACESSO POSSÍVEL A NÍVEL 

BLOQUEIO DE ACESSO PELO DESNÍVEL - BARREIRAS 

 

 

  

VAZQUEZARQUITETOS 



Foto Arqtº João Henrique Ramos 



Posto que o principal Conceito definido a ser desenvolvido no conjunto da Maesa é a ideia de 
Cidadela, faz-se necessário aprofundar a análise do impacto urbano da Maesa sobre o entorno, e 
dele sobre ela. Para tanto, simula-se um primeiro cenário, que deverá ser estudado e detalhado a 
fundo, o qual poderá ser adotado à critério do Município.  
 
As ferramentas estão previstos nos art. 80 e 137 do Plano Diretor, conforme mencionado na 
etapa de Diagnóstico em trecho sobre as Operações Urbanas Consorciadas (O.U.C). 
 
Os usos e formas implantados na área desses 5 (cinco) quarteirões podem ser potencializados 
ou prejudicados, a depender das estratégias adotadas para a área. Em razão disso optou-se por 
eleger a possibilidade de poligonal no entorno imediato, delimitada ao norte pelo corredor de 
transporte público da rua Sinimbu, a leste pela BR116, a oeste pelo Parque Getúlio Vargas e a sul 
pela rua Sarmento leite, como ultimo eixo ortogonal leste oeste, totalizando uma área de 
aproximadamente 107ha. 
 
O presente estudo está baseado no PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI-LC 
589/2019, GeoCaxias e no uso de geoprocessamento por meio de software livre, além da 
observação do território.  
 
Os dados apresentados são extraídos dos censo do IBGE de 2010 que, apesar de certamente 
defasados, são os dados oficiais recentes. Além disso, os dados são associados a outros 
provenientes de fontes abertas para cálculos de indicadores.  

CONTEXTO URBANO 
 

MANCHA ÁREA URBANA . CAXIAS DO SUL . 65,5 km² 

MAESA 
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 1 º ANEL: 
 
 VIAS ARTERIAIS 
 
 VIAS INTERMEDIÁRIAS 
 
 VIAS LOCAIS 
 

  

  

ANÁLISE ASPECTOS URBANOS –  ENTORNO IMEDIATO  

Por conta da sua escala 390m (L-O) x 140m (N-S), e seu uso original, 
o conjunto fabril representou uma barreira que impactou o 
desenvolvimento urbano do seu entorno, evidenciado pela menor 
densidade e atratividade da porção sul comparada à porção norte, que 
é uma das mais valorizadas da cidade. 
 
As ruas Dom José Barea e Tronca ao sul conformam um binário de 
trânsito, com fluxo relativamente intenso e de velocidade elevada. A 
Rua 13 de Maio é a via perimetral que determina o 1º anel a leste, 
sendo uma importante via de conexão do lado sul ao lado norte da 
cidade. Por sua vez, a rua Vereador Mário Pezzi tem características 
diferentes ao sul e ao norte, causadas pela interrupção do conjunto 
fabril. 
 
Os polos de atratividade aptos a promoverem o fluxo através do 
conjunto encontram-se ao norte, nordeste e noroeste (Centro, BR116, 
Centro Administrativo Municipal,..) 
 
 
.  
 

CENTRO  
ADMINISTRATIVO  
MUNICIPAL 

SENAI 

ESCOLA 

PRAÇA 

ESCOLA 

CENTRO  
 DA CIDADE 

BR 116 

BR 116 



ANÁLISE ASPECTOS URBANOS – VISUAIS DO CONJUNTO 

O conjunto apresenta vários pontos focais demarcados pelas ruas e esquinas, as quais criam relações espaciais referenciais 
com o lote. A praça Monteiro Lobato é hoje o principal ponto focal para o acesso pela rua Plácido de Castro. 
 
 

1 

2 

3 

8 

7 
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4 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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ANÁLISE ASPECTOS URBANOS – FORÇA DOS EIXOS 

O eixo norte sul da rua vereador Mário Pezzi, que nunca foi concluído, é 
uma força urbana, que pode ser constituída como passagem de 
pedestres para favorecer o fluxo através do edifício, mediante a 
observação da topografia, conexão dos dois lados da cidade, 
valorização dos pontos focais e preservação das características do 
conjunto. 
 
Outro eixo importante é a rua Carlos Geisen, que liga o conjunto ao 
parque Getúlio Vargas e à Administração Municipal. Trata-se de uma 
rua de fluxo baixo e local.  
 
 
.  
 



ANÁLISE ASPECTOS URBANOS – ACESSOS 

A condição topográfica do conjunto e de seu entorno acaba por definir 
algumas barreiras naturais ao acesso. Tais barreiras foram transpostas 
pela forma de implantação dos edifícios, assim, deste mesmo modo, 
novas edificações poderiam cumprir esse papel.  
 
Atualmente, as principais barreiras estão nas faces oeste e leste, onde 
não há nenhum acesso em razão do desnível natural das ruas 
adjacentes.  
 
Existe a possibilidade de ampliar facilmente os acessos nos locais 
indicados em rosa, o que irá ativar as fachadas e integrar o edifício ao 
espaço urbano, por estarem em nível da rua. 
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ACESSO IMPEDIDO PELO DESNÍVEL 

  

ACESSOS EXISTENTES 

POSSÍVEIS NOVOS ACESSOS . NÍVEL RUA 

VAZQUEZARQUITETOS 



Foto Arqtº João Henrique Ramos 



ANÁLISE INTERNA – PERCURSOS VERDES . CIDADELA 

Com uma extensa área, o conjunto é organizado ao redor de duas 
praças e conecta-se por ruas internas, o que cria uma ambiência de 
Cidadela. As praças, além de servirem de espaços de conexão e 
socialização, também permitem belas perspectivas visuais internas do 
conjunto, sendo que devem ser valorizadas. Neste contexto, percebe-
se que o Bloco 13, inserido ao sul da praça leste após o ano de 1979 , 
torna-se uma barreira para as perspectivas visuais.  
 
A importância do Bloco 1 como elemento conector fica claramente 
demarcada na análise das relações internas. As três passagens 
longitudinais se dão por dentro do bloco nos diferentes níveis 
adaptados pela implantação.  
 
Os arrimos reforçam os níveis de implantação e organizam o conjunto 
em platôs que, como terraços, proporcionam visuais para o conjunto. 
 
As áreas verdes são forças internas que organizam as conexões e 
desníveis e configuram amplas áreas na conformação das ruas, que 
organizam a implantação.  
 
As  três ruas longitudinais se organizam uma em cada platô. Já as 
transversais ladeiam as praças. Inicialmente existiam ruas transversais 
entre todos os blocos, porém foram sendo cobertas, restando, ainda, a 
rua entre os Blocos  1 e o 3 e os Blocos  1 e o 12. 
 
 
 

  

ÀREAS VERDES 

BLOCO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS DOIS LADOS 

MUROS DE ARRIMO – DESNÍVEL 

CONEXÕES INTERNAS - RUAS 
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ANÁLISE INTERNA – DESNÍVEIS . ARRIMOS 

O desnível do terreno também é resolvido por arrimos em pedra 
basáltica. Esses muros, além do valor concreto e material, apresentam 
valor imaterial e simbólico, uma vez que resgatam o saber fazer dos 
“murattori”, pedreiros que construíram a cidade. Assim, torna-se 
fundamental interpretar a sua importância para a valorização dentro do 
conjunto, como resgate de memória. 
 
 
 



ANÁLISE INTERNA – TERRAÇOS 

O desnível acomoda-se em 3 cotas principais, que organizam os 
espaços em platôs com potencial de tornarem-se terraços capazes de 
privilegiar os visuais do conjunto. A praça a leste resolve o desnível 
com um declive, já no lado oeste o declive localiza-se no canto 
noroeste, onde predomina massa vegetal.  
 
 

COTA +12 

COTA +6 

COTA 0,0 

PLANOS VERDES INCLINADOS 

Hipsometria 
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Foto Arqtº  Alencar Massulo de Oliveira   



A interpretação dos dados anteriores mostra que o complexo construído caracteriza-se, em 
maior parte, por edificações de relevância histórica, principalmente consolidadas no lado leste, 
bem como de edificações mais recentes com caráter de apoio, no lado oeste. Contudo, na 
análise do conjunto simbólico, é claro que a MAESA é uma unidade de valor fabril e social única, 
materializada externamente por seu perímetro de tijolos. 
 
A busca por uma MAESA única é um debate provocado pela sociedade civil organizada desde 
antes do processo de tombamento¹. Essa unidade tem um forte valor do patrimônio, que deve 
ser considerado para que as substituições necessárias harmonizem com o todo e não 
caracterizem a intervenção como duas partes distintas. 
 
As demolições eventualmente necessárias serão justificadas por meio de embasamento crítico e 
sua substituição deverá promover o valor cultural do conjunto, garantindo-se a unidade estética e 
funcional, bem como a posterior manutenção do patrimônio. 
 
Para definir o tipo e grau de intervenção, além da vocação para novos usos, foram considerados 
quesitos de estado de conservação e grau de importância histórica. Nenhum dos blocos com 
baixa vocação para novos usos possui alta importância histórica, assim, a definição da 
intervenção depende das demais decisões no conjunto. 
 
 
¹ 100% MAESA. Disponível em : https://www.facebook.com/100-MAESA-673367529367700/?fref=ts .Acessado em 13/0/2021. 

100% MAESA 
 

Foto de outdoor preso a fachada do edifício obtida na página do Facebook 100% MAESA . 
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ELEMENTOS QUE CONFEREM UNIDADE SIMBÓLICA AO CONJUNTO 

É importante compreender os elementos que amarram os dois lados e 
trazem essa unidade simbólica ao conjunto: 
 
A unidade construtiva é composta pelas ruas internas e praças, que 
caracterizam uma cidadela organizada em platôs, que acomodam o 
desnível, permitindo amplas visuais do conjunto 
 
O bloco 1, além de ser o bloco mais antigo, de possuir maior referência 
simbólica da indústria, ter maior dimensão, e estender-se da rua Dom 
José Barea à rua Plácido de Castro, também serve de conexão entre os 
dois lados em todas as cotas. 
 
A materialidade do tijolo aparente sem interrupções em todo o 
fechamento externo cria a identificação do conjunto como uma peça 
única. 

PRAÇAS E RUAS  

FECHAMENTO PERÍMETRO 

BLOCOS COM MENOR VALOR HISTÓRICO  

PREPONDERÂNCIA SIMBÓLICA  

BLOCOS DE MAIOR VALOR HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO 

CONEXÕES LADO LESTE E OESTE 



PREPONDERÂNCIA SIMBÓLICA DO BLOCO 1 

O conjunto da Maesa é caracterizado pela unicidade da quadra, e o Bloco 1 constitui o elemento 
de preponderância simbólica por uma série de razões:  
 
1. É o primeiro elemento constituinte do conjunto, cujo início definiu a importância da empresa 

na cidade de Caxias do Sul;  
 

2. Tem porte e extensão maiores em relação aos demais, sendo que cruza toda a quadra em 
sua direção menor, o que evidencia a continuidade urbana da rua Mario Pezzi, e 
possivelmente, uma fachada para a cidade, em sua versão original;  
 

3. Organiza todo o conjunto, definindo claramente dois setores do complexo, à leste e à oeste, 
articulando-os por meio de passagens interiores;  
 

4. Apresenta as características construtivas que, de modo geral, caracterizam grande parte 
das extensões do complexo, tais como, alvenaria aparente e estrutura independente de 
concreto armado, com vãos preenchidos em sua periferia;  
 

5. Apresenta, no entanto, uma organização interior única, conformada por um grande vão em 
uma nave extensa de grande impacto visual;  
 

6. E, finalmente, é a construção que define a ‘cara’ do conjunto, com sua fachada claramente 
identificada com a história e marca, o que o coloca como elemento simbólico de maior 
relevância no conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte . Arquivo Histórico Municipal 
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Foto Arqtº João Henrique Ramos 



Ao analisarmos o processo de tombamento e a história da MAESA (Etapa1) é possível perceber 
que valores afetivos e pragmáticos¹ contribuíram para a decisão de preservar o conjunto.  
 
A Metalúrgica, além de promover o trabalho para muitas famílias e o crescimento da cidade, 
manteve fortes relações sociais por meio de uma política de relacionamento pessoal com os 
seus funcionários e com a comunidade. A gestão promovia e participava de eventos como a 
Festa da Uva e fomentava ações de educação, moradia, saúde, esporte, lazer e cultura entre 
seus colaboradores. 
 
“(...)a firma oferecia aos empregados a possibilidade de estudo, assistência social, promoções 
internas, dentre outras vantagens. O fato de ser uma grande empresa na região e a prática de 
pagar pontualmente os salários criou uma imagem positiva da mesma na comunidade. (...) O 
empresário, ao proporcionar aos operários a possibilidade de estudar, não só qualificava a 
mão-de-obra (sic) e aumentava a produtividade, como dispensava a custosa prática de 
contratar os operários estrangeiros qualificados.”² 
 
Conforme coloca Ulpiano Bezerra de Meneses, “o valor cultural não está nas coisas, mas é 
produzido no jogo concreto das relações sociais”, caracterizando que o bem cultural não tem 
valor intrínseco, mas sim o valor que os grupos sociais lhe impõem. Isso significa que a 
identificação de valor depende do conhecimento sobre as relações da sociedade com as coisas, 
e das pessoas entre si, não sendo apenas encontrada nos bens, isoladamente. 
 
A carga simbólica do conjunto é muito forte na comunidade, assim como o sentimento de 
pertencimento, preponderante nos discursos de defesa da ocupação do sítio como espaço 
público, voltado à cultura e ao lazer e ao atendimento de produtores locais com a criação de um 
Mercado Público Municipal. Em 2018, quando pouco havia sido feito pela ocupação, outro 

movimento surge pedindo a retomada dos trabalhos da Comissão com o nome “Abrace a 
MAESA”³. A vontade de abraçar o conjunto demostra o afeto que a comunidade tem pelo bem e 
a vontade de vê-lo vivo e ocupado no dia-a-dia.  
 
Entende-se a ação como ato cultural, pautado no entendimento da Carta de Veneza (1964) de 
que “a conservação e a restauração dos monumentos visam a salvaguardar tanto a obra de arte 
quanto o testemunho histórico”4.  
 
O valor formal do conjunto é dado pela percepção estética como imagem no presente, o que 
pode ser entendido pela unidade material em tijolo aparente e pelo ritmo demarcado das 
construções, em uma escala que leva à visualização de uma pequena cidade.  
 
Os valores estéticos provenientes de uma arquitetura industrial britânica, pouco usual na região, 
permanecem presentes, apesar de múltiplas intervenções ao longo dos anos.  
 
O valor de marco urbano é identificado por ser um grande equipamento incentivador do 
crescimento da cidade em direção ao leste, o que tornou a região norte como uma das mais 
valorizadas, por funcionar como barreira ao desenvolvimento urbano ao sul.  
 

1 Ulpiano Bezzerra de Meneses lista uma relação de valores que entende deveriam servir de roteiro para identificar componentes ou 
referencias de valor cultural, sem distinguir categorias: valores cognitivos, formais, afetivos, pragmáticos e éticos. (MENESES, U. T. B. 
de, 2012, p.25-39) 
2 FRIZZO, 1997, p. 314. 
3 Evento Abrace a MAESA. Disponível em:  https://www.facebook.com/events/1980760321965996/?active_tab=discussion 
4 Carta de Veneza,1964. 

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 
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1. Cidadela: Valorizar as ruas internas e o caráter de pequena cidade com duas 

praças, o que promove 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, com a 
conexão dos edifícios e das ruas internas com as ruas circundantes, ativando as 
fachadas e permitindo livre acesso de pedestres. 
 

4. Unidade: Garantir a unidade do conjunto entendendo o todo como um conjunto 
fabril indissociável.  
 

5. Recursos Naturais: Reconhecer a importância dos bens naturais do conjunto 
(lago e vegetação) e a ambiência bucólica que proporcionam ao sítio.  
 

6. Caráter: Integrar os equipamentos históricos ao conjunto, reforçando o caráter 
fabril do sitio arqueológico. 
 

7. Topografia: Manter e valorizar a organização dos blocos de forma escalonada, 
criando terraços e aproveitando o desnível do terreno. 
 

PRINCÍPIOS . Reforçam a significância do conjunto (elencados na Etapa 1): 

  

Cidadela 

Nave Principal 

Conexão Peatonal 

Unidade 

Recursos Naturais 

Caráter Fabril 



1. Garantir a leitura do conjunto da MAESA, considerando sua unidade na quadra; 

2. Garantir o protagonismo das edificações preexistentes, em especial do bloco 01; 

3. Garantir destaque e visibilidade ao conjunto a partir dos pontos focais existentes (ruas e 
praça); 

4. Promover o acesso (permeabilidade) em todas as ruas e possibilitar conexões internas e 
entre o conjunto e a cidade; 

5. Promover visuais e transparências entre espaços internos e externos, (ativação das 
fachadas); 

6. Manter as características dos materiais e sua composição visual de ritmos, texturas e 
formas, preservando a imagem consolidada da obra mesmo em inserções 
contemporâneas; 

7. Priorizar a organização espacial inicial do conjunto, como blocos configurados por ruas e 
praças (cidadela),  permitindo a leitura dos diversos ambientes; 

8. Permitir intervenções que explorem novas possibilidades de uso, para garantir a vitalidade 
do conjunto e adaptar as necessidades contemporâneas, desde que respeitem todos os 
critérios determinados, amparadas nas melhores práticas de restauro. 

9. Valorizar as áreas verdes existentes, assim como as ruas internas como elementos de 
socialização e conexão. 
 

DIRETRIZES . Guiam as soluções propostas: 

Fonte. Studio Geremia . Funcionários saindo fábrica 1, década de 40. 
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Foto Arqtº João Henrique Ramos 



O tópico consiste na organização da análise do diagnóstico para orientar as intervenções de 
conservação e restauro. Cada bloco foi avaliado individualmente por suas características físicas 
aparentes, uma vez que não foi feito um mapeamento de danos. Após a análise individual foi 
necessário compreender a relação dos bloco no conjunto para buscar a harmonia e unidade do 
conjunto fabril, conforme as diretrizes desta proposta. 
 
As Cartas de Restauro trazem as diretrizes para as intervenções no patrimônio, sendo que seus 
princípios irão reger a tomada de decisão sobre as intervenções propostas, afirmando-se como 
ato cultural. São premissas para este trabalho: 
 
1. Respeito à matéria original: garantir a manutenção da maior quantidade possível de 

materiais originais, de modo a evitar falsificações de caráter artístico e histórico. (a) 
 

2. Distinguibilidade: distinguir a ação contemporânea de modo que, caso seja impossível 
conservar materiais originais, serão utilizados outros compatíveis aos existentes, tanto em 
suas características físicas e químicas, como de aspecto sem, no entanto, serem 
confundidos entre si. (b) 
 

3. Reversibilidade: utilizar métodos de reparação experimentados e evitar tratamentos que 
possam danificar os materiais históricos e o seu significado cultural; as reparações devem 
ser executadas utilizando o mínimo possível de meios invasivos. (c) 
 

4. Autenticidade: respeitar a passagem no tempo com a sobreposição de camadas que, 
agregando valores, resultaram em outra ambiência, também reconhecida pelos seus valores 

estéticos e históricos.  (d) 
 

5. Compatibilidade: garantir a preservação da autenticidade dos processos construtivos, 
evitando o uso de técnica que seja incompatível e descaracterize o sistema existente. (e) 
 

6. Acessibilidade: promover a acessibilidade física, cultural, social e econômico através e 
novos usos, que deverão ser compatíveis com a vocação do bem cultural para não 
descaracterizar o edifício. (f) 
 

7. Sustentabilidade: buscar atingir um equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental 
e a conservação do significado cultural, sendo que as intervenções num bem patrimonial 
devem ser executadas com métodos sustentáveis e adequados ao processo do seu 
desenvolvimento e gestão. (g) 
 

(a) Carta de Veneza, 1694, Artigo 9º 
(b) Carta de Veneza, 1694, Artigo 12º 
(c) Critérios para Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de Madrid 2011, Artigo 5º. 
(d) Carta de Veneza, 1964, artigo 11º 
(e) Cata de Veneza, artigo 10º 
(f) Carta de Veneza , 1964. Artigo 5º 
(g) ICOMOS-ISC20C (2011) Critérios para Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Documento de Madrid 2011, Artigo 
8º 

INDICAÇÃO DE TIPO E GRAU DE INTERVENÇÃO (item 2.3 termo de referência) 
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1. Restauração: A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. Tem por 
objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento e fundamenta-
se no respeito ao material original e aos documentos autênticos. Termina onde começa a 
hipótese. [...]. A restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo 
arqueológico e histórico do monumento. (a) 
 

2. Conservação/consolidação: O objetivo da conservação é preservar a significação cultural 
de um bem; ela deve implicar medidas de segurança e manutenção, assim como 
disposições que prevejam sua futura destinação. [...]. As opções assim efetuadas 
determinarão as futuras destinações consideradas compatíveis para o bem. As destinações 
compatíveis são as que implicam a ausência de qualquer modificação, modificações 
reversíveis em seu conjunto ou, ainda, modificações cujo impacto sobre as partes da 
substância que apresentam uma significação cultural seja o menor possível. (b) 
 

3. Reconstituição: As reconstituições respondem a duas funções importantes, tendo sido 
concebidas para fins de pesquisa experimental e pedagógica. Devem, entretanto, cercar-se 
de cuidados, de forma a não perturbar nenhum dos vestígios arqueológicos remanescentes; 
devem também levar em conta testemunhos de toda espécie, buscando a autenticidade. As 
reconstituições não devem ser feitas sobre os vestígios arqueológicos originais, devendo 
ser identificáveis como tais. (c) 
 

4. Reabilitação (adaptação a novo uso): conjunto de operações destinadas a tornar apto o 
edifício a novos usos, diferente para o qual foi concebido. [...] Um novo uso de um lugar 
deve envolver alterações mínimas [...]; deve respeitar as associações e os significados; e, 

onde for adequado, deve proporcionar a continuação das práticas que contribuem para o 
significado cultural desse lugar. (a) 
 

5. Supressão de elementos ou materiais: De acordo com a Carta do Restauro, proíbem-se 
indistintamente [...]: 2. as remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra 
através do tempo, a menos que trate de alterações limitadas que debilitem ou alterem os 
valores históricos da obra, ou de aditamentos de estilo que a falsifiquem; 3. remoção, 
reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que isso seja 
determinado por razões superiores de conservação. (d) 

 
(a) CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais: Carta de Veneza. Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos e 
sítios, 1964. 3. ed. Brasília: IPHAN/DEPROM, 2000. 383 p.  
(b) CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais: Carta de Burra, 19. 3. ed. Brasília: IPHAN/DEPROM, 2000. 383 p. 
(c) CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais: Carta de Lausanne Carta para a proteção e a gestão do patrimônio arqueológico, 1990. 
3. ed. Brasília: IPHAN/DEPROM, 2000. 383 p.  
(d) CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais: Carta do Restauro. Ministério da Instrução Pública. Governo da Itália, 1972. 3. ed. 
Brasília: IPHAN/DEPROM, 2000. 383 p.  

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 



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 
 
 
 

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 Foto 1948. Pavilhão finalizado. Vista da Dom José Barea. 
AHMJSA 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES: 
 
RESTAURAÇÃO: 
Reabertura de vãos ,  
Tijolos da fachada e letreiro.  
 

CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Contenções de pedra 
Estruturas autoportantes (manchesteriana)  
Vedações em  alvenaria aparente. 
bens integrados ( maquinários, coifas, silos e 
tremonhas) 
Estrutura do telhado em madeira 
Telhado cerâmico do trecho  norte (testemunho 
remanescente do tipo de cobertura) 
 

RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias  suprimidas, originalmente em madeira mas 
em material diferente e  contemporâneo. 
 

ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Coberturas (telha) / as iluminação zenital deve ser 
mantida 
 

SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos com tijolos e /ou telhas translúcidas 
Anexo oeste 
Ligação entre bloco 1 e 2 
Construções internas sem função. 
.  

BLOCO 01 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Memória e Patrimônio (nota5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 01 é o edifício que concentra o maior valor  
patrimonial, pois deu início à construção do complexo e 
em razão da força imagética em relação à cidade, 
principalmente na fachada sul, voltada para a rua Dom 
José Barea.   
 

Recomenda-se a sua restauração para devolver a leitura 
original, a ambiência interna e para reconstituir elementos 
importantes, com materialidade contemporânea, tais 
como, telhados, esquadrias e vãos, que foram 
cancelados ao longo do tempo, assim como, fachadas 
voltadas ao sul e ao norte (ruas).  
 

Assim como a restauração, as ações de conservação e 
manutenção de elementos ainda autênticos da atividade 
fabril devem ser preservados, tais como tremonhas, 
silos, pontes deslizantes e etc. 
 

Prevendo-se o uso pleno e a nova ocupação da 
edificação, também recomenda-se a reabilitação, com 
ações que atualizem o edifício a plena utilização, como 
as redes hidrossanitárias, elétricas, de prevenção contra 
incêndio, climatização e acessibilidade universal. 
 

O anexo a oeste, já muito desconfigurado e em péssimo 
estado de conservação, deve ser suprimido, trazendo de 
volta a leitura dos sheds da fachada oeste do bloco 1. A 
cobertura que une o bloco 1 ao bloco 2 e as paredes de 
vedação interna devem ser removidas, configurando 
novamente a rua interna que separava o blocos. Todos 
os fechamentos das partes suprimidas devem ser feitos 
em vidro, com caixilho metálico discreto, marcado como 
uma intervenção contemporânea 

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 

 
Supressão 

Axono sem escala 



51 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 01 

Sheds com telhas metálicas e capeamento cerâmico O tijolo aparente e as características da fachada sul devem ser preservadas e reconstituídas Vãos e esquadrias e iluminação zenital devem ser reconstituídas. 

Os vãos e esquadrias devem ser reconstituídos. BENS INTEGRADOS: Silos, tremonhas e pontes devem ser preservados. 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES: 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos e recolocação de esquadrias na 
fachada sul. 
Nova cobertura com telha metálica contemporânea  
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes e autônomas 
(manchesteriana)  
Vedações em  alvenaria aparente. 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias em material contemporâneo nas fachadas . 
A esquadrias dos SHED em madeira deverão ser 
reconstituídas. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Cobertura / telha 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos  
Construção interna com instalações 

BLOCO 02 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e gastronomia 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 02 foi projetado juntamente ao bloco 01, pelo 
arquiteto Silvio Toigo. Possui a fachada sul voltada para 
rua Dom José Barea e compõe a murada que caracteriza 
o conceito de “cidadela”. Portanto, prioriza-se a 
conservação da volumetria no aspecto exterior, 
restaurando o telhado em sheds e as fachadas. 
 
A cobertura, como para todo o conjunto, poderá ser 
substituída por telha metálica em uma proposta mais 
contemporânea em cor e desenho, respeitando a 
volumetria. 
 
Deve-se suprimir as vedações de aberturas e reconstituir 
as aberturas em material contemporâneo. 
 
O volume interno de instalações sanitárias e de apoio 
será suprimido, pois não atende as normativas de 
acessibilidade e tem difícil adaptação. 
 
Recomenda-se a restauração do bloco para devolver a 
leitura original e reconstituir elementos importantes, mas 
com materialidade contemporânea, tais como telhados, 
esquadrias e os vãos, que foram cancelados ao longo do 
tempo. 

1º pav. Nível 1.10 
2º pav. Nível 4.00 

Perspectiva axonométrica sem escala 
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BLOCO 02 

Aéreo de 1964. AHMJSA. Fachada sul, atual.  Fachada norte, atual.  

Vista interna com elemento a ser suprimido, atual.  Vista interna, atual.  Vista interna, atual.  

Supressões 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  

Estruturas autoportantes e autônomas 
(manchesteriana) 

Planos de vedações em alvenaria aparente. 

 

RECONSTITUIÇÃO:  

Vãos cancelados ( lindeiro ao bloco 07) 

 

ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  

Redes hidrossanitárias 

Redes elétricas, lógica 

Redes de PPCI 

Pavimentação 

Acessibilidade 

Cobertura 

 

SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 

Estrutura metálica sobreposta a de concreto 

Esquadrias de madeira degradadas  

Telhado metálico e estrutura metálica sobreposta 

Vedações metálicas ( vãos) 

Alvenarias que cancelam vãos que conectam ao bloco 
07 

Esquadrias de madeiras degradas 

BLOCO 03 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Adaptação ao novo uso/reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e Gastronomia 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Péssimo 
 
RELEVÃNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
Devido à elevada descaracterização do Bloco 03 e tendo 
em vista a proposta de novo uso como praça coberta, 
entende-se que o sistema estrutural (manchesteriano) e 
as paredes em tijolos aparentes podem ser preservados.  
 
O sistema de cobertura é mais recente e descaracteriza o 
conjunto por ter sido elevado em uma solução estrutural 
bastante improvisada. Em razão disso, poderá ser 
substituído por uma cobertura contemporânea, que 
permita a iluminação do interior e respeite a volumetria 
original. 
 
As esquadrias de madeira remanescentes, em estado 
elevado de degradação, poderão ser suprimidas 
permanecendo o ritmo dos vãos que reforçam a inserção 
do bloco no conjunto.   
 
O elevado grau de degradação dos elementos primitivos, 
a descaracterização do bloco por intervenções 
posteriores e as mutilações de estruturas, permitem 
maior liberdade de intervenção, conservando apenas os 
elementos que inserem o bloco ao conjunto.  

1º pav. Nível 1.10 

Supressão cobertura 

Axono sem escala 



59 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 03 

Acesso sul.  Fachada sul, atual.  Detalhe fachada sul, atual.  

Foto aérea, década 60. AHMJSA Vista corredor entre bloco 1 e 3 Vista interna, atual.  Vista interna, atual.  



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES: 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos e recolocação de esquadrias na 
fachada sul. 
Esquadrias de madeira 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes ( manchesteriana) 
Vedações em  alvenaria aparente. 
Pintura  interna ( consolidação de pinturas sobre 
alvenaria aparente) 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias com proposta contemporânea tanto na 
fachada sul como  na fachada voltada para o pátio. 
Os sheds com as esquadrias, estrutura e forros de 
madeira. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Esquadrias 
Cobertura /telha 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos e telhas 
translúcidas. 
Volume de instalações. 

BLOCO 04 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e Gastronomia (nota 5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 4, assim como seus lindeiros, apresenta 
potencial para novo uso de lazer e gastronomia devido a 
suas especificidades, conforme analisado no 
diagnóstico.  

Devem ser criadas relações de circulação para os blocos 
2 e 5, que atualmente estão bloqueados. 

Por compor a fachada sul e a fachada voltada para o 
pátio, a manutenção da volumetria deste bloco é 
importante.  

Permite-se a intervenção mediante substituição do tipo 
de telha da cobertura, desde que mantido o sistema em 
sheds. 

A alvenaria pintada na parte interna deverá ser 
preservada, seja com pintura ou outros revestimentos 
exigidos pelo novo uso da edificação. 

O volume interno de instalações sanitárias e de apoio 
será suprimido, pois não atende as normativas de 
acessibilidade e tem difícil adaptação.  
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BLOCO 04 

Brises, forro de madeira e sheds devem ser reconstituídos. Reabrir conexão com bloco 2- fechada por telhas. Vista tesoura e shed. 

Volume de instalações será substituído Fachada sul com as aberturas fechadas que devem ser reabertas. Fachada para pátio interno. 

Supressões 



Fonte: dos autores . Supressões 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES: 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos e recolocação de esquadrias na 
fachada sul. 
Shed 
Esquadrias de madeira 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes ( manchesteriana) 
Vedações em  alvenaria aparente. 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias com proposta contemporânea. 
Os sheds com as esquadrias, estrutura e forros de 
madeira. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Esquadrias 
Cobertura /telha 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos e telhas 
translúcidas. 
Volume de instalações. 

BLOCO 05 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e Gastronomia (nota 5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Ruim a Péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O BLOCO 05, por meio de  suas fachadas, configura o 
conjunto que deve preservar os elementos de 
interpretação. O interior permite maior liberdade de 
intervenções, de acordo com a demanda dos novos 
usos. 

A cobertura, assim como todo o conjunto, poderá ser 
substituída por telha metálica em uma proposta mais 
contemporânea em cor e desenho, mantendo-se a 
volumetria. 

As vedações de aberturas devem ser suprimidas e as 
aberturas devem ser reconstituídas em material 
contemporâneo. 

O volume interno de instalações sanitárias e de apoio 
será suprimido, pois não atende as normativas de 
acessibilidade e tem difícil adaptação. 

Recomenda-se a restauração do bloco para devolver a 
leitura original e reconstituir elementos importantes, mas 
com materialidade contemporânea, tais como telhados, 
esquadrias e vãos, que foram cancelados ao longo do 
tempo. 
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BLOCO 05 

Brises, forro de madeira e sheds devem ser reconstituídos. Construção suprimida em vermelhos. 

Fachada Sul Fachada ruas D. José Barea e 13 de Maio.. Reconstituir aberturas. 

Vista interna Vista interna 

Supressões 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos e recolocação de esquadrias nas 
fachadas. 
Esquadrias de madeira 
Pavimentação em basalto e em tacos de madeira. 
Forros em lambril de madeira. 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes ( manchesteriana) 
Vedações em alvenaria aparente. 
Pintura da alvenaria na parte interna. 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias em madeira e vidro ( partes faltantes e/ou 
reposição total)  
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Comunicação vertical ( vãos no entrepiso) 
Cobertura /telha e estrutura de madeira ( já que não é 
aparente) 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos 
Edículas e  sanitários desativados 

BLOCO 06 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Arte e Cultura (nota5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 06, situado na esquina, possui presença 
marcante no conjunto, tanto no pátio quanto nas vias. 
Tendo em vista os elementos marcantes no seu interior, 
devem ser preservadas as características da 
materialidade dos forros e da pavimentação em madeira 
e pedra. Os vão cancelados devem ser recompostos. 
Todas as redes e acessibilidade devem passar por 
reabilitação. 

A cobertura, assim como todo o conjunto, poderá ser 
substituída por telha metálica em uma proposta mais 
contemporânea em cor e desenho, mantendo-se a 
volumetria e a estrutura e forro em madeira. 

As vedações de aberturas devem ser suprimidas e as 
aberturas devem ser reconstituídas em material 
contemporâneo. 

O volume interno de instalações sanitárias e de apoio 
será suprimido, pois não atende as normativas de 
acessibilidade e tem difícil adaptação. 

Recomenda-se a restauração do bloco para devolver a 
leitura original e reconstituir elementos importantes, mas 
com materialidade contemporânea, tais como telhados, 
esquadrias e vãos, que foram cancelados ao longo do 
tempo. 



71 

VAZQUEZARQUITETOS 

BLOCO 06 

Forro e piso em madeira.  

Fachada Norte 

Vista do pavimento térreo. 

Acesso pela Plácido de Castro.. Fachada Leste. 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos e recolocação de esquadrias de 
madeira 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes (manchesteriana) 
Vedações em alvenaria aparente. 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias madeira ( partes faltantes e reposição total)  
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Revestimento interno  
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos e /ou telhas 
translúcidas 
Forro rebaixado. 

BLOCO 07 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e Gastronomia (nota5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 07 contínuo ao bloco 03 configura o conjunto de 
blocos do centro do quarteirão e são importantes para a 
leitura do pátio interno. A preservação da volumetria é 
fundamental, liberando-se como em todo conjunto a 
atualização do sistema de cobertura através de uma nova 
proposta de telha metálica.  

O interior do bloco deverá passar por reabilitação de 
acordo com as novas demandas do novo uso . 

A cobertura como para todo o conjunto poderá ser 
substituída por telha metálica em uma proposta mais 
contemporânea em cor e desenho, mantendo a 
volumetria e os sheds. 

Devem-se suprimir as vedações de aberturas e 
reconstituir as aberturas em madeira. 

O volume interno de instalações sanitárias e de apoio 
será suprimido pois não atende as normativas de 
acessibilidade e tem difícil adaptação. 

Recomenda-se a restauração do bloco para devolver a 
leitura original e reconstituir elementos importantes, mas 
com materialidade contemporânea, tais como os  
telhados. 
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BLOCO 07 

Substituir o volume de instalações 

Fachada Leste Vãos alterados 

Forro rebaixado sobre a esquadria deve ser removido. Forro em madeira com zenitais de telhas translúcidas. 

Shed deve ser reconstituído 

Supressões 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Fachadas da Plácido de Castro e pátio ( alvenarias) 
Escultura em ferro do acesso; 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes (manchesteriana) 
Vedações em alvenaria aparente. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Forros 
Acessibilidade 
Esquadrias novas metálicas mantendo ritmo dos vãos.( 
melhor condicionamento térmico e acústico) 
Revestimento interno. 
Forros 
Cobertura 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos de janelas com tijolos 
Forros deteriorados 

BLOCO 08 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
reabilitação e restauração das fachadas 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Adm. Pública (nota4) 
Arte  e cultura (nota3) 
Adm. MAESA (nota 3) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 08, destinado ao Município / secretarias e 
administração em geral, deverá ter sua volumetria 
restaurada, mantendo-se os elementos da alvenaria de 
tijolos aparentes e o ritmo dos vãos das esquadrias.  

As esquadrias, que são de ferro e vidro, no geral muito 
degradas, poderão passar por reabilitação, admitindo-se 
esquadrias mais eficientes quanto a acústica e térmica. 
Ainda que seja possível essa reabilitação, as novas 
esquadrias deverão manter o ritmo dos vãos e ser 
compatíveis com as características do conjunto.   

Internamente, o forro degradado e a ausência de 
revestimentos específicos permitem maior liberdade para 
a adaptações de acordo com as novas demandas de 
ocupação, com exceção do piso de tacos de madeira que 
deverá ser restaurado. 

Recomenda-se a restauração das fachadas do bloco 08 
para devolver a leitura original e reconstituir elementos 
importantes, mas com materialidade contemporânea, tais 
como os  telhados. 
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BLOCO 08 

Fachada interna 

Vista dos andares em desnível Forros serão removidos 

Fachada Norte 

Supressões 



Fonte: dos autores 



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 
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BLOCO 09 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 
JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 09 será suprimido para dar lugar a uma praça de 
acesso, trazendo de volta a primazia do Bloco 01. Por 
não haver projeto e aparecer pela primeira vez no aéreo 
de 1964, passa a ter média relevância histórica.  

O bloco ocupa o local onde seria estendida a rua 
Vereador Mário Pezzi, sendo que sua construção obstruiu 
o visual da fachada oeste do Bloco 01, que costuma ser 
a mais reproduzida pelas bibliografias junto à fachada 
sul, que forma a imagem do edifício no ideário da 
comunidade. Contudo, esta imagem não pode mais ser 
compreendida tanto no lado interno quanto no lado 
externo do conjunto.  

Sua localização contribui para uma perspectiva visual 
estendida do conjunto pela rua Vereador Mario Pezzi, o 
que cria hierarquias necessárias aos acessos e amplia a 
permeabilidade do conjunto. 

Exatamente neste bloco, a fachada sul mostra um 
rompimento na sua composição, pois não apresenta a 
platibanda nem o ritmo dos demais blocos 
caracterizadores da fachada, o que vem a reforçar a sua 
vocação para ruptura e concessão de acesso. 

A ideia é reforçada em entrevistas a ex-funcionários 
durante a formatação da história oral. Os relatos expõem 
que nesse trecho, durante uma greve, os funcionário que 
desejavam permanecer trabalhando conseguiram 
derrubar uma parte da parede para acessar o edifício, que 
estava com o acesso principal bloqueado na rua Plácido 
de Castro. 

 

 

 

 

DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
O local dos pilares existentes do antigo bloco deverão 
ser demarcados com iluminação de balizamento. 
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Setor de depósito e expedição de material. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Acesso - portões 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Acesso  
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a Péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Média 

Situação atual . Fachada não possui a mesma platibanda dos demais blocos 

Visual gerada pela supressão  
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BLOCO 09 

Fachada sul demonstrando que o Bloco 09 cria uma ruptura da composição da fachada, com a supressão do ritmo da estrutura e das platibandas. 

Fachada interna bastante descaracterizada. Desenho da fachada da Rua Dom José Barea com o bloco 2. Fonte; Boletim Eberle, ano I, nº5, 1956. 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizavam os acessos ao bloco, 
deverá existir uma placa no piso indicando que ali era o 
acesso para Sala de equipamentos. 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Arrimo em pedra basáltica 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Mirante – Acesso pela Rua Pedro Tomasi 
Edifício adaptado aos desníveis (cota negativa) 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

BLOCO 10 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Mirante – Acesso pela rua Pedro Tomasi 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a Péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 10 será suprimido para dar lugar a um mirante e 
possibilitar o acesso pela Rua Pedro Tomasi. 

Não apresentou projeto e aparece pela primeira vez no 
aéreo de 1964, constando sempre de um telheiro 
apoiado no próprio muro de arrimo, possuindo baixa 
relevância histórica.  

O bloco ocupa a cota mais baixa em relação à rua, o que 
acaba conformando um muro de arrimo com mais de 15 
metros de altura. Este muro, como já mencionado, 
retrata o saber fazer dos construtores conhecidos como 
“murattori”, sendo que deve ser conservado e valorizado 
ante a supressão da edificação. 

Novos elementos poderão ser inseridos para criar um 
mirante que oportunize a vista de cima do conjunto, bem 
como equipamentos que conectem a rua ao complexo 
deverão ser inseridos para promover a permeabilidade 
pelo lado oeste. 

Inclusive, conforme projeto, avalia-se a possibilidade de 
inserção de nova edificação sob o mirante (cota 
negativa) capaz de restituir a concepção de um edifício 
leve e transparente, que não bloqueie a perspectiva visual 
do arrimo.  
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BLOCO 10 

Fachada a ser suprimida para liberar a vista para o arrimo em pedra basáltica. 

Vista interna mostra o muro e o telhado apoiado neste.. Arrimo de basalto deve ser conservado. 

Muro na Pedro Tomasi que dará acesso ao mirante. 



Fonte: dos autores . Supressões 



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 89 

VAZQUEZARQUITETOS Supressões 



DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Sala dos Compressores 
 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Vedações em alvenaria de tijolos  aparente da porção 
oeste (aprox. 50% do conjunto). 
Contenções de pedra basáltica 
Árvore  
Triângulo em basalto 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Forros 
Acessibilidade 
Esquadrias novas metálicas mantendo ritmo dos vãos. 
Revestimento interno. 
Cobertura ( configurando terraço) 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Liberação parcial (anexo posterior) 
Aumento da cobertura 

BLOCO 11 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
reabilitação e liberação parcial 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Administrativo MAESA (nota5) 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a Péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 11 está implantado de forma endossada aos 
taludes de pedra, que originam-se do desnível da rua 
Plácido de Castro em relação à rua Dom José Barea.  

A cobertura do bloco está completamente 
descaracterizada e padece de diversos problemas de 
drenagem. A extremidade do  bloco, voltada para o leste, 
é um anexo posterior que apresenta manifestações 
patológicas irreversíveis ou de difícil saneamento. 

Com o intuito de valorizar o sistema de taludes e de 
preservar as reminiscências arquitetônicas do bloco, 
como paredes de alvenaria de tijolos aparentes, há maior 
liberdade de intervenção, de acordo com as diretrizes 
para edificações novas. 

A cobertura deverá ser substituída por uma laje que 
configure um terraço com acesso pelo nível superior, 
valorizando os platôs existentes. 

 

Supressão 

Axono sem escala 
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BLOCO 11 

Fachada do bloco 11 mostra os elementos a serem removidos. 

Triangulo de basalto e árvore a serem conservados. Cobertura elevada em péssimo estado. 

Parte do bloco que será suprimida. 

Arrimo de basalto a ser conservado. 

Parte em péssimo estado de conservação. 

Supressões 



Do equipamento presente neste pavilhão, ficará apensas 1/9 parte (a torre de areia) 



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 
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JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 12 será suprimido para dar lugar a um espaço 
aberto, o que libera a perspectiva visual da fachada oeste 
do Bloco 01. 

Bastante recente, foi o último bloco com projeto 
aprovado em 1971, tendo sido alterado em 1989. Por ter 
abrigado a fundição de metais não ferrosos, é um local 
de média importância histórica; contudo, nada restou da 
linha de fundição no pavilhão. O único elemento tombado 
é a torre de areia, que se destaca por ser o elemento 
mais alto do conjunto.  

A torre será valorizada com a supressão do bloco, uma 
vez que seu sistema ficará exposto, que deverá ser 
devidamente tratada e incorporada ao novo contexto 
como um elemento museológico. 

O bloco conflita esteticamente com os demais, uma vez 
que deixa de seguir as mesmas proporções e soluções 
de composição, ritmo de aberturas, configuração de 
telhados, técnica construtiva e caráter do restante do 
conjunto. A construção criou uma barreira entre o bloco 
01 e o lago, que será resgatada por meio da sua 
supressão. 

Também é interessante entender o contexto de todo o 
conjunto da Maesa que, apesar de possuir pátios 
externos importantes, não possui área para eventos 
externos. 

 

 

 

DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
O local dos pilares existentes do antigo bloco deverão 
ser demarcados com iluminação de balizamento. 
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Fundição de Metais não ferrosos. 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Torre de areia 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Praça  
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 

Praça da Fundição 2 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Razoável a ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Média 

Situação atual . O volume tem caráter completamente diferente dos demais 

Visual gerada pela supressão . Relevância do bloco 01  

BLOCO 12 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 
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BLOCO 12 

Vista Aérea Bloco 12 com a estrutura construída, 1971. AHMJSA 

Maquinas externas que fazem parte da torre de areia 

Fachada oeste com a torre de areia aparecendo. 

Vista interna do bloco. Torre de areia 



Fonte: dos autores 



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 
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JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 13 está inserido no interior do jardim, que 
configura uma praça no pátio leste. Possui linguagem 
arquitetônica estranha ao conjunto e interfere na 
composição paisagística da praça, por isso poderá ser 
suprimido. 

O bloco não possui projeto e sua construção aparece na 
imagem de 1979. Com baixa relevância histórica, abre 
espaço para recompor a praça original, ampliando a 
perspectiva visual e a hierarquia dos demais edifícios ao 
seu redor, resgatando a unidade compositiva do 
conjunto. 

 

 

 

DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Oficinas 
 
RECONSTITUIÇÂO: 
O desenho da praça original deverá ser reconstituído no 
local, o que dará unidade compositiva ao paisagismo. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Praça  
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Praça 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

Situação atual .   

Visual gerada pela supressão . Relevância do bloco 01  

BLOCO 13 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 
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BLOCO 13 

Vista Aérea pátio sem o Bloco 13. 1964. AHMJSA 

Fachada Sul em solução compositiva conflitante com os demais blocos. 

Vista Aérea pátio com o Bloco 13 e vegetação alta. 1979. AHMJSA 

Interior descaracterizado. 



Fonte: google streetview 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Reabertura de vãos ,  
Fachada Dom José Barea 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Estruturas autoportantes e autônomas 
(manchesteriana)  
Vedações em  alvenaria de tijolos  aparente. 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Esquadrias  suprimidas, originalmente em madeira mas 
em material diferente e  contemporâneo. 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Coberturas ( telha e sistema estrutural) 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Vedações de vãos com tijolos 

BLOCO 14 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Adaptação ao novo uso/ reabilitação 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Lazer e Gastronomia 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Média 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 14 tem importância volumétrica, por compor a 
fachada sul e pela localização no pátio oeste, próximo ao 
lago. 

Devido as descaracterizações, tem maior liberdade de 
intervenção na proposição de cobertura e ocupação 
interna. 

Está em péssimo estado, tendo em vista as obras que 
desconfiguraram todo seu caráter interno.  

A reforma destina-se à instalação de uma secretaria 
municipal. Percebe-se, porém, que a sua localização 
privilegiada, de frente ao lago e num acesso principal, 
constitui forte vocação para fins comerciais, de lazer ou 
gastronomia. 

A fachada sul deve ser reconstituída a fim de reforçar a 
unidade compositiva do conjunto. 
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BLOCO 14 

Interior em obras 

Fachada Norte. Acesso entre os blocos 17 e 14 (a direita) 

Relação do bloco com o lago. 



Fonte: dos autores 



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 

105 

VAZQUEZARQUITETOS Supressões 



DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Depósitos. 
 
CONSERVAÇÂO: 
Muro de arrimo de pedra basáltica 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Praça  
Muro de fechamento que pode vir a receber novas 
aberturas 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

BLOCO 15 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Nova Edificação 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 15 trata de um telheiro de uma água apoiado ao 
muro perimetral.  

Consta na imagem de 1979 e não possui projeto. Por 
não apresentar valores suficientes para a sua 
manutenção, nem elementos que justifiquem a sua 
preservação ou reciclagem, recomenda-se a liberação 
para substituição, seguindo as diretrizes para edificações 
novas e prevalecendo uma compatibilização volumétrica. 

O bloco está abaixo do nível da rua, o que não permite 
criar conexões entre a cidade e o complexo. A 
possibilidade de edificação deverá ajustar os níveis para 
tornar a parte permeável. 

Tanto o arrimo como o muro de fechamento devem ser 
preservados. O muro poderá receber aberturas 
controladas para promover a permeabilidade. 
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BLOCO 15 

Fachada Norte Vista interna – parede de arrimo e muro de divisa Vista interna – parede de arrimo e muro de divisa 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando o acesso para 
Central de resíduos perigosos. 
 
CONSERVAÇÂO: 
Muro de arrimo de pedra basáltica 
Pulmão de areia 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Portão de acesso da areia 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

BLOCO 16 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Nova Edificação 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 16 está em péssimo estado de conservação, 
sendo que o uso como central de resíduos perigosos o 
desabilita para qualquer reabilitação. Recomenda-se a 
liberação para substituição, seguindo as diretrizes para 
edificações novas e prevalecendo uma compatibilização 
volumétrica. 

O acesso pela Plácido de Castro era utilizado para 
recebimento dos carregamento de areia, o que deve ser 
valorizado na adaptação, marcando o local por onde 
iniciava o processo de fundição. 

O bloco está abaixo do nível da rua, o que não permite 
criar conexões entre a cidade e o complexo. A 
possibilidade de edificação deverá ajustar os níveis para 
tornar a parte permeável. 

Tanto o arrimo, como o muro de fechamento devem ser 
preservados. O muro poderá receber aberturas 
controladas para promover a permeabilidade. 
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BLOCO 16 

Vista do Bloco e do muro de arrimo. Fachada norte – vista para o portão de acesso de areia. 



Fonte:google streetview 



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. 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Fachada Dom José Barea 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Piso de taco de madeira 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Redes hidrossanitárias 
Redes elétricas, lógica 
Redes de PPCI 
Climatização 
Pavimentação 
Acessibilidade 
Esquadrias 
Forro 
Coberturas ( telha e sistema estrutural) 

BLOCO 17 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Adaptação ao novo uso/reabilitação 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Administrativo MAESA 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 17 tem importância volumétrica por compor a 
fachada sul e por demarcar o acesso pela rua Dom José 
Barea.  

É um bloco pequeno, bastante recente e com 
características e materiais que diferem dos demais, razão 
pela qual há maior liberdade de intervenção na 
proposição de cobertura e ocupação interna. 

As alvenarias foram rebocadas e as esquadrias são em 
alumínio anodizado, diferindo dos materiais utilizados nos 
demais blocos, sendo indicado adaptar soluções que 
tragam unidade ao conjunto. 

A fachada sul mantém algumas características, como o 
ritmo e a platibanda, e deve ser reconstituída dentro do 
possível, a fim de reforçar a unidade compositiva do 
conjunto. 
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BLOCO 17 

Fachada sul e acesso pela Dom José Barea 

Fachada oeste – alvenaria rebocada. Imagem interna com piso de taco a conservar. 



Fonte: dos autores 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Central de resíduos e Fundatchê. 
 
CONSERVAÇÂO: 
Balança 
Maciço Vegetal 
 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão do volume construído 

BLOCO 18 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Espaço aberto 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 18 trata de pequenas estruturas cobertas, que 
eram utilizadas para o processo fabril e lazer (central de 
resíduos, gás e salão de festas). 

São estruturas muito degradas ou recentes  (salão de 
festas) e não podem ser adaptadas aos novos usos sem 
grandes intervenções.  

A liberação do espaço ocupado permite a visualização 
das espécies que compõem o maciço vegetal no canto 
noroeste do conjunto, que deve ser preservado.  

Próximo a essas construções se localiza a balança, que 
dever se conservada.  
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BLOCO 18 

Central de resíduos em péssimo estado. Não se adapta a novo uso. 

Balança a ser conservada Vegetação a ser valorizada atrás do bloco. 

Salão de festas data de 2010, não possui projeto e não dialoga com os demais blocos. 



Fonte: Seplan 



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 
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DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
No local onde se localizava o acesso ao bloco, deverá 
existir uma placa no piso indicando que ali era o acesso 
para Caixas de Abastecimento 
 
CONSERVAÇÂO: 
Maciço Vegetal 
 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Supressão dos volumes construídos 

BLOCO 19 . CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Supressão 

 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Espaço aberto 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO: 
Ruim a péssimo 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Baixa 

JUSTIFICATIVA 
 
O bloco 19 trata de caixas de abastecimento, situadas no 
topo do maciço vegetal.  

Não se habilitam para qualquer adaptação de uso, 
devendo ser liberadas para demolição, permitindo a 
valorização da cota mais alta do terreno para criação de 
mirante que permita a vista do conjunto. 

A supressão destes volumes também valoriza a visual 
para as vegetações que compõem o maciço vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 



BLOCO 19 

Caixa de abastecimento. Não se adapta a novo uso. Maciço vegetal. Caixa de abastecimento. Não se adapta a novo uso. 
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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 
 



DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Vegetação e canteiros 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Rua de paralelepípedo 
 
RECONSTITUIÇÃO:  
Piso onde se localiza atualmente o bloco 13 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Pavimentação 
Acessibilidade 
Iluminação 
Mobiliário urbano 
 

PÁTIO LESTE. CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Pátio de socialização 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O PÁTIO LESTE se configura por um jardim com 
canteiros e vegetação de grande porte. A sua 
preservação e manutenção são premissas deste trabalho, 
por ser um elemento forte de conexão e amarração 
espacial do conjunto.   

Assim, deve ser restaurado para melhor utilização, com 
poda de árvores para ampliar a visualização e trato da 
vegetação arbustiva, mantendo a configuração dos 
canteiros existentes.  

Ajustes de piso serão necessários para garantir a 
acessibilidade. Soluções de iluminação e mobiliário 
urbano devem trazer caráter contemporâneo que não se 
sobreponha ao existente. 
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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  
* Existência da nascente não foi 
confirmada pela Seplan e Semma. 
 
 
 

PÁTIO OESTE 

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

FONTE. os autores 
 



DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES 
 
RESTAURAÇÃO:  
Vegetação, canteiros, maciço vegetal e lago 
 
CONSERVAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO:  
Rua de paralelepípedo 
 
ADAPTAÇÃO AO NOVO USO/REABILITAÇÃO:  
Pavimentação 
Acessibilidade 
Iluminação 
Mobiliário urbano 
 
SUPRESSÃO DE ELEMENTOS OU MATERIAIS: 
Cerca de proteção do lago 
Casinha de madeira no lago 
 
 
 

PÁTIO OESTE. CONDUTAS DE INTERVENÇÃO 

 TIPO DE INTERVENÇÃO: 
Restauração e reabilitação 
 
VOCAÇÃO PARA NOVO USO: 
Pátio de contemplação 
 
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 
Regular a Ruim 
 
RELEVÂNCIA HISTÓRICA: 
Alta 

JUSTIFICATIVA 
 
O PÁTIO OESTE se configura por um lago, que 
costumava ter peixes e patos. Com vocação para um 
espaço de contemplação, deve ser restaurado para que 
possa voltar a ter animais e proporcionar agradáveis 
momentos aos usuários.  

Assim, deve ser restaurado para melhor utilização, com 
poda de árvores para ampliar a visualização e trato da 
vegetação arbustiva, mantendo a configuração dos 
canteiros existentes.  

Ajustes de piso serão necessários para garantir a 
acessibilidade. Soluções de iluminação e mobiliário 
urbano devem trazer caráter contemporâneo que não se 
sobreponha ao existente. 

Junto ao lago existe um largo com canteiros e exuberante 
vegetação que deve ser preservada.  
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ESTRUTURAS A SEREM SUPRIMIDAS 

volumes coberturas 

Supressões 



Tate Modern  

EXEMPLOS DE INTERVENÇÕES EM PATRIMÔNIO INDUSTRIAL 
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Tate Modern Gallery . Arqtº Herzog & deMeuron 
 

“(...) Herzog & deMeuron adotaram como estratégia a intervenção 
minimalista. Externamente a proposta se resume à três intervenções: a 
primeira, se refere ao acesso em forma de rampa levando o público 
para o primeiro piso do museu, que por ficar abaixo no nível do terreno, 
interfere muito pouco na fachada original; a segunda, a discreta 
inserção de um pequeno café na esquina noroeste do edifício 
integrando ao nível do térreo as duas fachadas mais importantes do 
museu; e por último, o coroamento luminoso composto por uma 
estrutura em dois pavimentos, toda em vidro, que percorre 
longitudinalmente a edificação. Durante o dia os sinais de alterações 
são praticamente inexistentes, porém à noite o coroamento fica 
iluminado destacando o museu na paisagem e ampliando 
consideravelmente a sua visibilidade. Além de inserir a Tate Modern na 
paisagem noturna de Londres, esta barra luminosa enfatiza a linha 
horizontal de sua composição volumétrica, gerando um contraponto 
interessante com a forte presença do elemento vertical definido pela 
torre-chaminé” (...). 
 
“(...) Não é nova a ideia de redesenhar uma estrutura arquitetônica já 
existente, através da inserção de um novo projeto. Entretanto, a 
estratégia adotada pela maioria dos arquitetos ao lidar com esta 
situação é a de enfatizar o contraste dos velhos materiais preservados, 
que sugerem amadurecimento e história, com os novos materiais 
propostos indicando a contemporaneidade da intervenção. Herzog & 
deMeuron adotaram uma estratégia inversa, desafiando o público a 
discernir onde termina a arquitetura antiga e onde começa a nova. 
Assim, com extremo cuidado no uso dos novos materiais no que diz 
respeito ao tratamento e textura, fica quase impossível saber o que já 
pertencia a arquitetura original e o que está sendo proposto na 
intervenção”. 
 
Fonte:https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/945 
 
.  
 

Foto fonte internet . sem créditos  



 FRAC Dunkerque . Arqtº  Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal  

“A história de Dunkirk ecoa a de tantos centros industriais que se 
deterioraram após a Segunda Guerra Mundial: a produção que manteve 
a cidade viva durante o conflito entrou em colapso, ocasionando o 
desuso de grandes faixas do tecido urbano. À medida que as pessoas 
se afastavam em busca de oportunidades mais estáveis, as áreas 
industriais se degradavam. Em Dunquerque, as estruturas de 
construção naval - pavilhões, docas secas e portos - que ocupavam o 
litoral da cidade foram demolidas ou abandonadas. Entre os que foram 
deixados para trás estava o que hoje é o Halle 2 do FRAC, um 
majestoso galpão de grandes janelas e escala monumental, apelidado 
pela população local de "Catedral".” 
 
"[O espaço] era tão forte do ponto de vista arquitetônico e 
esteticamente tão belo que não queríamos preenchê-lo", explicaram os 
arquitetos. Em vez disso, o edifício gêmeo adjacente abrigaria o 
programa mais tradicional, e seu custo de produção seria baixo, devido 
ao uso de materiais pré-fabricados”. 
 
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/912297/frac-dunkerque-do-
lacaton-and-vassal-e-um-eco-historico-em-forma-e-conceito 
 
 
.  
 

Foto Philippe Ruault  
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“A adega situa-se no centro do telheiro de alvenaria, edificação de 
grande valor patrimonial e em bom estado de conservação. Como 
premissa do projeto, optou-se por recuperar o edifício o máximo 
possível e intervir de forma precisa e sutil nos casos em que não fosse 
possível restaurá-lo” (...). 
 
“No início das obras de restauro, em janeiro de 2010, o galpão estava 
sem a fachada sul e com a parede norte rachada na parte superior. 
Após o terremoto 27F, o topo da parede desabou, mas o levantamento 
crítico já havia sido feito, para que pudesse ser restaurado à sua forma 
original. 
 
“Para a parede sul inexistente, optou-se pela utilização de uma 
estrutura de aço ancorada nas paredes laterais. Para a cobertura foi 
concebida uma solução construtiva semelhante: uma estrutura de aço 
suportada por um coroamento que percorre as paredes nascente, norte 
e poente e está ancorada na nova fachada de aço sul. Todos eles 
foram pintados de preto para denotar sua diferença com o resto dos 
materiais”. 
 
“O revestimento da fachada sul foi em aço corten perfurado, com o 
desenho da fachada original em negativo, ligando o passado ao 
contemporâneo” (...). 
 
Fonte:https://www.disenoarquitectura.cl/obras-arquitectura-chile-
galpon-scanavini-de-cecilia-wolff-juan-sepulveda-grazioli/ 
 
.  
 

Celeiro Scanavini . Arqtº Cecilia Wolff Cecchi, Juan Sepulveda Grazioli 

Foto fonte internet . Juan Sepulveda Grazioli 



“A reabilitação de uma antiga fábrica, local de trabalho duro, sofrimento 
de muitos, testemunho do trabalho humano, e sua transformação em 
centro de lazer, sem o apagamento dessa historia pregressa, fazem do 
SESC Pompéia um espaço especial. O cuidado da recuperação em 
deixar todos os vestígios da antiga fábrica evidentes aos olhos dos 
frequentadores – seja nas paredes, nos pisos, telhados e estruturas, 
seja na linguagem das novas instalações –, fez com que o espaço 
iniciasse sua nova vida de Centro de Lazer já pleno de calor e 
animação. Com alma e personalidade. A própria linguagem 
arquitetônica das novas edificações reforçava o lado fabril e industrial 
do conjunto. Ela está no despojamento da aplicação dos materiais e, 
principalmente, em sua escala. Sim, os edifícios novos rompem a 
delicadeza e a escala “bem composta” dos galpões de tijolinhos e 
telhas de barro, e se apresenta como grandes containers ou silos 
industriais; as passarelas se assemelham a pontes ou esteiras rolantes 
para transportar grãos ou minérios. E nada disso buscava o 
mimetismo, um estilo ou arremedo decorativo. Tudo está lá para 
atender plenamente às suas funções de centro de lazer. Ninguém nota, 
ninguém racionaliza – e nem é necessário, mas todos sentem através 
dos cinco sentidos, a presença da fábrica nas soluções de arquitetura, 
que ali vai até os mínimos detalhes. Todos sentem, impregnado em 
cada decisão de projeto, o respeito à história do trabalho humano”. 
 
Fonte: https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897 
.  
 

Sesc Pompéia . Arqtª Lina Bo Bardi 

Foto Arqtº. Matias Revello Vazquez 
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A Biblioteca foi eleita o edifício do ano de 2019 do prestigiado prêmio 
World Architecture Festival  
 
“Um antigo galpão de locomotivas - o ‘LocHal’ - passou por uma 
reformulação intensiva para se tornar o coração pulsante do distrito. 
Foi transformado em um ponto de encontro público com um tema 
ferroviário distinto. Sua estrutura de aço robusta oferece o cenário 
perfeito para todos os tipos de eventos e exposições. Muito do elegante 
edifício industrial foi conservado. Com a adição de uma nova 
arquitetura robusta e enormes telas têxteis, ele foi transformado para 
mostrar o novo conceito de Bibliotecas de Midden Brabant” (...). 
 
“As características originais que foram cuidadosamente preservadas e 
as novas adições fazem uso de materiais 'honestos' como aço preto, 
concreto, vidro e madeira, aplicados sobre grandes superfícies. As 
telas têxteis adicionam tons de escala e cor. É a estrutura principal que 
determina a linguagem arquitetônica, enquanto os detalhes se adaptam 
à escala do edifício. Pisos, colunas e escadas revelam suas texturas 
características quando vistas de perto, especialmente à luz do dia, 
quando as sombras refinadas criadas pelas molduras de janelas 
intrincadas e painéis de tecidos translúcidos brincam sobre elas. 
Depois de escurecer, o prédio se inverte, por assim dizer, com o 
interior se tornando a principal fonte de luz: um farol convidativo no 
centro da cidade. O interior assume então o caráter de um teatro, com 
todas as superfícies banhadas por uma luz quente. As imperfeições 
dos materiais existentes contribuem muito para a atmosfera autêntica 
do Local”. 
 
 
Fonte:https://www.architonic.com/fr/project/civic-architects-lochal-
library/20085636 
.  
 

LocHal Library . Civic architects + Braaksma & Roos architect + Inside Outside + Mecanoo 

Foto fonte internet . Stijn Bollaert 



“É surpreendente como a enorme expansão do sistema de arte tenha 
ocorrido num número reduzido de tipologias que expõem arte. Para 
aparentemente satisfazer a todos, o espaço industrial abandonado 
tornou-se preferência padrão da arte - que é atraente devido as suas 
condições previsíveis que não desafiam intenções do artista e que pode 
ser animado, ocasionalmente, com gestos arquitetônicos excepcionais. 
 
A nova Fondazione Prada também é projetada num antigo complexo 
industrial, mas com uma diversidade incomum de ambientes. Para este 
programa, estamos adicionando três novos edifícios - um grande 
pavilhão de exposições, uma torre, e um cinema - para que a nova 
Fondazione Prada represente uma verdadeira coleção de espaços 
arquitetônicos, além de sua participação no mundo artístico. 
 
A Fondazione não é um projeto de preservação e não é uma nova 
arquitetura. Duas condições que normalmente são mantidas separadas 
aqui se confrontam num estado de permanente interação - oferecendo 
um conjunto de fragmentos que não congelam numa única imagem ou 
permitam que qualquer parte domine as outras”. 
 
Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/766795/fondazione-prada-oma 

Fondazione Prada. Arqtº. Rem Koolhaas . OMA 

Foto fonte internet . Charlie Koolhaas 
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“O eixo das intervenções é a reversibilidade, de maneira que os 
edifícios possam ser facilmente reconfigurados a seu estado natural. 
As intervenções mantiveram as marcas do passado, com a intenção de 
reforçar o caráter experimental das novas instituições que se localizam 
atualmente no conjunto do Matadero. Para tanto, buscou-se o equilíbrio 
entre o respeito máximo ao espaço, por meio de uso limitado de 
materiais industriais e a adaptação aos novos usos e funções” (...). 
 
“O projeto explora as possibilidades de reabilitação da ruína que se 
encontrava a edificação, visando respeitar o fato de a construção ser 
um patrimônio histórico, assim, prevaleceu à ideia de intervenção 
mínima necessária para adaptar a nova utilização deste espaço. Este 
espaço como os demais espaços do Matadero, pode ser transformado 
e reutilizado”. 
 
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 
Artes: Matadouro-Matadero: camadas de tempos visíveis, Jemene, 
Rafaela de Moura (2017). 
.  
 

Foto Matias R. Vazquez 
 
  

Matadero Madrid . Arqtº  Arturo Franco, José García Roldán , José Antonio entre outros 
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Item 2.4 do Termo  de Referência 
 
“Consiste em propor o regramento da possibilidade de construir no 
conjunto, sejam novas edificações ou anexos como apoio técnico ou 
circulações verticais. Este regramento segue a premissa de manter a 
unidade e a não descaraterização, além de permitir a ocupação por 
partes, a longo prazo, de acordo com a disponibilidade administrativo-
financeira do poder executivo municipal. Refere-se a possíveis novos 
elementos no conjunto”. 
 
 

RECOMENDAÇÕES PARA EDIFICAR (item 2.4 termo de referência) 
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Podem ser propostas novas edificações no conjunto para suprir lacunas deixadas por 
substituições, que são necessárias de acordo com o material apresentado na etapa de Tipo e 
Grau de Intervenção.  
 
O lado leste, bastante consolidado, não terá novas edificações, exceto anexos necessários ao 
bom funcionamento dos novos usos. 
 
O lado oeste permite novas construções nas lacunas deixadas pelos edifícios suprimidos, 
respeitando os critérios que são embasados nas interpretações de dados e conclusões sobre a 
matriz de significância do conjunto e nos princípios gerais apresentados anteriormente: 
 
1. Garantir a unidade simbólica  e identidade do conjunto, que  se dá pela unicidade da 

quadra, onde a alvenaria em tijolo cumpre um papel de ligação em sua leitura, seja pelas 
construções lindeiras, seja pelo muro de fechamento; 
 

2. Manter o carácter de construção fabril do conjunto; 
 

3. Valorizar a preponderância simbólica, histórica e volumétrica do Bloco 1; 
 

4. Respeitar as duas massas de vegetação em seu interior,  que constituem dois pátios 
ajardinados de grande potencial paisagístico, interligados por eixos Leste-Oeste que 
cruzam o Bloco 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valorizar os equipamentos tombados distribuídos no conjunto; 

 
6. Propor espaços abertos para eventos, por ser uma utilização não contemplada pelos 

espaços edificados; 
 

7. Valorizar a espacialidade interna conformada pelo conjunto edificado; 
 

8. Permitir conexões entre o conjunto e a ruas no setor oeste por meio de novas construções 
que ajustem as cotas de nível; 
 

9. Subordinar, em porte e caráter, aos edifícios existentes, as novas construções de apoio 
necessárias ao bom funcionamento; 
 

10. Respeitar a distiguibilidade para as novas intervenções; 
 

11. Respeitar a materialidade existente com o cuidado de que as novas edificações se 
harmonizem com o existente e não criem mimetizações. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETRIZES NOVAS EDIFICAÇÕES 

Novas edificações no conjunto Maesa poderão ter dois caráteres: 
 
1. Edificações de suporte ao bom funcionamento dos conjunto, com caráter de adições 

às pré-existentes, considerando os novos usos, tais como:  
 

• Circulações: escadas, torres de elevadores, passarelas; rampas, acessos;  
 

• Complementações aos edifícios existentes, mas subordinadas em porte, e destinados 
ao abrigo de programas complementares, tais como: sanitários, apoios de serviços e 
sistemas técnicos. 
 

        Diretrizes para edificações de suporte: 
 

a) Devem ocupar preferencialmente espaços preexistentes para a finalidade proposta; 
 

b) Intervenções e anexos devem demonstrar a contemporaneidade através de 
materialidade e forma que se harmonizem, mas também se distinguem do existente; 
 

c) Para demarcar algum elemento necessário com cor, deve-se usar a cor amarela, que 
era utilizada na pintura dos principais equipamentos que existiam na fábrica; 
 

d) Todos novos elementos devem ser pré-fabricados e de possível remoção, como 
escadas metálicas, por exemplo; 
 

e) Os anexos no interior dos edifícios existentes devem estar recuados das fachadas pelo 
menos 1m, sendo preferencialmente blocos soltos, afastados da cobertura. 
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2. Novas edificações para acomodação de parte do novo programa de usos do complexo. 
Deverão ocupar porções livres do conjunto e não ofender a preponderância simbólica e 
construtiva do conjunto tombado, nem a caracterização do conjunto fabril. 
 

        Diretrizes para edificações novas: 
 

a) Devem ocupar espaços liberados por edificações suprimidas na porção Oeste do conjunto a 
fim de recompor a espacialidade e conformar o arruamento pré-existente; 
 

b) As novas edificações deverão respeitar e utilizar, preferencialmente, materialidade 
encontrada no conjunto, sem, contudo, realizar simulações de construções pré-existentes; 
ao contrário, deverão evidenciar as intervenções, porém buscando uma harmonização e 
valorização do patrimônio construído e paisagístico do conjunto; 
 

c) Ocuparão preferencialmente a topografia negativa do terreno, a partir da Rua Plácido de 
Castro, aproveitando-se o desnível proporcionado pelo terreno, de modo a não ofender a 
primazia dos demais blocos existentes; 
 

d) Devem facilitar o acesso físico e visual ao conjunto, pela cota da calçada da Rua Plácido de 
Castro, a partir de interrupções controladas do muro de fechamento existente; 
 

e) Devem situar-se abaixo da cota da calçada, com pavimentos organizados de forma 
terraceada para o jardim e lago internos, de modo que o visitante entre diretamente da 
calçada pela  cobertura da nova edificação; 
 

f) As eventuais verticalizações deverão seguir proporções indicadas no Plano de Massas, 
deixando livre a visual do acesso desde a rua Plácido de Castro para o interior do conjunto, 
organizando-se sobre pilotis a partir da cota da rua. Seu gabarito também deverá seguir o 
indicado no Plano, a fim de garantir a primazia simbólica das edificações pré-existentes; 
 

g) Novas edificações poderão se organizar no setor oeste mantendo o muro existente, com 
eventuais interrupções, que não provoquem a perda da leitura de sua continuidade e 
extensão e por meio de solução arquitetônica que respeite a visualização desde a rua como 
elemento de identidade do conjunto;  
 

i. Determina-se a criação de um acesso, proporcionado pela interrupção do muro da Rua 
Pedro Tomasi, restrito aos alinhamentos e cota da rua Carlos Giesen, criando um mirante 
de acesso para o conjunto, sobretudo para o jardim existente e Bloco 1; 
 

j. Um grande pátio deve ser criado no que seria a ‘continuidade’ peatonal da Rua Mario Pezzi, 
ligando as ruas Plácido de Castro e Dom José Baréa, reforçando a importância do Bloco 1 e 
destacando o grande elemento vertical do conjunto, a Torre de Areia. O pátio poderá ser 
transformado em grande arena de eventos abertos, com uma arquibancada vencendo o 
desnível para Rua Plácido de Castro. 



PLANO DE MASSAS: REGRAS 

O Plano de Massas define os parâmetros a serem seguidos para as novas edificações, tais como 
recuos, afastamentos, alturas e taxa de ocupação. 
 
Como princípio geral, define as construções existentes como massa preponderante do conjunto 
e indica que as novas edificações eventualmente necessárias devem se concentrar no setor 
oeste, menos consolidado.  
 
O gabarito geral do conjunto estará abaixo das construções existentes, exceto pelos volumes 
indicados como permitidos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Croquis meramente ilustrativos, feitos durante a etapa de debates da equipe 
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ÁREAS LIBERADAS 



NOVAS EDIFICAÇÕES  
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EDIFICAÇÕES SITUADAS ABAIXO DA COTA DA CALÇADA  
 
Características 
 
1. Situa-se em cota inferior à calçada da rua Plácido de Castro, estendendo a calçada. 
2. Ajusta-se escalonadamente à topografia, mantendo a área verde em relação à esquina da 

rua Pedro Tomasi. Terraceado-se, em cota negativa da rua, ao jardim interno, respeitando 
os níveis existentes no bloco 1. 

3. Plantas interiores devem liberar a visualização total da verticalidade do muro de contenção, 
afastando-se dele por um vazio de no mínimo 2,5m. 

4. Conforma uma arquibancada ao se aproximar do Bloco 1 
.................................................................................................................................................... 
Recuo da rua Plácido de Castro = 0,00  
Recuo da rua Pedro Tomasi = 30m. 
Afastamento do bloco 1 = 0m, trabalhado em arquibancada. 
Altura total = Igual à soma das alturas dos muros de contenção, situados abaixo da R. Plácido 
de Castro 
Área total = aprox. 5000m2 
 
 
 

 
 

Planta esquemática do conjunto e entorno 
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EDIFICAÇÕES NA PORÇÃO NOROESTE JUNTO À RUA PLÁCIDO DE CASTRO 



Planta esquemática do conjunto e entorno 

EDIFICAÇÃO ACIMA DA COTA DA CALÇADA: 
 
Características 

 
1. Pavilhão elevado, solto do chão, com 2 pavimentos. 
2. Deverá ser alinhado em altura a cumeeira mais alta do Bloco 1  
3. Prédio sobre pilotis para liberar a visual do Bloco 1. 
4. Permitir aproximação desde a calçada ao parque central formado pelo jardim e lago. 
5. Conformar o pátio ajardinado central, e equilibrar volumetricamente o todo da quadra, desde 

a ala leste. 
6. Abertura controlada do muro perimetral para permitir o acesso 
.................................................................................................................................................... 
Recuo rua Plácido de Castro = 10m 
Recuo em relação ao Bloco 1 = 30m 
Recuo em relação à rua Pedro Tomasi = 45m 
Altura dos pilotis = 3m em relação a cota média entre o Bloco 1 e a esquina com a rua Pedro 
Tomasi na rua Plácido de Castro. 
Altura do pavilhão = aprox. 6m  
Altura total = 26m acima da cota 0,00 
Extensão = 65m 
Largura = 15m 
Área total = aprox. 2000m2 
 
 
 

 
 
 

 
 

EDIFICAÇÕES NA PORÇÃO NOROESTE JUNTO À RUA PLÁCIDO DE CASTRO 

Corte transversal esquemático do conjunto 
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SUBSOLO: 
 
Características 
 
Estacionamento esquina: 
1. Poderá ser edificado 1 nível de subsolo exclusivo para estacionamentos abaixo das novas 

edificações na esquina das ruas Dom José Barea e Pedro Tomasi. 
2. O acesso deverá ser feito através de rampa entre a nova edificação e o bloco 14  
3. Terá largura igual ao bloco 15, que será subtraído para permitir estacionamento em fita tripla. 
4. Capacidade aproximada de 60 vagas no subsolo + 20 vagas no nível acima. 
5. Área total = aprox. 1500 m² subsolo + 500 m² nível superior 
 
Estacionamento Bloco 9 e 12: 
1. Poderá ser edificado 1 nível de subsolo exclusivo para estacionamento embaixo do espaço liberado 

pelos Bloco 9 e 12. 
2. O acesso deverá ser feito por rampa no acesso existente na rua Dom José Barea, entre os Blocos 

14 e 17. 
3. Afastamento dos Blocos existentes = 2m 
4. Capacidade aproximada de 135 vagas 
5. Área total = aprox. 3300 m² 
 
* Como se trata de intervenção subterrânea próxima a edifício tombado, deve-se tomar todos os 
cuidados para que as escavações não prejudiquem as edificações existentes. As sondagens e estudos 
geológicos devem preceder o projeto para definir o sistema de escavação e o escoramento necessário. 
Também deverá ser avaliada, a nível técnico e econômico, a possibilidade de desmontar e remontar a 
Caixa de Areia nessa operação. 
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CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS 
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EDIFICAÇÕES NA PORÇÃO SUDOESTE JUNTO À RUA DOM JOSÉ BARÉA  
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EDIFICAÇÃO JUNTO AO MURO DE DIVISA: 
 

Características 
 

1. Substituição dos blocos 10 e 15 (telheiros). 
2. Solução de 3 pavimentos ajustando a cota da calçada à cota interna;  
3. Ambas as faces deverão ser em vidro incolor para permitir a vista ao muro de arrimo 

através do novo bloco, construído a partir da praça interna. 
4. As massas edificadas devem preservar a conformação do “dente” da Praça Vercidino Jesus 

de Souza conforme a projeção das edificações removidas, Blocos 10 e 15. 
5. As coberturas que se situarem acima da cota do muro existente pela rua Dom José Barea 

deverão ter afastamento de 5m. É proibida a vedação vertical sob elas em toda a extensão 
do Bloco 15. Já no Bloco 10 a cobertura só poderá ser vedada a partir de um afastamento 
de 10m da esquina.  

6. Altura máxima da cobertura do Bloco 10, acima cota da calçada, deverá ser 3,5m a partir 
do nível de acesso pela R. Pedro Tomasi, no eixo da R. Carlos Geisen. 

7. Altura máxima da cobertura do Bloco 15, acima da cota da calçada, deverá ser 6m a partir 
do nível de acesso pela R. Dom José Barea. 

8. Deverá constituir um terraço que se conectará à rua Pedro Tomasi, por abertura no muro 
perimetral com largura máxima de 26m, alinhado ao eixo da rua Carlos Giesen, criando um 
acesso-mirante ao conjunto. 

9. Deverá ser constituído um acesso de pedestres por escada entre os Blocos 10 e 15, pela 
rua D. José Barea. 

.................................................................................................................................................... 
Recuo Rua Dom José Barea = 5m para os blocos acima da cota do muro existente / 0m abaixo 
da cota da rua. 
Recuo entre blocos= 0m 

Recuo da Rua Pedro Tomasi (muro de arrimo)= 2,5m, com exceção da cobertura, pilares, 
escadas e elevadores que podem ter recuo de 1,5m. (esta estratégia tem a função de permitir a 
entrada de luz natural entre o bloco e o muro existente.) 
Área total = aprox. 5.500m2 
 
* Verificar informações complementares detalhadas na pág. 270 e 271 
 
 

 
 



Cena 01 

PONTOS DE VISTA DO USUÁRIO 

Cena 02 

1 

2 



Cena 03 

PONTOS DE VISTA DO USUÁRIO  

Cena 04 

4 

3 
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Cena 05 

PONTOS DE VISTA DO USUÁRIO  

Cena 06 

5 
6 



Cena 07 

PONTOS DE VISTA DO USUÁRIO  

Cena 08 
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Cena 09 

PONTOS DE VISTA DO USUÁRIO  

Cena 10 

10 

9 



Foto ArqtºMatias Revello Vazquez 
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MATERIALIDADE EXISTENTE 

Fotos da equipe 



MATERIALIDADE - INTERVENÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

As intervenções no conjunto tombado deverão sempre primar pela distinguibilidade e também 
pela reversibilidade, entendendo que técnicas vindouras e mais eficazes poderão em um futuro 
requalificar as atuais  intervenções. 
 
COBERTURAS 
1. Todas as atuais telhas (telhados e sheds) deverão ser substituídas por telhas metálicas 

termoacústicas com padronagem natural, isto é, sem receber qualquer tipo de pintura, 
podendo ser em alumínio, galvalume ou de material equivalente.  

2. Os trechos nos quais existem claraboias ou trechos com coberturas translúcidas deverão 
ser mantidos, com o uso de telhas de policarbonato. 

3. O telhado cerâmico do trecho norte (Bloco 01 e 18), em telhas francesas/Marselha, deverá 
ser mantido, sendo este o único que manteve a materialidade original dos blocos, 
constituindo-se de uma janela da memória do conjunto. As telhas deverão ser mantidas 
dentro do possível, podendo haver substituições e complementações com telhas do mesmo 
tipo. 

 
VEDAÇÕES 
1. Deverão ser conservados todos os planos de vedação em alvenaria de tijolos aparente, 

sendo as lacunas complementadas com tijolos contemporâneos (de dimensões atuais) 
quando da substituição integral de um plano. No caso das complementações das lacunas, 
recomenda-se a execução de próteses moldadas com pó de tijolo, de modo que 
complementem as lacunas de forma pontual, sem causar qualquer dano aos tijolos 
existentes.  

2. O capeamento das muradas, platibandas e oitões deverão permanecer  em cerâmica, 
podendo ser substituídos desde que mantida a materialidade, equivalendo-se em forma 
(telha francesa) .  

3. Contenções de pedra basáltica (caiadas ou ao natural) com cobertura de fuligem realçam o 
desenho da alvenaria e marcam o processo industrial 

4. Pintura interna (pinturas sobre alvenaria aparente) deverá ser em tinta sintética 
compatibilizando com os planos já pintados. A remoção da pintura existente nos planos 
pode deteriorar o suporte ainda mais, sendo que a solução de conservação é a manutenção 
da pintura com tintas de base compatível com as tintas aplicadas anteriormente.  

 
ABERTURAS E ESQUADRIAS 
1. As esquadrias basculantes em madeira e vidro deverão ser restauradas e, quando muito 

degradas, reconstituídas com a substituição das peças que forem necessárias de forma 
idêntica. Deverão ser pintadas com tinta esmalte acetinada em tons de “off White” 
mantendo as características atuais.  

2. As esquadrias metálicas em ferro e vidro poderão ser substituídas por esquadrias novas, 
desde que sigam a tipologia (quando basculantes, mantem-se o tipo), podendo ser em 
alumínio ou ferro, mas sempre mantendo o ritmo da fenestração do conjunto, sem alterar 
vãos e modelos. Deverão ser de cor natural ou pintadas na cor grafite. 

3. A reconstituição de um vão cancelado, (caso das fachadas sul) poderá receber uma nova 
esquadria metálica (ferro ou alumínio) ao ser reaberto, desde que o desenho compatibilize 
com o conjunto de esquadrias existentes. A cor deverá ser em tom de grafite. 
 

IMPORTANTE: deverá sempre priorizar a unidade do conjunto, prevalecendo os materiais originais sobre os 
novos, cabendo uma constante avaliação do uso dos materiais e as substituições que forem           
necessárias. 
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MATERIALIDADE - INTERVENÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

4. Os vidros deverão ser substituídos na totalidade, sendo que a maioria encontram-se 
quebrados. Os vidros sempre deverão ser incolores.  

 
ESTRUTURAS 
1. As estruturas metálicas autoportantes deverão receber pintura esmalte na cor amarela, visto 

que era a cor predominante originalmente no conjunto.  
2. A estrutura em concreto armado, do sistema manchesteriano, deverá ser mantida e pintada 

na cor branca, conforme versão original.  
3. A estrutura e o forro em madeira na configuração dos sheds deverão sempre ser mantidos, 

sendo que as peças em madeira poderão ser substituídas, desde que mantenham a mesma 
seção. Deverão ser pintados com tinta ignífuga na cor branca, mantendo a unidade do 
conjunto conforme o original.  

4. Os muros de arrimo e contenções em blocos de basalto deverão ser mantidos. Quando em 
seu aspecto natural, deverão ser apenas lavados. Quando pintados, deverão ser lavados e 
repintados na cor branca, sendo que, em alguns trechos, poderá ser mantida a “pátina” da 
fuligem com a aplicação de adesivos químicos (neste caso sem aplicação de lavagem). 

 
PISO 
1. A pavimentação em basalto sempre deverá ser preservada, admitindo-se a inserção de 

passadeiras em concreto para possibilitar a acessibilidade universal. 
2. Os ambientes que possuírem o cimento queimado ou piso de concreto poderão  passar por 

reabilitação de acordo com os novos usos, sendo possível a substituição da materialidade 
por pavimentação mais adequada ao novo uso. 

3. Os ambientes pavimentados com tacos de madeira deverão manter a materialidade, sendo 
que os originais, ainda que muito degradados, deverão ser substituídos para manter a 
ambiência original dos ambientes.  

 
FORROS E LAJES 
1. Os forros de madeira (tabuados e lambris) deverão ser mantidos. Quando possível, as 

peças serão restauradas e, quando muito degradadas, serão substituídas por igual seção e 
materialidade. Os lambris em madeira natural deverão manter o aspecto original, com 
aplicação de vernizes ignífugos e o tabuado com tintas ignífugas na cor branca.  

2. As lajes aparentes deverão ser pintadas, assim como as estruturas de pilares, com tinta 
acrílica na cor branca. 

 
PINTURA DAS PAREDES 
1. O uso de pintura deve seguir a paletas de tons neutros (brancos e cinzas), sendo que, para 

demarcação de elementos específicos (pontuais), é possível a utilização da cor amarela, 
idêntica ao padrão dos equipamentos preexistentes. 
 



MATERIALIDADE - NOVAS EDIFICAÇÕES 

A Materialidade e as soluções construtivas a serem empregadas nas novas edificações deverão 
ser compatíveis aos materiais aplicados originalmente no conjunto, ou seja, àqueles materiais 
que utilizados no processo de construção do complexo e empregados na edificação dos blocos, 
que configuram a identidade do conjunto. Importante ressaltar que  o uso dos materiais novos 
não deve literalmente imitar o uso dos materiais existentes, mas fazer referência e estar dentro de 
uma paleta de materiais que sejam compatíveis ao conjunto, sempre prevalecendo a distinção e 
evitando falsos históricos. Para isso, a demarcação temporal da aplicação dos novos materiais é 
muito importante, preferindo-se por uma aplicação em carácter bruto como o aço, o concreto 
aparente, a madeira, grandes planos de vidros temperados/laminados incolores, ou outros que 
não comprometam a leitura do conjunto a ser preservado. 
 
A lista a seguir tem a função de ilustrar e direcionar o uso de materiais indicados para as novas 
edificações, contudo, não trata de parâmetros fechados, pois outros poderão ser utilizados, 
desde que compatibilizem com o bem preservado. 
 
COBERTURAS 
1. Telhas metálicas  em cor natural ( galvalume, alumínio ou equivalentes, sem aplicação de 

pinturas) 
2. Coberturas translúcidas, através do uso de policarbonatos, fibras e vidros. 
3. Lajes e Coberturas Verdes 
 
VEDAÇÕES 
1. Planos de vedação em alvenaria de tijolos maciços vitrificados aparentes (com dimensões 

contemporâneas, aprovados pelo INMETRO, o que já diferencia dos aplicados no conjunto 
tombado). 

2. Concreto aparente 
3. Painéis pré-fabricados: metálicos, cimenticeos ou cerâmicos em sistema de fachada 

ventilada 
 

ABERTURAS 
1. Esquadrias pivotantes em madeira e vidro. 
2. Metálicas - Ferro  
3. Vidro incolor 
 
ESTRUTURAS 
1. Estruturas autoportantes  
2. Estrutura em concreto armado 
3. Estrutura e forro em madeira na configuração dos sheds 
 
PISO 
1. Pavimentação em basalto 
2. Tacos de madeira 

 
PINTURA 
1. O uso de pintura deve seguir a paletas de tons neutros (brancos e cinzas), sendo que, para 

demarcação de elementos específicos (pontuais), é possível a utilização da cor amarela, 
idêntica ao padrão dos equipamentos preexistentes. 
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Foto Equipe 



Para definir o zoneamento foi necessário compreender a estrutura viária interna, uma vez que a 
manutenção da característica de cidadela é o conceito central da proposta. 
 
Foram identificadas 11 ruas. 
 
As longitudinais (sentido L-O), que atravessam o Bloco 1, serão designadas como Alamedas, 
fazendo alusão as ruas formadas por árvores, sendo que, neste caso, são os edifícios históricos 
que conformam os passeios. 
 
As demais foram designadas de Vias, fazendo referência à língua italiana dos imigrantes que 
originaram a cidade.  
 
A seleção dos nomes das vias passa pela história da indústria metalmecânica de Caxias do Sul, 
em especial dos fundadores e administradores da Eberle, iniciando com Gigia Bandera até a 
aquisição pela Mundial, fundada por Paul Zivi. 
 
A seleção dos funcionários homenageados foi efetuada por meio de pesquisa no Arquivo oral do 
AHMJSA, com os entrevistados de maior tempo de vínculo com a empresa. Na tabela ao lado, 
extraída do trabalho de Vanessa Cristina Araldi, pode-se encontrar a relação. 
 
 

 
 

ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA 
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A fim de homenagear importantes personagens que participaram da história da indústria metal 
mecânica na cidade, a denominação das ruas tem os nomes de : 
 
Alameda Abramo Eberle – a rua, no nível de referência 0,00, que conecta o lado leste ao oeste 
passando pela nave principal do bloco 1, recebe o nome do idealizador e precursor desta 
indústria.  
 
Alameda Paulo Bellini – a rua que atravessa o bloco 1 no nível 5,00 recebe o nome deste que 
foi filho de um dos principais diretores da Maesa e fundador da Marcopolo, empresa que seguiu 
o legado metal mecânico. 
 
Alameda Raul Randon – a rua que atravessa o bloco 1 no nível 9,00 recebe o nome do fundador 
de outra grande empresa da região, que tanto significa para cidade. 
 
Via Gigia Bandera – a rua entre o Bloco 1 e 2 foi a primeira rua interna do complexo e leva o 
nome da mãe de Abramo, que  foi quem ensinou o ofício ao filho e, portando, a percursora desta 
história. 
 
Via Alexandre Eberle Lupo – a rua que conforma a continuação da Vereado Mário Pezzi (que 
não foi instalada) recebe o nome do neto de Abramo, que assumiu o controle da fábrica na 
década de 80 e não chegou a fazê-lo, pois veio a falecer. 
 
Via Hilda Gollo Gazzana – a rua transversal, que leva da praça até o Bloco 1 (entre blocos 3 e 
11), sem atravessar para o lado oeste, recebe o nome de uma funcionária que trabalhou 36 anos 

na Eberle, a partir de 1932, representando assim como Gigia, a força da mulher no trabalho. 
 
Via Bepin Eberle – a rua que faz o acesso principal pela Plácido de Castro recebe nome do 
primogênito de Abramo, que estava a frente da MAESA quando esta abriu suas portas em 1948. 
 
Via Júlio João Eberle – A rua que faz o outro acesso à fábrica, pela D. José Barea, recebe  
nome do segundo filho homem de Abramo, que passou a administrar a fábrica a partir de 1953, 
pelo falecimento do irmão. 
 
Via Humberto João Storchi – a rua que atravessa o bloco 1 no nível 5,00 recebe o nome deste 
funcionário, que trabalhou na empresa por 53 anos. 
 
Via Bruno Segalla– Um dos mais destacados artistas caxienses Iniciou sua vida profissional aos 
14 anos como funcionário do setor de gravação da Metalúrgica Abramo Eberle. 
 
* Os nomes são apenas sugestões, não devendo confundir-se com definições finais. O uso,  
neste trabalho, foi necessário para auxiliar a comunicação e localização dentro do conjunto. 
Sugere-se que os nomes sejam definidos pelos órgãos competentes junto à comunidade. 

ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA 
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NOMENCLATURAS  

* Estes nomes são apenas sugestões, não 
devendo confundir-se com definições finais.  



Foto Arqtº João Henrique Ramos 



ZONEAMENTO (item 2.1 termo de referência) 

  
Desde a Carta de Atenas (1931) é colocada a necessidade de reutilizar um monumento histórico 
para manter sua conservação:   
“A conferência recomenda que se mantenha sempre uma utilização dos monumentos, que 
assegure a continuidade de sua vida [...]”. 1 

 
A Carta de Veneza (1964) coloca o novo uso de um edifício como forma de preservação, 
afirmando em seu artigo 5º que: 
“A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil a 
sociedade”. ² 
 
A Carta de Nizhny Tagil (2003) reforça esse conceito para o patrimônio industrial: 
“[...] A adaptação coerente, assim como a reutilização, podem constituir formas apropriadas e 
económicas de assegurar a sobrevivência de edifícios industriais, e devem ser encorajadas 
mediante controles legais apropriados, conselhos técnicos, subvenções e incentivos fiscais”. 3 

 
O Plano de Geral para MAESA busca orientar uma reutilização consciente, que respeite as 
características da obra e proporcione um misto de usos que atenda às necessidades 
contemporâneas da comunidade de Caxias do Sul, pensando o restauro como ato cultural. 
 
Partindo do princípio que, quando se trata de um patrimônio, os novos usos a serem aplicados 
em um edifício devem se adaptar ao mesmo e não ao contrário, o trabalho de zoneamento 
iniciou pelo diagnóstico dos blocos e a análise das vocações de cada um através de suas 
características. 
 

“a intervenção visará em primeiro lugar a preservação e a perpetuação dos valores culturais 
criticamente reconhecidos, utilizando todas as técnicas e estratégias consentidas, incluindo 
obviamente a proposição de um interesse econômico e de uso dos edifícios antigos. [...] Nesta 
perspectiva [...] o “reuso”, objetivo primário da recuperação, se tornará simples meio, embora 
dos mais importantes; além disso, a função de uso, que no projeto do novo é um dado a priori, 
no restauro deverá ser considerado enquanto resultado a posteriori, fruto do reconhecimento 
das “vocações” do edifício”. 4 

 
A manutenção da vocação industrial se torna inadequada, uma vez que a cidade expandiu e o 
local onde se localiza a MAESA hoje faz parte do centro da cidade. Os equipamentos e os 
processos de produção não podem mais ser integralmente verificados no conjunto, uma vez que 
apenas parte do maquinário foi tombado com a edificação, portanto, não se trata de um 
patrimônio no qual se possa explorar com clareza o processo da metalurgia.  
 
1.  Carta de Atenas, 1931 
2.  Carta de Veneza, 1964 
3. Carta de Nizhny Tagil, 2003 
4. CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al Restauro. Napoli: Liguori Editore, 1997, P. 381 
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A MAESA É CULTURA 

Ulpiano Bezerra de Meneses, em seu texto “os usos culturais da cultura”, aponta os problemas 
que o patrimônio enfrenta ao se tornar espaço cultural e turístico baseado na fruição da mera 
contemplação sem criar relação com o território e a comunidade a qual o bem pertence, o que 
chama de cultura desterritorializada. Aponta que: 
 
“a melhor maneira de neutralizar esta redutora conceituação de uso cultural e abrir espaço 
irrigar todo o tecido vivo da existência é fazer com que a ação cultural passe, precisamente, 
pelos terrenos mais importantes desta existência. Dois eixos, assim, me parecem prioritários: o 
universo cotidiano e - parte dele, mas com personalidade própria - o universo do trabalho”. 1 

 
Seguindo este conceito, a proposta entende que toda a MAESA é cultural, não apenas pela 
história do seu edifício e dos trabalhadores que fizeram a indústria crescer, mas como força 
cultural do universo cotidiano da cidade de Caxias do Sul e deve ser inserida nos hábitos, nas 
atividades diárias e nas relações dos habitantes da cidade, colocando em prática a ideia tão 
propagada de que a “MAESA é nossa!”. 
 
Deste modo, espaços destinados especificamente a atividades culturais estarão misturados aos 
demais usos do programa, que buscam fortalecer a economia da cidade e fazem referência ao 
universo do trabalho, reforçando uma cultura já existente de que Caxias do Sul é uma cidade boa 
para trabalhar desde a época de Abramo.  
 
Promover um misto diversificado garante a ativação do patrimônio, atendendo ao cotidiano da 
cidade.  

 
1. MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Os Usos Culturais da Cultura. In: YAZIGI, E. (et al.). Turismo, espaço, 

paisagem e cultura. São Paulo, Hucitec, 1996, pp. 88-99. .O Campo do patrimônio Cultural: uma revisão de 

premissas. 
2. Movimento da sociedade organizada que busca a promoção do bem desde 2015. https://pt-

br.facebook.com/groups/maesanossa/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=392096141573903 

 

Fonte Siliane Vieira . Foto em evento promovido pelo coletivo Abrace a Maesa em 2018 



VOCAÇÕES 

A Maesa se apresenta hoje como uma oportunidade para a cidade e seus cidadãos definirem 
que futuro desejam construir. 
 
De forma simbólica, podemos imaginar que, em um momento de crise onde discutimos o futuro 
das matrizes econômicas da cidade, o Sr. Abramo Eberle nos apresenta uma nova oportunidade.  
 
Por isso, o debate sobre os futuros usos permeia diversos aspectos, tais como, o objeto da 
doação, a vontade popular, a dimensão cultural e de memória, a viabilidade econômica, a 
demanda de mercado, o potencial turístico, a vocação da cidade, as matrizes econômicas, etc. 

 
Parte disso já foi feito pela Comissão da Maesa, contudo, para o desenvolvimento do 
zoneamento, fez-se necessário aprofundar a análise dos possíveis usos futuros, com base em 
critérios técnicos claros, uma vez que não há um programa de necessidades consolidado. 

 
Em sua dimensão arquitetônica (zoneamento), a proposição deve contemplar tais preocupações 
para ser o mais assertiva possível, apresentando, assim, critérios que darão suporte à tomada 
de decisão. 
 
 
Macro Vocações: 
A Seplan organizou o programa de necessidades elaborado pela Comissão da MAESA em 5 
eixos 
1. Adm. Pública  
2. Arte e Cultura  
3. Memória e Patrimônio  

4. Lazer e Gastronomia  
5. Adm. Maesa 
 
Os eixos foram reorganizados de forma sintética em 03 grupos temáticos, sendo posteriormente 
expandidos, ao analisar cada possível uso. 
 
1º Grupo. ADMINISTRATIVO (áreas de trabalho tipo escritórios - públicas e privadas e apoios 
técnicos de infraestrutura) 
 
2º Grupo. ARTE (engloba todas as ações relacionadas à cultura, à memória, ao patrimônio, etc.) 
 
3º Grupo . ECONOMIA (engloba todas as ações relacionadas às atividades econômicas que 
possam fomentar a sustentabilidade do espaço) 
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USOS 

Baseado nos estudos apresentados, o Plano simula usos possíveis para cada bloco, uma vez que 
são necessários cálculos específicos para validar os parâmetros de diretrizes de infraestrutura e 
regramento para novas construções. 
 
Como já mencionado, foram analisados os programas elaborados pela Comissão MAESA e o 
programa elaborado pela SEPLAN para verificar os itens pré-estabelecidos. 
 
O principal critério para definição do programa foi a fácil adaptação aos edifícios existentes, a fim 
de que as intervenções sejam mínimas. 
 
Outro critério utilizado foi a diversidade de usos, buscando equilibrar usos cotidianos e turísticos 
para que o conjunto se integre ao tecido urbano e não se torne apenas uma ilha, ao mesclar 
cultura, lazer, comércio, serviços e habitação, conforme Declaração de Amsterdã, 1975: 
 
“Sabe-se que preservação da continuidade histórica do ambiente é essencial para a manutenção 
ou a criação de um modo de vida que permita ao homem encontrar sua identidade e experimentar 
um sentimento de segurança face às mudanças brutais da sociedade: um novo urbanismo 
procura reencontrar os espaços fechados, a escala humana, a integração das funções e a 
diversidade sociocultural que caracterizam os tecidos urbanos antigos”. 
 

Desta forma, para esse exercício, os usos propostos são: 



USO ADMINISTRATIVO  

escritório BIG . dentro de uma antiga fábrica na Dinamarca Metrópolis, a Fábrica – Matosinhos Portugal Reforma da Antiga Fábrica Rigot - Dunkerque, França 

UA – USO 
ADMINISTRATIVO. 

Áreas exclusivas para atividades relacionadas a gestão da Maesa e/ou da 

Administração Municipal 

OBSERVAÇÃO 

Estas atividades não devem ficar em locais de protagonismo 

EXEMPLOS 

1. Secretária Municipal da Cultura 

2. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 

3. Subestação Transformadora/ Gerador 
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USO CULTURAL 1 

Museu da Eletricidade, Lisboa 

UC1 – USO 
CULTURAL 1. 
 
MEMÓRIA E 
PATRIMÔNIO 
 

INDICADOS * 

Atividades relacionadas à divulgação 

da memória da indústria 

 

APOIO 

Todas as atividades que possam dar 

suporte ou complementar a operação 

dos usos indicados. 

EXEMPLOS 

1. Museu do trabalho e 

trabalhadores 

2. Memorial aos trabalhadores 

(mutilados e acidentes com 

perda de vida) 

3. Acervo de memórias  

4. Espaço interativo museógrafo 

5. Salas de exposições 

6. Salas multiuso para museus 

(palestras, atividades, reuniões). 

EXEMPLOS 

Café, livraria, loja recordações 

(presentes relacionados ao museu), 

restaurantes, administração... 

 

* Todo uso que não estiver relacionado deverá ser justificado  



USO CULTURAL 2 

MASS MoCA - North Adams, Massachusetts 

UC2 – USO 
CULTURAL 2. 
 
ARTE E CULTURA 
 

INDICADOS * 

Atividades de promoção cultural 

 

APOIO 

Todas as atividades que possam 

dar suporte ou complementar a 

operação dos usos indicados. 

EXEMPLOS 

1. Centro Cultural 

2. Auditório 

3. Salas de atividades culturais 

(música, dança, teatro, artes) 

4. Salas de exposição 

5. Galeria de arte 

6. Acervo cultural 

7. Espaços de eventos 

8. Biblioteca, Midiateca, Gibiteca 

9. Áreas de Exposições e Feiras de 

caráter efêmero. 

EXEMPLOS 
Café, livraria, loja de arte e 
artesanato, loja de presentes, 
restaurantes, administração... 

* Todo uso que não estiver relacionado deverá ser justificado  
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USO ECONÔMICO 1 

Mercado Público - Lisboa 

UE1 – USO 
ECONÔMICO 1.  
 
COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E 
GASTRONOMIA 

INDICADOS * 

Atividades econômicas que 

promovam o uso cotidiano do 

conjunto 

OBSERVAÇÃO 

Deve-se ter como diretriz a 

priorização de um misto de 

atividades diversificadas, 

especialmente com horários de 

atendimento abrangente. 

EXEMPLOS 

1. Mercado Público 

2. Lojas 

3. Restaurantes, Cafés, Bares 

4. Padarias 

5. Academias, Bancos, Centro 

estético 

6. Centro de Economia Criativa, 

Espaços de Inovação 



USO ECONÔMICO 2 

Hotel Faena, Puerto Madero, Buenos Aires 

UE2 – USO 
ECONÔMICO 2. 
 
ATIVIDADES 24H 

INDICADOS * 

Atividades econômicas que 

promovam o uso cotidiano do 

conjunto 

 

OBSERVAÇÃO 

Priorização de atividades com 

horário de atendimento 24h. 

EXEMPLOS 

1. Hotel, hotel, apart-hotel 

2. Academia  

3. Farmácia 

4. Serviços Médicos 

APOIO 
Permitidas atividades de apoio aos 
Usos Permitidos:  Restaurantes, 
Cafés, Lojas, Administrativo 
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USOS NÃO RECOMENDADOS 

Garagem Ópera, Caxias do Sul 

USO NÃO 
RECOMENDADOS 
EM TODO O 
CONJUNTO 
 

1. Templos Religiosos 

 

2. Habitação unifamiliar e multifamiliar (exceção: habitação transitória) 

 

3. Estacionamentos e guarda de veículos (exceção: nas áreas 

subterrâneas, nos locais indicados no Plano), 

 

4. Depósitos ou guarda de materiais/ equipamentos (exceção: apoio de 

usos permitidos) 

 

5. Boates e casas noturnas 

 

6. Hipermercados 

 



PERMITIDO OBSERVAÇÕES 

ZONA 1 100% ocupação UC1 Não é permitido mesclar com outros usos 

ZONA 2 100% ocupação UC2 Não é permitido mesclar com outros usos 

ZONA 3 UE1 até 85% da área total construída 

UC2 ou UC1 mínimo de 15% de área total construída 

A porcentagem da mescla de usos deve ser calculada na soma de todas 

as áreas da zona. 

ZONA 4 UE1 até 25% da área total construída  

UE2 mínimo de 75% da área total construída 

A porcentagem da mescla de usos deve ser calculada na soma de todas 

as áreas da zona. 

ZONA 5 
PAV. TÉRREO 
(nível Rua Plácido de Castro) 

UE1 mínimo de 15% da área total construída do pavimento 

UC2 mínimo de 15% da área total construída do pavimento 

UA máximo de 70% da área total construída do pavimento 

A porcentagem da mescla de usos deve ser calculada na soma de todas 

as áreas da zona. 

ZONA 5 
PAV. INFERIOR 
(nível pátio interno) 

UE1 até 85% da área total construída do pavimento 

UC2 mínimo de 15% da área total construída do pavimento 

A porcentagem da mescla de usos deve ser calculada na soma de todas 

as áreas da zona. 

ZONA 5 
PAV. SUPERIOR 

UC2 mínimo de 10% da área total construída do pavimento 

UA até 90% da área total construída do pavimento 

A porcentagem da mescla de usos deve ser calculada na soma de todas 

as áreas da zona. 

ZONA 6 Permite 100% da ocupação UA Não é permitido mesclar com outros usos 

ZONA DE TRANSIÇÃO 1 – ZT1 Compreende parte do Bloco 8 que tem: 

Nível inferior na Zona 5 

Nível térreo e superior na Zona 1 

Áreas em zona de transição não devem ser considerados nos cálculos 

das somas de todas as áreas. 

ZONA DE TRANSIÇÃO 2 – ZT2 Compreende o nível inferior do Bloco 6 que pode mesclar os usos das Zonas 

4 e se relacionar com o bloco 5 e da Zona 2 e se relacionar com o Bloco 6. 

Nível térreo e superior se mantêm exclusivamente na Zona 2. 

Áreas em zona de transição não devem ser considerados nos cálculos 

das somas de todas as áreas. 

 

* A taxa correspondente a cada uso é calculada sobre a área total construída dos blocos. 

* A adaptação de novos usos deve respeitar o regramento para novas construções. 
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Bloco 6 Bloco 8 

Os Blocos que apresentaram maior 
vocação para usos ADMINISTRATIVOS 
são aqueles com baixa relação com a rua 
e nos quais há possibilidade de restrição 
de acesso ao público.  
 
Os blocos com mais de um pavimento 
são os que melhor se adequam a este 
uso, não precisando utilizar o bloco todo 
para a função e, sim, apenas uma parte. 
 
Nos Blocos 8 e 6 correspondem aos 
pavimentos superiores com frente para 
rua Plácido de Castro. 
 
Bloco 14 corresponde à porção junto a 
rua D. José Barea, liberando a porção em 
frente ao lago. 
 

USO ADMINISTRATIVO 

Bloco 
14 
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Bloco 6 

Bloco 1 

Bloco 
14 

18 

Bloco 3 

Bloco 6 Bloco 8 

Os Blocos que apresentaram maior 
vocação para usos CULTURAIS são os 
que de maior representatividade de 
memória e patrimônio.  
 
Os blocos marcados no mapa ao lado 
são os que apresentam maior vocação 
devido à presença de maquinário 
tombado ou por forte impacto de 
memória, sendo que devem ser restritos 
ao uso cultural. 
 
Entende-se que TODO o conjunto tem 
forte apelo cultural, por isso, o uso 
cultural irá mesclar-se aos demais em 
várias zonas da proposta. 

USO CULTURAL 

Bloco 

14 
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Os Blocos que apresentaram maior 
vocação para usos ECONÔMICOS, 
segundo os parâmetros analisados no 
diagnóstico e na análise de 
condicionantes externos, estão marcados 
nesta mapa.  
 
São blocos com importante conexão 
com a rua ou com o pátio interno para 
estimular as relações entre o conjunto e 
a malha urbana consolidada. 
 

Novo 
10. 

Novo 15. 

Bl. 8. 

Bl. 7. 

Bl. 11. 

USO ECONÔMICO 

Novo 
16. 

Bl. 
17. Bl. 2. Bl. 4. Bl. 5. 
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Foto Arqtº João Henrique Ramos 



MATRIZ DE USOS 

Na etapa do diagnóstico identificou-se a potencialidade de cada bloco, levando em consideração 
os aspectos físicos, funcionais, técnicos, de fluxos, de valor histórico e conservação.  

 

Por exemplo, o bloco 01 possui vocação cultural, por conta dos aspectos morfológicos de sua 
arquitetura e de sua historicidade.  
 

Assim, o estudo partiu da análise das vocações de cada bloco e dos princípios definidos para 
conservação e uso do edifício (p. 39), em direção à elaboração de uma ferramenta que possa 
auxiliar a sociedade e o Poder Público na avaliação e definição do programa, com maior 
aderência as características do edifício, evitando-se atividades inadequadas. 
 

Esta Matriz leva em consideração, dentro outros, os seguintes princípios: 
 

1. Aderência a dimensão cultural do edifício. 
Como mencionado, existe um primeiro programa de necessidades esboçado pela Comissão da 
Maesa, que apresenta uma ideia clara das demandas imaginadas pelos representantes das 
entidades que a compõem. 
 

2. Respeito ao edifício  
Como diz Giovanni Carbonara, a intervenção deve cuidar primeiro da preservação e perpetuação 
dos valores culturais, reconhecendo as “vocações” do edifício. 
 

3. Necessidade de minimizar a ociosidade da estrutura.  
Quando se analisa um complexo dessa escala, é fundamental pensar como otimizar ao máximo 
o seu uso, seja pela sua simples ocupação, que cumpre um papel cultural e de memória, como 
diz Ulpiano Bezzerra de Menezes, seja pela necessidade de sustentabilidade do uso. Para tanto, 
foram priorizados três pontos: 
. 

3.1 Uso misto - a diversidade de usos garante maior fluxo de pessoas no espaço, atraindo 
públicos diferentes em busca de serviços variados, ou seja, um misto equilibrado entre os 3 
eixos temáticos (administrativo, arte e economia) é fundamental. 
 

3.2 Uso 24/7 - promovendo atividades que atraiam o público todos os dias e horários da 
semana. 
 

3.3 Localização adequada de “âncoras” - o conjunto como um todo hoje é desequilibrado no seu 
valor arquitetônico, por isso, na definição da localização das atividades futuras, recomenda-se 
usar a mesma lógica das âncoras utilizadas por shoppings centers, assim promove-se o fluxo 
em todos os espaços do edifício, evitando que existam áreas mortas. 

 

4. Relação com entorno 
A harmonia com os usos consolidados no entorno pode fomentar e valorizar o pré-existente, 
promovendo a permeabilidade do conjunto e a reintegração à cidade. 
 

5. Vinculo cultural com a comunidade e promoção do turismo 
Deve-se procurar o equilíbrio entre atividades turísticas e cotidianas, evitando-se a 
desterritorialização cultural. 

 

6. Potencial de retorno 
O equilíbrio de usos com e sem potencial de retorno é fundamental para que a conservação do 
bem se perpetue após a implementação do projeto. 
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MATRIZ DE USOS 

As perguntas foram elaboradas a partir dos objetivos propostos, sendo que as respostas aos itens 
pontuam com 3 para SIM e 1 para NÃO. Quando uma atividade não puder responder a pergunta 
proposta, usa-se NÃO SE APLICA, que irá pontuar com 2 para equilibrar o resultado. 
 
Propõe-se um fator de multiplicação, que varia entre 2 e 3, para perguntas com maior relevância 
segundo os princípios e objetivos propostos. 
 
A pontuação máxima que uma atividade pode receber é 102, o que indica que ela é totalmente 
adequada. 
 
A menor nota é 34, o que indica que a atividade é totalmente inadequada. 
 
As atividades que atingirem a média ponderada maior ou igual a 1,5 tem forte aderência para 
serem implementadas.  
 
Atividades que atingirem a média ponderada menor que 1,5 NÃO são indicadas para 
implementação no conjunto. 

 

 

 

 

Imagem ilustrativa da Matriz de Usos , que foi disponibilizada como planilha editável 



EXEMPLO DE APLICAÇÃO : 1º Grupo. ADMINISTRATIVO  
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* Matriz de Usos, que foi disponibilizada como planilha editável. 



EXEMPLO DE APLICAÇÃO : 2º Grupo. CULTURAL 

* Matriz de Usos, que foi disponibilizada como planilha editável. 



EXEMPLO DE APLICAÇÃO : 3º Grupo. ECONÔMICO 
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PERSPECTIVA AÉREA COM A  SIMULAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO PARA OS NOVOS USOS 



BLOCO 1- zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
A sua preponderância no conjunto já foi explicada neste trabalho e, por ser o bloco que melhor representa a indústria, seu uso será focado nestas memórias. 
 
Por possuir vários equipamentos tombados, que representam o trabalho industrial, concentrará, também, todos os maquinários preservados que não são fixos, expostos de forma museografada, 
pois não é mais possível representar os modos de fazer, uma vez que apenas parte do processo produtivo foi protegido. 
 
Por conectar os dois lados, irá funcionar como espaço aberto e com acesso livre ao público nos níveis 0,00; 5,00 e 9,00.  
 
A parte sudeste tem forte relação, pela rua Gigia Bandera, aos Blocos 2 e 4, estando na Zona 3. 
 
Nos níveis 13, 26 e 17,18 existe uma zona de integração de usos com o Bloco 8, pois o único acesso a esta parte se dá pelo Bloco 1, ficando estes setores na Zona 1. 

VOCAÇÃO: Memória e Patrimônio 
 

Zona 1 e 3 
 
Metragem atual: 11.343,63m² 
 
Metragem suprimida: 1.213m² * 
 
Metragem Zona 1: 9.330m² * 
 
Metragem Zona 3: 800m² * 
 
*áreas aproximadas 
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DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

Bloco 1 
Zona 1 

Bloco 
1 

Zona 
3 

 
Passagem interna – livre acesso  
 
Passagem interna – livre acesso no 
horário de funcionamento da atividade 
proposta 
 
Núcleos de circulação vertical 
 
Passagem interna 

Construções internas: 
 

Preferencialmente deve-se manter as paredes principais existentes.  
Toda nova construção deve respeitar o afastamento mínimo de 1 m das fachadas, sendo que pode ser utilizado fechamento com 
vidro incolor, se for necessário encostar na fachada, para que se mantenha a leitura integral do espaço interior original. 
 
Circulação Vertical: 
 

Serão necessários 2 núcleos de circulação vertical. Um núcleo de escada e elevador deve ocupar a porção com pé direito mais 
alto ao noroeste do bloco. Preferencialmente usar materiais que causem pouco impacto visuais, como vidro ou metal como ferro e 
vidro. 
 
Acessibilidade: 
 

A passagem interna entre os pátios leste e oeste no nível 0,00 poderá ser fechada quando não estiver funcionando e, quando 
estiver aberta, não terá controle de acesso. 
Áreas de circulação interna do nível 5,00 não terá controle de acesso para permitir fluxo livre entre os dois lados, funcionando 
como uma praça constantemente aberta, podendo ter uso compatível. 
O túnel no nível 9,00 será permanentemente aberto para permitir a passagem livre entre os dois lados. 
Parte do Bloco 8 só é acessível pelo Bloco 1, sendo usada a ZT1 para definir o zoneamento, ficando o nível térreo e superior na 
Zona 1. 

  

  

Bl. 8 
ZT1 

  

  



BLOCO 1 – nível 0,00  
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Passagem interna - conexão entre os dois 
pátios pelo bloco 
 
 
Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Acesso Bloqueado por equipamentos 
tombados. 
 
Circulação Vertical – conecta ao 5,00 e 9,00 
 
Banheiros propostos 
 
Equipamentos tombados 
 
Equipamento tombado a ser movido 
 
Zona 1 
 
Zona 3 
 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa  

0                       20                                              60 



BLOCO 1 – nível 9,00  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Conexão entre os dois pátios pelo bloco 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Circulação vertical – conecta ao nível 0,00 e 9,00 
 
Passagem interna- túnel 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 1 
 
 
 
 

BLOCO 1 – nível 5,00  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa  

0                       20                                              60 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 1 – nível 13,26  
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Acesso pela rua – a ser adaptado para 
acessibilidade 
 
Acesso secundário –manter a 
configuração existente. 
 
 
Núcleo de circulação vertical - e rampa de 
acesso da rua 
 
Banheiros propostos 
 
Bloco 08 – Zona de integração de usos – 
Zona 1 
 
Zona 1 
 Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa  

BLOCO 1 – nível 17,18  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa  

0                       20                                              60 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 2 + 4 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
Os dois blocos, com características muito semelhantes, estão abertos entre si na atualidade, o que definiu seu zoneamento em conjunto. 
 
A localização permite vários acessos para Rua Dom José Barea e para o pátio interno, servindo de conexão entre a rua e o complexo.  
 
Suas características formais têm fácil adaptação ao novo uso de UE1, sendo necessários ajustes de infraestrutura para acessibilidade universal e soluções técnicas. 

VOCAÇÃO: Lazer e Gastronomia 
 
 

Zona 3 
 
Metragem Bloco 2 – Zona 3: 1.570,00m²* 
 
Metragem Bloco 4 – Zona 3: 2.734,70m²* 
 

*áreas aproximadas 
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Construções internas: 
 
Deve-se manter a leitura da estrutura independente, evitando construções internas que 
interrompam ou dividam sua configuração espacial.  
 
Afastamentos mínimos: 
Dos eixos dos pilares = 1,25m 
Das paredes existentes = 3,75m 
 
Altura máxima = 4,00m 
Pé direito interno mínimo = 2,75m/ 2,50m (banheiros) 
 
Acessibilidade: 
 
O acesso existente para a Rua Dom José Barea foi mantido, assim como os acessos para o Pátio 
Interno na Alameda Abramo Eberle. Poderá ser criado um  novo acesso do Bloco 4 para rua D. 
José Barea a fim de aumentar a permeabilidade ao conjunto e atender as distâncias máximas a 
percorrer sem precisar chuveiros automáticos que não são indicados para prédios históricos. 
 
Indica-se a abertura lateral dos blocos com remoção das paredes existentes para permitir a 
acessibilidade aos mesmos, com rampas e escadas conforme NBR9050. 
 
O desnível entre os blocos 2 e 4 deverá ser vencido por escadas e rampas conforme NBR9050. 
 
A conexão entre os blocos se dá por uma área na qual não poderão haver construções para servir 
como rota de fuga. 
 
 
 

Bloco 2 
Zona 3 

Bloco 4 
Zona 3 



BLOCOS 2 e 4  

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Novo Acesso 
 
 
Escadas 
 
Rampa 
 
Rota de fuga 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 3 
 

Planta baixa - elementos suprimidos 

Planta baixa  

0                             20                                                       60 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 3 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
Este bloco está mal conservado, com cobertura adicionada posteriormente em péssimo estado de conservação.  
 
Deverá ser recuperado como um espaço aberto e fluído, com instalação de nova cobertura translúcida, suportada por estrutura metálica, independente da atual, em concreto aparente, que deve ser 
mantida como testemunho.   
 
A leitura da ação do tempo nos elementos construídos deve ser mantida, assim como os vãos sem esquadrias, permitindo livre acesso e funcionando como área de conexão física e visual entre os 
ambientes adjacentes.    
 
A estrutura aparente da cobertura deve ser mantida e valorizada. 

VOCAÇÃO: Arte e Cultura 
 

Zona 2 
 

 
Metragem atual: 1.930,60m² 
 
Metragem Zona 2: 1.930,60m² 
 

*áreas aproximadas 
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DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 Bloco 3 
Zona 2  

 
Construções Internas: 
 
Afastamentos: 
Dos eixos dos pilares = 1,25m 
Das paredes existentes = 2,25m 
 
Cobertura : 
Altura mínima: 10m do piso 
Altura máxima: alinhamento da cumeeira  Bloco 7 
 

Afastamentos: 
Norte: alinhar com início do bloco 11 
Sul: alinhar com início dos blocos 2 e 4 
Leste: alinhar bom início bloco 7 
Oeste: alinhar com início bloco 3 
 
Pilares da cobertura: 
 

Afastamentos:  
Dos eixos dos pilares: 5m*  
Das paredes existentes: 5m* 
*meio do módulo 
 
A nova cobertura poderá ser em estrutura metálica cor preta fosca, independente da 
estrutura existente, e receber vedação com elemento translúcido para iluminar o interior. 

Alinhamento possível da 
nova cobertura 
 

10,00 

Bloco 2 

Bloco 11 

B
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BLOCOS 3  

  

 
 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Zona 2 
 
Banheiros propostos 
 
Nova cobertura 
 

  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa  

0                             20                                                                              60 
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* A disposição dos equipamentos não é rígida, 
sendo que sua localização deverá ser indicada em 
projeto, seguindo as diretrizes dispostas aqui, na 
legislação e em demais normas. 



BLOCO 5 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
O bloco ocupa a esquina formada pelas ruas 13 de maio e D. José Barea, porém não está nivelado a nenhuma delas, sendo que o acesso atual é possível apenas pelo pátio interno ou por rampa 
desde a Rua D. José Barea. 
 
Por estar localizado em posição de acesso restrito, deve incorporar um uso que lhe proporcione autonomia funcional, sendo necessário estudo de fluxos que atenda às distancias máximas a 
percorrer. 
 
É permitido criar acesso pela rua interna do Bloco 6 ao mezanino deste bloco, possibilitando resolver questões de acessibilidade e rotas de fuga na ZT 2. 
 
É possível criar novos acessos pela Rua D. José Barea próximo a esquina onde quase se encontra em nível com a rua. 
 
 

VOCAÇÃO: Lazer e Gastronomia 
 

Zona 4 
 
Metragem atual: 2.791,23m² 
 
Possibilidade de mezanino com 50% da área construída: 
1.395,61m²* 
 
Metragem Zona 4: 4.186,84m²*   
 

*áreas aproximadas 



DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

Bloco 5 
Zona 4 

 
Construções Internas: 
 
Mezanino:  
Altura: deve ter nível com nível inferior do Bloco 6 
Afastamento:  
O mezanino deve ficar 50 cm afastado das paredes externas e a vedação entre os andares se dará por sistema 
leve, acompanhando a modulação das esquadrias para garantir 50% de abertura ao piso inferior. 
 
Preferencialmente em estrutura metálica. 
 

Paredes: As paredes que chegarem até a fachada devem respeitar a modulação de aberturas, não sendo 
permitido paredes que dividam qualquer esquadria. 
 
Acessibilidade: 
 
Rampa: 
A rampa de acesso na rua D. Jose Barea deve se adequar à NBR 9050, podendo, também, permitir o acesso ao 
Bloco 4 se houver integração entre eles. 
 
Distância Máxima a percorrer: 
O uso de mezanino e escada deverá ser calculado par atender a distância máxima a percorrer para o uso 
proposto. É possível criar um novo acesso pela rua D. José Barea, quase a nível com o bloco, próximo a 
esquina com a Rua 13 de maio. 
 
Passagem interna Bloco 6 
O espaço junto a passagem interna do bloco 6 permite acesso ao mezanino do Bloco 5, possibilitando saídas 
de emergência. Por estar na ZT2 pode mesclar entre a Zona 4 e Zona 2 neste nível. 
 

Bloco 6 ZT2 

Bloco 6 ZT2 
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BLOCO 5 – nível 4,10  

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Novo Acesso 
 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Rampa 
 
Zona 4 

  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                             20                                                       60 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, 
sendo que sua localização deverá ser indicada em 
projeto, seguindo as diretrizes dispostas aqui, na 
legislação e em demais normas. 
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BLOCO 5 – nível 7,10  

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Acesso pela passagem interna 
 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 4 
 
Zona 2 
 
Possível mezanino (50% área) 
*Não encostar mezanino nas 
paredes perimetrais 
 
Zona de Transição 2 – ZT2 – Bl. 6 
 
Passagem interna- Bl.6 

0                             20                                                       60 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 



BLOCO 6 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
O bloco mescla 3 zonas de usos devido a sua grande proporção e dificuldade de acessos. 
 
Por estar numa esquina bastante movimentada, é um dos blocos mais visualizados do conjunto, o que reforça seu aspecto cultural para Zona 2. 
 
Possui único acesso externo pela rua Plácido de Castro, o que indica um uso com acesso restrito/controlado. É necessário utilizar a passagem para rua 13 de maio, a fim de atender as distâncias 
máximas a percorrer para rota de fuga. 
 
A porção sul do bloco está em Zona de Transição 2, pois possibilita uma passagem interna que faz relação ao Bloco 5. 
 
Na porção norte, o bloco 6 se integra ao bloco 8, portanto passa a fazer parte da Zona 5. 

VOCAÇÃO: Arte e Cultura  
 

Zona 2 e 5 
Zona de Transição 2 
 
Metragem atual: 9.210,15m²* 
 
Metragem zona 2: 1.620,00m²* 
 
Metragem Zona 5: 6.698,15m²* 
 
Metragem Zona de Transição 2: 892,00m²*  
 

*áreas aproximadas 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Construções Internas: 
Paredes: 
Toda nova construção deve respeitar o afastamento mínimo de 1 m das fachadas, podendo ser utilizado fechamento com vidro incolor se 
for necessário encostar nas paredes limítrofes. Devem respeitar a modulação de aberturas, não sendo permitido que paredes dividam 
qualquer vão ou abertura. 
 
Vazios: 
É possível romper a laje e criar vazios para integrar os dois níveis deste Bloco. Os vazios devem respeitar a modulação da estrutura e 
permitir circulação em todo entorno. 
 
Acessibilidade: 
Passagem interna Bloco 6: 
O espaço junto a passagem interna do bloco 6 permite acesso ao mezanino do Bloco 5, possibilitando saídas de emergência. Por estar na 
ZT2, pode mesclar entre a Zona 4 e Zona 2 neste nível. 
 
Núcleos de Circulação Vertical: 
Existem 3 núcleos de circulação vertical que devem ser redimensionados segundo a nova utilização para atender rotas de fuga. Pela 
dimensão do bloco estima-se o uso de Escada Protegida (PF) junto a passagem interna com acesso a rua 13 de maio. 
 
 

Bloco 6 
Zona 2 

Bloco 6 Zona 5 

DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

  

  

Bloco 6 ZT2 
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BLOCO 6 – Pavimento Inferior - nível 7,00  

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Circulação Vertical 
 
Passagem Interna 
 
Zona 4 
 
Zona 2 
 
Zona de Transição 2 – ZT2 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                             20                                                       60 
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BLOCO 6 – Pavimento Térreo - nível 12,43  

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 2 
 
Zona 5 
 
Zona de Transição 2 
 
 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                             20                                                       60 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 6 – Pavimento Superior - nível 17,09  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                             20                                                       60 

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 2 
 
Zona 5 
 
Zona de Transição 2 
 
 

* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 7 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
O bloco ocupa o coração do lado leste e possui relação visual com a praça. Há referências de que ali havia um mezanino, o que possibilita um mezanino de 50% da área construída. 
 
 
Por sua localização central, deve-se criar um polo de atratividade visando a movimentação do conjunto.  

VOCAÇÃO: Lazer e Gastronomia 
 

Zona 3 
 
Metragem atual: 1.578,45m² 
 
Possibilidade de mezanino com 50% da área construída: 789,25m²* 
 

Metragem Zona 3: 2.367,70 
 
*áreas aproximadas 
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DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Construções internas: 
Paredes: 
Afastamento das paredes existentes = 1,50m 
Altura máxima = 4,00m 
 
Mezanino: 
Permite-se a construção de 50% da área como mezanino, uma vez que este bloco tinha um 
segundo nível. Preferivelmente em estrutura metálica com piso tipo painel wall. 
 
Afastamentos: 
Pé direito até as vigas é de 5,30m 
Afastamento das paredes existentes = 7,50m 
Pé direito abaixo mezanino = 2,75m 
Pé direito mínimo abaixo das vigas = 2,20m 

 

 
Acessibilidade: 
Os acessos existentes para a Alameda Abramo Eberle e para Via Hilda Gollo Gazzana serão 
mantidos, sendo possível criar um novo acesso pela Via Hilda Gollo Gazzana, que fique a nível do 
bloco, sem precisar de escadas, como o existente. 
 
A acessibilidade ao mezanino se dará por um núcleo de escadas e elevadores afastados das 
paredes existentes. 
 
Junto as fachadas norte e sul deste bloco, poderá ser instalado um bicicletário. 

Zona 3 

5,30 1,50 

4,00 2,75 

7,50 



BLOCO 7– Pavimento Inferior – nível 2,10  

Acesso pelo pátio 
 
 
Novo acesso 
 
 
Escada e elevador 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 3 
 
Possível mezanino 50% 

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                                                20                                                                                   60 
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* A disposição dos equipamentos não é rígida, 
sendo que sua localização deverá ser indicada 
em projeto, seguindo as diretrizes dispostas 
aqui, na legislação e em demais normas. 



BLOCO 8 - zoneamento 

JUSTIFICATIVA:  
 
O bloco possui vocações distintas por andar, uma vez que proporcionam relações distintas com a rua e o pátio.  
 
O nível superior, que só é acessível por circulação vertical, é indicado para usos administrativos, uma vez que não precisa do contato direto com a rua. 
 
Já o nível do pátio tem vocação para usos econômicos, proporcionando uma rua gastronômica no nível 9,00 do conjunto. 
 
O nível intermediário permite ligação direta para  rua Plácido de Castro, sendo indicada a utilização econômica e cultural para ativar a calçada. 
 
O nível 17,09 se conecta ao bloco 6, dando continuidade à Zona 5 em parte do bloco lindeiro. 
 
 

VOCAÇÃO: Administração Pública 
 

Zona 5 
Zona de Integração 1 – ZT1 
 
Metragem atual: 6.082,39m² 
 
Metragem Zona 5:4.545,39m²* 
 
Metragem Zona de integração 1- ZT1: 1.545,00m²*  
 
*áreas aproximadas 



DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Construções Internas 
Paredes: 
Afastamento das paredes existentes = 1,20m 
 
Mezanino: 
Poderá ser executado mezanino com 50% da área em ambientes com mais de 5,00m de pé 
direito. 
Afastamento das paredes existentes = 3,00m 
Pé direito abaixo mezanino = 2,50m 
 
 
 

Acessibilidade: 
 
Núcleos de Circulação Vertical: 
Por serem pavimentos escalonados, sugere-se a criação de 3 núcleos de circulação vertical com 
acesso em nível da rua, uma vez que o caimento da rua reflete o desnível interno. 
 
A conexão interna, entre os níveis de um mesmo andar, se dá por rampas existentes, que devem 
ser adaptadas a NBR9050. 
 
Os dois módulos a oeste do bloco 8 não tem acesso por este bloco e sim pelo Bloco 1, estando 
na Zona de Transição 1. 

VAZQUEZARQUITETOS 
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Bloco 8 
ZT1 Bloco 8 Zona 5 



BLOCO 8 – Pavimento Inferior – nível 9,00  

Acesso pelo pátio 
 
 
Novos Acessos 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 5 
 
Zona de Transição 1-ZT1 

Planta baixa - elementos suprimidos 

Planta baixa 

0                                    20                                                                                   60 

* A disposição dos 
equipamentos não é rígida, 
sendo que sua localização 
deverá ser indicada em projeto, 
seguindo as diretrizes dispostas 
aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 8 – Pav. Térreo – níveis 12,43/ 13,20/ 14,10 /15,04 

6 

6 

0                                    20                                                                                   60 

Planta baixa - elementos suprimidos 

Planta baixa  

Acesso pelo pátio 
 
 
Acesso pela Rua 
 
 
Novos Acessos 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 5 
 
Zona de Transição 1-ZT1 
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* A disposição dos equipamentos 
não é rígida, sendo que sua 
localização deverá ser indicada 
em projeto, seguindo as diretrizes 
dispostas aqui, na legislação e em 
demais normas. 



BLOCO 8 – Pav. Superior – níveis 17,09/ 17,22 / 18,00 / 18,84  

6 

Planta baixa 

6 

Planta baixa - elementos suprimidos 

0                                    20                                                                                   60 

Acesso pelo pátio 
 
 
Acesso pela Rua 
 
 
Novos Acessos 
 
Circulação Vertical 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 5 
 
Zona de Transição 1-ZT1 

* A disposição dos 
equipamentos não é rígida, 
sendo que sua localização 
deverá ser indicada em projeto, 
seguindo as diretrizes dispostas 
aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 11- zoneamento 

VOCAÇÃO: Administração Maesa 
 

Zona 3 
 
 
Metragem atual: 835,82m²* 
 
Metragem suprimida: 435,82m²* 
 
Metragem Zona 3: 500m² construído + 500m² terraço* 
 

*áreas aproximadas 
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JUSTIFICATIVA:  
 
Apesar dos aspectos físicos indicarem o uso administrativo, entende-se que, no conjunto, o bloco faz parte de uma área nobre, que circunda a praça coberta e, assim, procurou-se trazer as funções de 
uso cotidiano para ativar o conjunto. 
 
O uso superior como terraço ao nível 5,00 pretende valorizar o escalonamento do conjunto e as visuais internas. 
 
A porção leste do bloco, que é um anexo posterior, será substituída por uma nova construção em menor tamanho para valorizar o ipê que existe entre a construção e o triângulo de pedra.  
 
Este triângulo, que protegia a árvore dos veículos que circulavam, deve ser preservado, sendo que o espaço junto a ele pode receber mobiliário urbano para promover brincadeiras infantis.  
 
 
 
 



DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Cobertura – terraço jardim: 
Substitui a cobertura  de telha existente 
Altura: nivelado com o nível 5,00 
 
 
Nova edificação: 
Largura: deve seguir o alinhamento do existente 
Comprimento: alinhar com a divisão entre bloco 3 e 7 
Pode ser usada outra escada para acessar o nível 5,00 após a nova contrição a leste. 
 
 
Escada Oeste: 
Área ampliada entre Bloco 1 e 11 será removida para dar lugar a escada de acesso ao 
nível 5,00. 
Largura: todo espaço entre bloco 11 e bloco 1 
 
 

Ipê 

0                                    20                                                                                   60 



BLOCO 11 – nível térreo 

 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Escadas 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 3 
 

Planta baixa - elementos suprimidos 

Planta baixa  

0                                            20                                                                             60 
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* A disposição dos equipamentos não é rígida, sendo que 
sua localização deverá ser indicada em projeto, seguindo 
as diretrizes dispostas aqui, na legislação e em demais 
normas. 



BLOCO 11 – nível 5,00 

Planta baixa - elementos suprimidos 

Planta baixa 

0                                            20                                                                             60 

 
 
 
Novos acessos 
 
 
Escadas 
 
Zona 3 
 



BLOCOS 9 + 12 - zoneamento 

VOCAÇÃO: Indefinida 
 

ESPAÇO ABERTO 
 
Metragem atual bloco 9=1389,85 m² 
 
Metragem atual bloco 12=1453,70 m² 
 
 

*áreas aproximadas 
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JUSTIFICATIVA:  
 
Bloco 9 – Praça de acesso  
O bloco perde o seu envoltório construtivo, porém sua área passa a ser tratada como aberta para convidar os transeuntes a acessar o conjunto. Esta operação retira a massa e a transforma em lacuna, 
que segue contando a história da indústria no piso.  
 
A fachada, que hoje já se mostra como uma ruptura do restante pela diferença de modulação e platibanda, passa a ser representada por uma marquise que protege o acesso. 
 
Bloco 12 – Praça Pública 
A operação neste bloco também é a supressão de seu envoltório, mantendo o seu espaço como uma grande área aberta e livre para eventos. 
 
A retirada da massa construída libera a relação entre o bloco 1 e o lago. Será mantida a marcação de sua área pelo piso. 
 
Existe a possibilidade de colocar estacionamentos no subsolo com acesso pela entrada entre os bloco 17 e 14 junto à rua D. José Barea.  



DIRETRIZES CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 
Regras para novas construções: 
 
Marquise: 
Altura: Alinhada com janelas  do bloco 1 
Comprimento: Bloco 1 ao 17 
Profundidade: 12 m total. Avanço sobre passeio de 2m 
Estrutura: Metálica, cor preto fosco. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bloco 9 

Bloco 12 

17 

0                                   10 



BLOCOS 14 + 17 - zoneamento 

VOCAÇÃO: Indefinida 
 

Zonas 2, 3 e 6 
 
Bloco 14 . Zona 3 : 555,00m²* 
 
Bloco 14. Zona 6: 737,13m²* 
 
Bloco 17 . Zona 2: 600,40m²* 
 
 

*áreas aproximadas 
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JUSTIFICATIVA:  
 
Os dois blocos configuram o acesso atual pela rua D. José Barea. 
 
O Bloco 14 possui relações muito distintas com o entorno, o que propicia duas utilizações diferentes. Era utilizado como refeitório na parte junto ao lago e como vestiários na área junto a rua. 
 
O bloco não possui acesso direto pela rua, mas passagem de acesso de serviços pela rua D. José Barea, o que o caracteriza como área de apoio. Portanto, na área do antigo vestiário entende-se viável o 
uso administrativo e de gestão do conjunto. 
 
Pir ser localizado em uma área nobre em frente ao lago com ampla visual interna entende-se que a área onde se localizava o refeitório deve ser espaço cultural com acesso público. 
 
A eliminação do bloco 9 trouxe maior visibilidade para o bloco 17, que passa a ser uma das laterais da praça de acesso. 
 
O uso comercial é proposto para incentivar o fluxo de pessoas e ativar a praça em horários variados.  
 



BLOCOS 14 e 17  

Planta baixa - elementos suprimidos Planta baixa 

0                                               20                                                                                           60 

Acesso pela rua 
 
 
Acesso pelo pátio 
 
 
Novo Acesso 
 
Rampa - Estacionamento 
 
Banheiros propostos 
 
Zona 2 
 
Zona 3 
 
Zona 6 

* A disposição dos equipamentos 
não é rígida, sendo que sua 
localização deverá ser indicada em 
projeto, seguindo as diretrizes 
dispostas aqui, na legislação e em 
demais normas. 



BLOCOS 10 + 15 - zoneamento 

VOCAÇÃO: Indefinida 
 

Zona 4 
 
Metragem Bloco 10: 945,95m²  
Metragem Bloco 15:  898,16m² 
 
Metragem possível Zona 4: 5.570m² * 
 

*áreas aproximadas 
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JUSTIFICATIVA:  
 
Os blocos com baixa possibilidade de novos usos serão substituídos por novas edificações, respeitando-se o perímetro dos existentes, porém com novas alturas que fazem a conexão com as ruas, uma 
vez que esta esquina é desprovida de acessos, por estar em cota mais baixa que a rua. 
 
A estratégia de levar o uso 24h para as extremidades mais isoladas do conjunto levando usos cotidianos e integração para o bairro coloca o novo bloco na zona 4. 
 
Há possibilidade de acesso com mirante para o conjunto pela Rua Pedro Tomasi. 
 
São necessários novos acessos para ativar a rua e permitir integração ao tecido urbano existente.  
 



BLOCO 16 - zoneamento 

VOCAÇÃO: Indefinida 
 

Zona 3 
 
Metragem atual: 793,94m² 
 
Metragem possível Zona 3: 7.000,00m²* 
 

*áreas aproximadas 

JUSTIFICATIVA:  
 
O pavilhão com resíduos que apresentam riscos deve ser suprimido, sendo que no seu lugar pode ser construído um novo edifício adaptado aos terraços existentes, fazendo conexões entre os dois lados 
e entre a rua e o conjunto. 
 
O novo edifício deve traduzir valores contemporâneos, sem prevalecer sobre o patrimônio existente, o que unirá o passado e o futuro da MAESA. 
 



BLOCO 18 - zoneamento 

Zona 2 
 
Metragem atual: 676,94m² 
 

*áreas aproximadas 

VAZQUEZARQUITETOS 
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JUSTIFICATIVA:  
 
Mesmo com a eliminação das construções existentes, se mantém a plataforma, que pode ser explorada para atividades culturais. 
 
A balança existente neste setor deve ser restaurada. 
 



BLOCO 19 - zoneamento 

Zona 6 
 
Metragem atual: não cadastrado 
 

*áreas aproximadas 

JUSTIFICATIVA:  
 
A área continuará a ter função de apoio, atualizada para as novas necessidades do conjunto. 
 
Por se tratar de uma área de fácil acesso para caminhões pela rua Plácido de Castro e por estar afastada do uso de público, se torna o mais apropriado para colocação dos equipamentos e infraestrutura 
elétrica, uma vez que geram ruídos e necessitam medidas de segurança. 
 
Procurou-se, também, um local distante dos edifícios existentes, devido ao alto risco de incêndio dos equipamentos.  
 
*Ver diretrizes de infraestrutura para as normas que regem estas instalações. 
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6. Edifício de esquina 
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16. Nova Edificação de conexão 
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É importante salientar que alguns edifícios devem ter usos preponderantes devido a sua localização dentro do conjunto, fomentando o 
fluxo interno permanente, a fim de valorizar todas as áreas por igual. 



Foto Equipe 



Os estudos de infraestrutura avaliam as necessidades e pontuam soluções para: 
 

1. Instalações hidrossanitárias (reservatórios, reserva de incêndio); 
2. Elétricas (subestação e geradores); 
3. Gases combustíveis. 
4. Comunicação (CPD) e lógica; 
5. Centrais de refrigeração; 
6. Caldeiras   
7. Mecânicas de transporte vertical (elevadores e plataformas); 

 
Avalia-se, também, a inserção do conjunto em relação à mobilidade e a malha urbana existente, 
bem como, consideram e priorizam, nesta ordem de importância: 
 

• O acesso peatonal; 
• A segurança (veículos de bombeiros e policiamento); 
• A carga e descarga; 
• As conexões com o transporte público; 
• Ciclovias; 
• Demais veículos automotores de transporte privado. 

 
Os estudos fazem referências as leis e normas que regulamentam estes itens. As soluções 
propostas atendem a legislação e leva em consideração as diretrizes e os princípios elaborados 
neste trabalho, que tratam o restauro como ato cultural, que deve harmonizar as novas 
necessidades, respeitando e valorizando o patrimônio existente. 

DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA (item 2.2 termo de referência) 
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1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

NORMAS 
Deve atender as normas técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes, tais como:  
 
a) NBR 13969:1997: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;  
b) NBR 7229:1993: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  
c) NBR 8160:1999: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;  
d) NBR 10844:1989: Instalações prediais de águas pluviais;  
e) NBR 5626:2020: Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, 

operação e manutenção 
 

RESERVATÓRIO: 
 
Orientações para elaboração de projetos hidrossanitários prediais- SAMAE Caxias Do Sul -2020. 
 
Se a entrada da canalização alimentadora no reservatório exceder 10 metros acima do meio fio, 
além do reservatório superior, será obrigatória a construção de reservatório inferior e sistema de 
recalque.  
 
Os reservatórios de instalação predial deverão ter volume útil correspondente ao consumo médio 
diário da edificação. 
 
Serão instalados reservatórios distribuídos pelos blocos de acordo com o volume específico 
calculado para cada, a fim de facilitar manutenção e reparos e permitir autonomia de usos. 

 

Fonte: Orientações para elaboração de projetos hidrossanitários prediais- SAMAE Caxias Do 
Sul -2020, pg. 7  
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* Todos os novos reservatórios são internos, 
conforme indicado em corte 



1.  

RESERVATÓRIOS 
 
Apenas o reservatório sobre o acesso do Bloco 6 poderá ser utilizado como caixa d'água, sendo que deve-se realizar reparos de restauro 
necessário ao correto funcionamento. Esse reservatório pode atender as demandas do bloco 8 e 1, de acordo com o cálculo de população e 
conforme o uso proposto. 
 
Nos demais blocos os reservatórios devem ser novos e colocados sobre o núcleo de banheiros dentro de cada pavilhão, conforme indicado 
em planta. A disposição poderá ser ajustada de acordo com o projeto, levando em consideração os afastamentos indicados para novas 
edificações em prédios existentes. 
 
Núcleo de banheiros:  
Afastamento das paredes existentes mínimo 1m 
Pé direito: 2,5m 
Altura máxima do volume: 0,6m abaixo da viga de estrutura do telhado 

 

0,60 

2,50 

Núcleo de banheiros propostos 
 
Reservatórios de água 
 



1.  

CAIXA DE GORDURA: 
 

NBR 8160:1999: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 
 

As caixas de gordura deverão receber esgoto exclusivamente de pias de cozinha e/ou outras fontes de gordura, como pias de copas e 
churrasqueiras e máquinas de lavar louça. 
 

Serão instaladas caixas de gordura distribuídas pelos blocos de acordo com o volume específico calculado para cada, a fim de facilitar 
manutenção e reparos e permitir a autonomia de usos. 
 
 
ESGOTO SANITÁRIO 
 

NBR 8160:1999: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 
 

Os ramais de descarga ou de esgoto sanitário serão ligados ao coletor predial, ao subcoletor ou a outro ramal de esgoto sanitário através de 
caixa de inspeção. 
 

Nenhum aparelho sanitário, caixa sifonada, ralo sifonado, caixa detentora e outras, deverão descarregar diretamente na caixa coletora, e sim em 
uma ou mais caixas de inspeção, as quais serão ligadas à caixa coletora.  
 

Não será permitido edificar sobre caixa de inspeção, poços de visita, caixa de gordura, ou outras unidades de inspeção.  
 

Os despejos dos pavimentos situados acima do nível da via pública serão encaminhados por gravidade à rede coletora de esgotos sanitários. 
 

O coletor predial e o subcoletor terão o diâmetro mínimo de 100 mm, o qual será aumentado se a declividade disponível ou a vazão dos despejos 
a esgotar assim exigir. 
 

 

Fonte: https://www.samaecaxias.com.br/Upload/Paginas/Pagina/58ff5670-0593-
4854-8474-fb596ab9555a.pdf 

Fonte: Orientações para elaboração de projetos hidrossanitários prediais- SAMAE 
Caxias Do Sul -2020, pg. 14  
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1.  

ESGOTO PLUVIAL 
 

NBR 10844:1989: Instalações prediais de águas pluviais 
 
TUBULAÇÃO PLUVIAL: 
 

As tubulações de PVC externas em fachadas com platibanda devem ser retiradas das fachadas, e internalizadas nos blocos conforme 
projeto inicial, limpando as fachadas e protegendo-as de vandalismos ou furtos.  
 

A tubulação externa de PVC que não puder ser internalizada deve ser substituída por Ferro fundido, de acordo com o dimensionamento de 
volume de água e pintada em cor preto fosco. Nesse caso, serão permitidos apenas tubos verticais na fachada, sendo vedado o uso de 
tubos inclinados, em diagonal, etc. 

 

Fachada com tubulação pluvial aparente a ser eliminada, bloco 6 
FONTE: dos autores 

SESC Pompéia. Exemplo de tubulação aparente em ferro fundido. 
FONTE: dos autores 

Fachada sem tubulação pluvial aparente. FONTE: AHMJSA 
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* Devem respeitar sempre o trajeto mais curto, para 
impactar o mínimo possível a estrutura existente 
 



Piso basalto   

GÁS ÁGUA 
FIBRA E 
DADOS ELETRICIDADE 

1.  

GALERIAS TÉCNICAS 
 

NBR 8160:1999: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 
NBR 10844:1989: Instalações prediais de águas pluviais 
NBR 5626:2020: Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção 

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NB-3) 

NBR 14039 - Instalações Elétricas de Alta Tensão (De 1 0 KV A 36 2 KV) 

ABNT/NBR 13523 central predial de gás liquefeito de petróleo  
ABNT/NBR 14024 Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) - sistema de abastecimento à granel 
 

São propostas galerias técnicas subterrâneas nas ruas internas para passagem de tubulação sem agredir o patrimônio. Nestes trechos os 
paralelepípedos serão substituídos por basalto em placas de 150x100cm que servem como calçada acessível para PCD.  
 
Exemplo a ser utilizado – sistema INFRAVIAS. 
 

 

SESC Pompéia. Exemplo de galerias aparente em basalto. FONTE: dos autores 



1.  

NORMA 

NBR 10844:1989: Instalações prediais de águas pluviais 

 

CISTERNA: 
 

a –Chuva anual Caxias do Sul: 2090 mm/ano  
b -Área de recolhimento ( calhas do telhado ) = 46.000,00m² 
c -Eficiência do recolhimento ( telhado ) = 75% 
d -Eficiência do equipamento de aproveitamento = 90% 
 

Potencial anual = a x b x c x d  
Potencial anual = 2,09x 46000 x 75% x 90% 
Potencial anual = 64.894,00 m3 / ano 
Potencial mensal = 5.407,00 m³ / mês 
Potencial mensal = 5.407,00 m³ / 2 
Potencial mensal = 2.704,00 m³ (Volume de água de aproveitamento) 
 

Existe alto potencial para recolhimento de água da chuva e as instalações poderão ser adequadas ao lago, funcionando em concordância com a 
reserva natural. 
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1. GALERIAS E CISTERNAS SUBTERRÂNEAS 
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2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

NORMAS 
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NB-3) 
NBR 14039 - Instalações Elétricas de Alta Tensão (De 1 0 KV A 36 2 KV) 
GED 13- Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição  
GED 119- Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de uso Coletivo 
CEEE/AES Sul  
 
SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA: 
GED 119- Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de uso Coletivo 
 

A subestação é uma fonte com alto risco de incêndio, assim, para proteção do patrimônio e dos 
usuários, determina-se a instalação de uma única subestação centralizada, fora das edificações. 
 

Para maior segurança, sugere-se o uso de transformador a seco que dispensa a construção da 
cabine à prova de fogo, por se tratar de um equipamento que confere às instalações elétricas 
uma grande segurança contra incêndios. 
 

Deve-se usar um ramal de entrada subterrâneo para não prejudicar as visuais. 
 

A sua localização será na área onde foi liberado o bloco 19, pois já existiam sistemas de 
abastecimento com fácil acesso pela rua Plácido de Castro, em local camuflado pela vegetação 
e muro perimetral existente. 
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2. 

GERADOR: 
 
GED 119- Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de uso Coletivo 
 

As cargas elétricas dividem-se em: 
 

• Cargas essenciais: não podem sofrer qualquer tipo de falta de energia elétrica (elevadores, bombas de incêndio, iluminação de emergência, 
iluminação das áreas de uso comum, etc. 
 

• Cargas prioritárias: podem sofrer breves faltas de energia elétrica, até o acionamento de um sistema de alimentação alternativo (iluminação 
lojas, centrais de ar condicionado, exaustão e ventilação mecânica, cozinhas das praças de alimentação, etc.. 
 

• Cargas comuns: podem sofrer faltas prolongadas de energia elétrica (a definir). 
 

Como pré-dimensionamento, consideramos que 50% das cargas previstas deverão possuir uma fonte alternativa para alimentação de energia 
elétrica. 
 

O sistema proposto é um gerador, instalado ao lado da subestação elétrica, para transferência imediata de energia (QTA). 
 

Necessária a ventilação constante para extração dos gases.  
 
Possui alto nível de ruído. 
 

A edificação deve ter fácil acesso a caminhões e sistemas de proteção, conforme normas. 
 

Assim como a Subestação Transformadora, sua localização será na área onde foi liberado o bloco 19, pois já existiam os sistemas de 
abastecimento, com fácil acesso pela rua Plácido de Castro, em local camuflado pela vegetação e muro perimetral existente. 
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* Posição mais distante das edificações com 
maior valor histórico 



2. 

NORMA 
 
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NB-3) 
 
DIRETRIZES 
 
Edificações Existentes: 
 
Todas as instalações existentes devem ser retiradas. 
 
As novas instalações devem estar aparentes, podendo apenas serem feitos recortes de piso para passagem.  
 
A instalação superior deve ser feita em eletrocalha galvanizada com acabamento preto fosco e suspensa por cabos de aço. 
 
A instalação em paredes deve ser feita com eletroduto de aço galvanizado pintado em preto fosco.  
 
A disposição deve interferir o mínimo na composição da edificação existente, sendo vedadas instalações em diagonal. 
 
 

 

Imagem ilustrativa das instalações aparentes sob a cobertura 

Imagem ilustrativa das instalações aparentes sobre as paredes 



3. GASES COMBUSTÍVEIS 
 

CENTRAL DE GÁS 
 
ABNT/NBR 13523 Central predial de gás liquefeito de petróleo  
ABNT/NBR 14024 Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) - sistema de 
abastecimento à granel 
 
O sistema de abastecimento de gás poderá ser central para todo o conjunto, evitando, assim, a 
distribuição de botijões ao longo do patrimônio. * 1 
 
As redes internas serão distribuídas pelas galerias técnicas nos pisos externos e embutidas no 
piso dentro dos blocos. 
 
Será usado tanque estacionário enterrado, a ser dimensionado pelas demandas do programa.  
 
Além desta solução, deve-se verificar a possibilidade de utilização da rede de gás existente no 
passeio público. * 2 
 
 

* 2  

* 1  
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4. CENTRAL DE COMUNICAÇÃO (CPD) E LÓGICA  

NORMA 
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NB-3) 
Norma ANSI/EIA/TIA 942  
ABNT NBR 16.415:2015 
 

Conforme demanda, haverão dois modelos possíveis de solução: 
 

1º Junto aos núcleos independentes, para instalações hidrossanitárias dos blocos, poderá haver 
sala climatizada exclusiva para os equipamentos de CPD de cada empresa ou atividade. 
 
2º Sala de CPD localiza abaixo de uma possível arquibancada lo local do bloco 12, por ser um 
área isolada e com menos trocas térmicas. Esta solução de criar uma única central de CPD e 
lógica pode atender  funções que exigem ambientes com tecnologias e sistemas específicos. 
 

Em ambos os casos devem ser considerados: 
 

Refrigeração constante, recomenda-se que a temperatura do ar no ambiente, no interior do 
espaço, permaneça entre 18ºC e 27ºC. A umidade relativa do ar deve ser no mínimo de 30% e 
no máximo 60%. A temperatura máxima do ponto de condensação deve estar entre 5,5ºC e 
15ºC, dependendo da umidade relativa do ar. A variação máxima de temperatura do ar ambiente 
é de 5ºC em 1 h. 
 

A abertura da porta da sala de equipamentos deve ser de tamanho adequado para permitir a 
passagem e instalação dos equipamentos. 
 

O aterramento e a equipotencialização devem atender às especificações da ABNT NBR 5410 
As medidas de proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas devem atender às 
especificações da ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 
 
 

2ª opção . CPD central sob arquibancada . Área onde ficava bloco 12 

1ª opção . CPD junto aos núcleos hidrossanitários, independentes por blocos. 
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5. CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO 

NORMA 
NBR 16.401-1 - Instalações de Ar Condicionado - Projeto das Instalações 
 

A recomendação é utilizar sistema de condensação à ar VRF, com sistemas independentes por 
blocos. 
 

O sistema VRF é um tipo de ar condicionado central multi-split, muito utilizado em aplicações 
empresariais e comerciais de grande porte. O sistema funciona com uma única condensadora 
ligada a múltiplas evaporadoras por meio de um sistema de expansão direta. 
 

O fluido refrigerante utilizado nesse tipo de sistema é o R410A, conhecido como um gás 
refrigerante ecológico, devido ao baixo potencial de contribuição ao aquecimento global e a 
ausência de cloro em sua composição. Por esse motivo, o sistema VRF é considerado um 
sistema de refrigeração mais sustentável. 
 

Edifícios existentes: 
Será usado o sistema built-in, que também é conhecido como sistema dutado.  
Os dutos metálicos serão galvanizados, conforme anexo B da NBR 16.401-1, e devem ficar 
suspensos na cobertura por cabos metálicos. 
 

As máquinas externas serão colocadas em lajes técnicas metálicas executadas com piso de 
chapa perfurada sobre a cobertura e apoiadas na estrutura do prédio. Devem estar afastadas 
das fachadas para não serem visíveis em perspectiva. 
 

Para cada bloco o sistema e dutos deve ser dimensionado através da área a ser climatizada, 
para atender as cargas térmicas de resfriamento e desumidificação.  
 

Imagem ilustrativa dos pisos das lajes técnicas 

Imagens ilustrativas dos dutos de ar condicionados aparentes 



6. CALDEIRAS 

POR AQUECIMENTO SOLAR 
 
NBR 15569 2020 - Sistema de Aquecimento Solar de Água em Circuito Direto. 
 
Cada bloco terá um sistema próprio de aquecimento por Placas Solares. 
  
Caldeiras com líquidos ou gases combustíveis não são indicadas em edifícios de valor histórico. 
 
As placas solares serão instaladas na cobertura com orientação norte.  
 
O boiler se localizará na cobertura dos banheiros, de onde se distribui para os pontos de água 
quente e para o sistema de aquecimento.  
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Orelhões (retirar) Ponto Taxi Paradas de ônibus existentes Faixas de Segurança Sugestão novas paradas dependem da SMTTM e Visate  Estacio. Ônibus Turismo 

7. EQUIPAMENTOS URBANOS 



Pedestres 
 

A prioridade de acessos no conjunto é para pedestres. Todos os blocos lindeiros as ruas e com 
cota a nível terão conexão direta com a calçada e com o pátio interno, devendo permitir o livre 
acesso de pedestres. 
 

No interior do conjunto foram criadas escadas para permitir a conexão peatonal em todos os 
níveis e ampliar suas relações.  
 

É necessária a criação de faixas adicionais de pedestres na rua, para facilitar a sua travessia. 
 
Ciclistas 
 

As ruas internas são acessíveis a ciclistas, possuindo até 6,25% de inclinação. Os acessos a 
nível pelo pátio permitem o acesso de ciclistas. 
 
Veículos de Segurança (veículos de bombeiros, policiamento e ambulância) 
 

São criados 3 acessos ao pátio para veículos de segurança, que atendem a todos os níveis do 
conjunto. Largura mínima 4,00. Altura mínima 4,50 m. 
 
Carga e Descarga 

 

Não é permitida a entrada de veículos de carga no conjunto. O acesso deve ser feito com 
carrinhos de tração elétrica ou humana e os veículos devem permanecer estacionados na rua 
em local determinado para esta finalidade no horário estipulado. Todos os acessos da rua 
permitem a entrada de cargas para os blocos lindeiros, porém apenas 4 acessos permitem a 
entrada de carrinho cargas no interior do pátio. 
 
Veículos Automotores 
 

Não é permitida a entrada de veículos automotores no interior do conjunto. Foram localizados 
dois acessos aos estacionamentos subterrâneos pela rua Dom José Barea. O acesso pela rua 
Treze de Maio permite embarque e desembarque de passageiros, para facilitar a acessibilidade, 
uma vez que esta rua tem grande inclinação. As demais áreas de embarque e desembarque 
acontecem junto aos acessos principais em área demarcada na rua. 
 
* Em geral, não será permitida a entrada de veículos automotores de particulares, salvo por 
extraordinária motivação de interesse público ou questões de segurança. 
 

7. MOBILIDADE 
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Acesso pedestres, ciclistas e veículos 

Escadas externas 

Acesso veículos subsolo 

Acesso de pedestres 

Plácido de Castro 

7. ACESSOS E CIRCULAÇÕES – ACESSIBILIDADE PEATONAL  

Necessidade de rampas para vencer 
desníveis 
 
Rotas de circulação peatonal em nível 
(percurso com acessibilidade)*  

*O projeto deve promover a acessibilidade 
de todo o conjunto. 
Pode ser resolvida por rampas ou por 
elevadores, conforme indicado nos mapas 
atendendo a NBR9050. 
Nas ruas internas os fluxos devem respeitar 
os desníveis existentes, não sendo possível 
adaptar rampas em ruas com desnível maior 
que o permitido para circulação. Para estes 
casos, deve-se utilizar a rota acessível. 
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Acesso de cargas aos pátios por carrinho  

Acesso de pedestres 

Plácido de Castro 

Circulação interna de carrinhos de cargas 

Acesso de carga aos subsolos 
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Escadas externas 

Acessos ao interior do conjunto Plácido de Castro 

Circulação interna permitida  
para emergências 
 
Caminhão de bombeiros:  
Largura Acesso: 4m 
Largura Passagens: 6m 
Altura livre: 4,5m 
 
Viaturas  
 
Ambulância 
 

7. VEÍCULOS DE SEGURANÇA 

+ + 

+ 

*As rotas de segurança devem ser traçadas pelo 
projeto, conforme legislação que define adaptações 
necessárias a áreas de manobra e giro. 

+ 

+ + 



7. TRANSPORTE VERTICAL 

 

ELEVADORES 
 
ABNT - NBR5665 – Tráfego nos elevadores 
ABNT 9050- 2020 -  Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos  
 
Os elevadores são utilizados para trazer acessibilidade aos blocos que possuem mais de um pavimento. 
 
A escolha é por elevadores sem casa de máquina, para não haver intervenções agressivas nos edifícios existentes.  
 
O tráfego deve ser calculado pela população, segundo a utilização que for determinada para cada bloco. 
 
Os blocos 2, 4 , 3, 11, 17 e 14 não possuem altura suficiente para prever um mezanino, portanto não precisam de solução de transporte vertical. 
 
As ligações em altura com menos de um pavimento serão preferencialmente resolvidas com rampas e escadas, a fim de permitir a integração 
dos usuários e ampliar visuais. 
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Escadas externas 

Blocos que tem circulação vertical 

7. NÚCLEOS CIRCULAÇÕES VERTICAIS 

 

*A posição dos elevadores será definida em 
projeto, respeitando as diretrizes deste manual, 
assim como as normas e leis vigentes. 



Núcleo de banheiros propostos 
 
Reservatórios de água 
 
Tubulação pelo piso 
 
Placa Solar de aquecimento 
 
Boiler – aquecimento 
 
Tubulação de água quente em cobre FG 
(ferro galvanizado) suspensa até o 
boiler  
 
Laje técnica para ar condicionado VRF 
externo  
 
Galeria técnica subterrânea 
 
Sistema Built-in, dutado (unidades 
evaporadoras do ar condicionado) 
 
Eletro-calhas 

INSTALAÇÕES ILUSTRADAS EM CORTE 
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ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS 

  

Aquecimento artificial 
 
Ventilação cruzada 
 
Placa solar 
 
Ventos de inverno 
 
Ventos de verão 
 
Parede pesada 
 
Shed 

ABNT NBR 15575- 2013)  | Zona Bioclimática 1 
 

Indicações: 
  

A- Aquecimento Artificial – utilização de sistema de aquecimento solar com placas dispostas no telhado para norte e 
insuflamento do calor pela base das bancas, uma vez que o ar quente sobe.  
 

B- Aquecimento solar da edificação – nova cobertura deve ser leve e isolada. U≤2,3 (M), U≤1,5 (I), U≤1,0 (S) 
 

C- Massa térmica de aquecimento – utilização de paredes internas pesadas entre as bancas para manter o interior aquecido. 
U≤ 2,5 e CT≥130 
 

D- Desumidificação – renovação do ar através da ventilação cruzada promovida pelos sheds e aberturas de acesso. 



PSICOLOGIA DA FORMA 

De acordo com a psicologia da Gestalt, o todo é diferente da soma de suas partes. Com base nesta 
crença, psicólogos da Gestalt desenvolveram um conjunto de princípios para explicar a organização 
perceptiva, ou a forma como a mente agrupa pequenos objetos para formar outros maiores. Estes 
princípios são muitas vezes referidos como as "leis da organização perceptiva. 
 

Unidades e leis da Unificação, da Segregação 
A unidade e a unificação junto a segregação são princípios distintos da Gestalt, contudo, podem ser 
perfeitamente observadas no gráfico abaixo. Tendemos a observar primeiramente um quadrado 
grande (unificação) e depois observamos que na verdade ele é formado de vários e vários 
quadradinhos menores (segregação) dispostos de tal forma a dar a impressão de um quadro grande. 
Somos capazes de distinguir duas unidades muito distintas no gráfico abaixo: o quadro grande, e 
cada um dos quadrinhos pequenos. 
 
 
 
 
Lei da Similaridade 
A lei da similaridade sugere que elementos similares tendem a aparecer agrupados. O agrupamento 
pode ocorrer inclusive em ambos os estímulos visuais e auditivos. Itens similares tendem a ser 
agrupados juntos. Na imagem abaixo, o "triângulo laranja" na verdade não existe. 
 
 
 
 
 
Lei da Proximidade 
De acordo com a lei da proximidade, as coisas que estão próximas umas das outras parecem estar 
agrupadas. Os círculos abaixo aparentam estar agrupados numa coluna e numa linha, o que na 

verdade não tem nada a ver com a circunstância, pois nada mais são do que círculos independentes 
posicionados uns mais próximos do que outros. 
 
 
 
 
Lei da Continuidade 
A lei da continuidade afirma que os pontos que são conectados por linhas retas ou curvas são vistos 
de uma forma que se segue o caminho mais suave. Ao invés de ver linhas separadas e os ângulos, 
as linhas são vistos como pertencentes ao mesmo elemento. As linhas são vistas como se 
seguissem por um caminho invisível. É o caso da figura abaixo que mostra uma sequência de traços 
pequenos dando a ideia de uma linha tracejada inteira que segue do canto esquerdo inferior do 
quadro até seu canto direito superior. 
 
 
 
 
Lei do Fechamento 
De acordo com a lei de fechamento, objetos agrupados juntos são vistos como inteiros. Tendemos a 
ignorar buracos e completar contornos e linhas. Na imagem abaixo não há quadrados ou círculos 
completos. Mas nossa mente muitas vezes ignora as informações contraditórias e preenche as 
informações incompletas para criar formas e imagens que nos sejam familiares. 

Fonte . https://www.linguagemvisual.com.br/gestalt.php 
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Fachadas e muros mantidos 
 
 
Fachadas e muros suprimidos 
 
 
Muros com redução de altura 
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MUROS E FACHADAS 
 



VEGETAÇÃO PASSEIO 
 

O conjunto da Maesa também é reconhecido em seu perímetro pela extensão de árvores, que 
criam a ambiência do passeio público. Seja de carro ou a pé, as árvores existentes alteram a 
percepção do espaço para melhor. 
 
Entretanto, utilizou-se o Ligustro (Ligustrum lucidum), que é uma árvore originária da China, ou 
seja, trata-se de um exemplar exótico, que tem apresentado diversos problemas na cidade. 
 
De todas formas, a orientação é pela sua manutenção até que seja possível implementar o 
projeto de arborização urbana promovido pela SEMMA, com distinção de tipos de árvores mais 
adequadas para a região.  
 
Importante destacar que eventual alteração do tipo de plantas deve se dar de forma gradativa, por 
árvores de porte semelhante, a fim de garantir a paisagem, mesmo durante o processo.  
 
Sempre observando o afastamento predial da copa, para que as árvores não transmitam 
umidade de forma direta a alvenaria de tijolos. Nesse sentido, também é indicado o uso de 
árvores caducas, que podem fortalecer o potencial de atração turística da região, posto que as 4 
estações não são bem definidas em todo o território brasileiro. (especial destaque para a cor das 
folhas no outono). 
 
Para tanto, deve-se ser contratar profissional devidamente habilitado para realizar o projeto e 
acompanhamento.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto Matias Revello Vazquez . Exemplo de rua arborizada com Acers em Gramado 
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Foto Taísa Festugato 



O Plano Geral de ocupação da MAESA prevê neste item  uma escala de prioridades de  curto, 
médio e longo prazo de  intervenções, levando em conta, de modo geral,   a materialidade do 
conjunto  e as manifestações patológicas recorrentes. Por se tratar de um plano geral, entende-se 
que a metodologia adequada  é ater-se as manifestações, identificando a causa, origem e 
condutas,  que acometem os materiais que dão unidade ao conjunto, como a estrutura 
manchesteriana, os planos de alvenaria aparente e as estruturas de madeira. 
 

Nesta etapa,  também  foi organizada por blocos a prioridade de intervenção, dada o número de 
manifestações patológicas  encontradas no bloco específico  que comprometem o conjunto se não 
forem sanadas de forma célere. A celeridade de intervenções inclui por exemplo  a drenagem do 
solo e os telhados.  
 

Através de uma escala de curto, médio e longo prazo, é enquadrada o tipo de intervenção de 
acordo com o nível de degradação no conjunto. Entende-se como curto prazo toda ação 
emergencial, atuando em estruturas comprometidas dos telhados, rachaduras e qualquer tipo de 
entrada de umidade. De médio prazo, entende-se as ações que podem ser executadas 
independentemente da conclusão de um projeto executivo de restauração e que ajudam a preservar 
as estruturas enquanto intervenções mais definitivas e adequadas não são realizadas. Tanto as 
ações de curto e médio prazo, devem ter caráter reversível e provisório, pois somente após um 
projeto executivo de restauro, um diagnóstico e um mapeamento de danos completo a intervenção 
definitiva deverá ser executada. De longo prazo, se enquadram as intervenções que deverão ser 
realizadas já na implantação do Plano Geral após a realização dos projetos executivos. 
 

Por fim, é de extrema importância salientar, que o plano geral não trata de um projeto de 
restauração, não aprofundando o tema de degradação e conservação das estruturas, que devem 
ser tratados de forma específica e analítica por blocos em projetos executivos de restauração e 
reabilitação que devem atender as recomendações de intervenção já detalhadas anteriormente 
neste plano. 

  CURTO MÉDIO LONGO 

BLOCO 01 X     

BLOCO 02   X   

BLOCO 03     X 

BLOCO 04   X   

BLOCO 05 X     

BLOCO 06 X     

BLOCO 07   X   

BLOCO 08   X   

BLOCO 09*     X 

BLOCO 10*     X 

BLOCO 11   X   

BLOCO 12*     X 

BLOCO 13*     X 

BLOCO 14   X   

BLOCO 15   X   

BLOCO 16*     X 

BLOCO 17*     X 

BLOCO 18*     X 

ÁREA EXTERNA X     

 
* blocos que serão demolidos a longo prazo, na implantação dos novos programas.  

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO (item 2.5 termo de referência) 
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No  conjunto da MAESA encontramos necessidade de intervenções nos seguintes itens: 

• Fundações e estruturas 
• Alvenarias e esquadrias 
• Telhado, madeiramento e cobertura 
• Hidrossanitárias  
• Elétrica 
• Elementos artísticos e de excepcionalidade fabril ( silos, tremonhas) 
• Forros 
• Pisos 
• Muros, arrimos, calçadas e jardins 
• Drenagem 

Ao analisar estes itens, alertamos para as práticas preventivas ao  surgimento de danos futuros e o saneamento dos 
atuais. Entendemos o conjunto dos blocos  como o objeto de análise, desta forma, com  uma  leitura geral e mais 
compreensível do todo e da dimensão  dos esforços para sua conservação. 

Na etapa de diagnóstico do Plano Geral, fichas de identificação foram elaboradas através da observação visual 
objetiva, onde  se identifica o dano. Nesta etapa,  se entende como surge e como se apresenta o dano interpretando a 
causa, identificando os fatores  e  por fim trazendo a recomendação em curto, médio e longo prazo.  

 

Bloco 6. degradação da armadura da viga do sistema manchesteriano devido a  exposição da 

ferragem. Imagem: Lucas Volpatto. 

INTRODUÇÃO 



PRINCIPAIS DANOS AO PATRIMÔNIO DA MAESA 

Caxias do Sul está situada na região  sul do Brasil, de clima subtropical e por isso com variações térmicas expressivas 
durante o decorrer do  dia que, associado  ao antigo uso fabril da edificação, nos revelam  muito sobre os agentes 
causadores da degradação do conjunto. Somada às questões do clima, a  conduta de ocupação e desocupação e 
abandono completam a lista de  fatores, que incluem a infestação biológica, roubos,  vandalismo entre outros.  
No conjunto podemos observar diversas manifestações nas quais os agentes causadores identificados são: 
 
- Temperatura elevada e flutuação  
No verão ou em dias de calor repentino, provocando a dilatação dos materiais 
 
- Umidade relativa do ar com flutuação  
A condensação das superfícies, propiciando a manifestação de filmes diversos, em especial biofilmes e sujidades 
diversas 
 
- Infestação por insetos e ataques microbiológico 
Roedores, morcegos, insetos diversos 
 
- Poluição atmosférica 
Contato da água da chuva com o ambiente fabril, da cidade e do conjunto 
 
- Tempestades 
A fragilidade dos telhados do conjunto, que pelo abandono não recebem manutenção periódica. O destelhamento de um 
dos blocos pode causar ao longo prazo danos irreversíveis, se perdendo muito das informações contidas no local 
 

 

Bloco 2. Presença de animais como urubus, roedores, morcegos e insetos criam biocolônias que 

são causas de diversas manifestações patológicas. 
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PRINCIPAIS DANOS AO PATRIMÔNIO DA MAESA 

- Inundação 
A ausência da drenagem, ou ineficiência da existente no interior dos blocos, pátios etc., podem ocasionar o acúmulo de 
águas rente as fundações que desta forma provoca diversas manifestações patológicas como recalques estruturais, a 
longo prazo. 
 
- Raios 
A ausência de STPDA e a quantidade de estruturas metálicas, e especial a torre de areia, podem ser alvo de descargas 
atmosféricas que podem ocasionar incêndios, comprometendo todo o conjunto 
 
- Incêndios 
O acúmulo de materiais inflamáveis em blocos que hoje servem de depósito, e a própria materialidade de algumas 
estruturas como os forros, pisos e a estrutura dos telhados, são materiais combustíveis e suscetíveis a prender chamas a 
qualquer princípio de incêndio. 
 
- Perturbação ordem pública 
Mesmo a MAESA tendo um senso afetivo pela população caxiense, ela hoje pertence ao governo municipal e desta forma 
pode ser alvo da materialização de protestos simples a mais complexos como a pichação das fachadas. 
 
- Roubo e vandalismo 
A estrutura abandonada pode ser alvo de meliantes que podem arrobar a estrutura na busca de materiais de valor. 
 

 

Bloco 1. Proliferação de microrganismo e biocolônias de vegetais  ocasionado pela falta d drenagem 

do solo e ineficiência do sistema de coleta das águas pluviais. 



PRINCIPAIS DANOS AO PATRIMÔNIO DA MAESA 

No processo de degradação, classificam-se as manifestações patológicas em endógenas e exógenas, desta forma, 
identificam-se os fatores e as causas físico-químicas e mecânicas. Entendem-se como exógenas as manifestações com 
fatores externos à estrutura dos edifícios, sendo endógenas aquelas manifestações com fatores de origem interna. 
Classifica-se como físico-química as manifestações patológicas que causam reações alteradoras do aspecto dos 
matérias e da mecânica, decorrente de esforços estruturais, como colapsos ou anomalias da própria estrutura, da 
movimentação do solo ou provocadas pelo ser humano.  
 
Entre as causas físico-químicas temos, como exemplo, o calor e a umidade relativa, a luz e sua incidência, a poluição, a 
presença de biocolônias (mofo, fungos e demais vegetais invasivos) e a incidência de insetos e roedores. Já nas causas 
mecânicas de degradação, há uma gama ampla de agentes, que variam desde a movimentação do solo (através de 
recalques), ao vandalismo e uso impróprio da edificação (inclusive a falta de manutenção em longo prazo). 
 
Para  possibilitar a solução para o conjunto, destacam-se, devido a sua recorrência, as manifestações patológicas: 
 
• Umidade, entrada de água pela cobertura; 
• Umidade ascendente; 
• Fuligem industrial; 
• Falta ou dano significativo nas esquadrias; 
• Dano aparente e visível na estrutura de concreto; 
• Dano aparente e visível nas alvenarias; 
• Trincas e/ou fissuras e/ou rachaduras; 
• Intervenção recente que descaracteriza;  
• Sujidade comum; 
• Recalques 
• Metais (excepcionalidades) 
 

 

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 

• Não confundir os dados levantados no plano geral  com um mapeamento de danos 
** Nas fichas de identificação e reconhecimento se pode ter maiores informações sobre cada 
bloco. 

263 

VAZQUEZARQUITETOS 



UMIDADE ENTRADA DE ÁGUA PELA COBERTURA 

O complexo da MAESA possui um conjunto de telhados com tipologias variadas, destacando-se o shed em diversos 
blocos e a abóboda do BLOCO 01. O abandono da estrutura fabril e anteriormente a falta de rotinas de inspeção fez com 
que as coberturas se degradassem exponencialmente. Em sua maioria, os telhados de fibrocimento, de característica 
frágil, estão com as telhas quebradas, representando lacunas expressivas, que ocasionam a entrada de água e danificam 
as estruturas que deveriam estar cobertas. As estruturas, de grande maioria em madeira, deverão ser preservadas, 
restauradas e /ou reconstituídas. 
 
As ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para corrigir as manifestações dos danos e as 
mitigar as alterações nos componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,6,7,8, 12,15 
 
CURTO PRAZO 
• Realização dos projetos executivos de restauração das coberturas seguindo as recomendações do Plano Geral. 
• Execução dos telhados do Bloco 01  e Bloco 06 (limpeza mecânica e química das estruturas com a devida 

imunização da madeira). 
• Revisão de todos os rufos e algerosas 
• Revisão das calhas e tubos de queda pluvial 
 
MÉDIO PRAZO 
• Imunização de todo o madeirame do conjunto 
• Substituição gradativa dos telhados que estão menos degradados 
 
LONGO PRAZO 
• Elaboração de instrução de manutenção e conservação adotando rotinas de inspeção. 
 

 

Fig. 04 – Bloco 1. lacunas na cobertura. Imagem: Lucas Volpatto 

Fig. 05 – Bloco 1. lacunas na cobertura. Imagem: Lucas Volpatto 



Bloco 1. entrada de água pela cobertura já danificando a alvenaria de tijolos 
Ausência ou defeito em algerosas na interface alvenaria e telhado.  

UMIDADE ENTRADA DE ÁGUA PELA COBERTURA 

VAZQUEZARQUITETOS 

265 



UMIDADE ENTRADA DE ÁGUA PELA COBERTURA 

Bloco 7. Ausência ou defeito em telha causando o acesso da água da chuva para o interior do bloco, danificando o forro original em 

madeira. 

Bloco 3.  Telhado com lacuna de material, telhas e cumeeiras, possibilitando o acesso de água da chuva no interior do bloco. 



UMIDADE ASCENDENTE 

Bloco 03. Umidade ascendente em razão de empoçamento e, consequentemente outras alterações 
associadas devido a pintura de base sintética. Imagem: Lucas Volpatto. 

 

A umidade ascendente se caracteriza pelo movimento de subida da água que advém do solo para as paredes através da 
capilaridade. Normalmente com origem no lençol freático, também pode resultar do acúmulo de água pluvial não drenada, 
com a criação de lâminas de água. No complexo da MAESA, percebe-se a incidência na alvenaria de tijolos. As alvenarias 
de tijolos cerâmicos maciços dos blocos, que fazem as vezes de planos de vedação, foram assentados sobre uma base 
de pedras (rocha Basalto) e, acima desta, há uma camada de ± 10cm de argamassa regularizadora de cimento Portland. 
A origem da umidade ascendente na alvenaria de tijolos é  reduzida, pois as pedras basálticas têm boa resistência à água, 
mesmo que sob pressão do lençol freático ou da água superficial de empoçamentos ou de percolações. Entretanto, a 
argamassa dos rejuntes é permeável, assim como a camada de regularização citada e, particularmente, a alvenaria de 
tijolos cerâmicos. Seja como for, as umidades nessas estruturas não teriam maior repercussões para além das manchas 
aparentes. Os problemas advêm quando a administração do imóvel não realiza, como no caso, as manutenções 
periódicas, acarretando o surgimento e a proliferação de microrganismos e micro vegetações. E ,quando esse fato se 
associa às pinturas de base PVA látex, óleos e caiações, surgem rapidamente outros danos, alguns severos, caso não 
sejam corrigidas as ações inadequadas. 
  
As ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para corrigir as manifestações dos danos e 
mitigar as alterações nos componentes e elementos construtivos: 
  
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
 
CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto de drenagem de todo complexo, dando atenção especial para a drenagem perimetral dos 

blocos, revisando o desague dos tubos de queda e caixas de coleta pluvial. 
• Mapeamento de danos e projeto executivo de restauração por pavilhão, analisando a insciência de umidade 

ascendente por capilaridade (solo e lençol freático) e / ou por acúmulo, lâmina de água. 
  

 

Bloco 03. Umidade ascendente em razão do acúmulo de água ( lâmina) que entra pela ineficiência 
da cobertura. Imagem: Lucas Volpatto. 
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UMIDADE ASCENDENTE 

Bloco 11. Umidade ascendente em razão de empoçamento e, consequentemente outras alterações 
associadas devido a ausência de drenagem. Imagem: Lucas Volpatto. 

 

Bloco 11. Umidade ascendente associadas às fuligens e microrganismos. Imagem: Lucas Volpatto 

MÉDIO  PRAZO 
• Nos tijolos, deverão ser realizados testes e análises, pelo protocolo da progressividade, para identificação e 

caracterização microquímica e escolha dos métodos e soluções mais adequados para as remoções das sujidades, 
incrustações, microrganismos, micro vegetações.  

• Nos tijolos, deverá ser efetuada limpeza mecânica seca e úmida. 
• Nos tijolos, deverá haver aplicação de hidrofugante de base 100% acrílica com propriedades de impermeabilidade à 

penetração de águas, mas permeável à exalação dos vapores d’água (mecanismo da epiderme humana). 
  
LONGO   PRAZO 
• Manutenções preventivas periódicas. 



Bloco 03. Alvenaria degradada pela presença de umidade no solo causada pela ineficiência da drenagem 
Degradação da alvenaria pela concentração de umidade  pela ausência de drenagem.  
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FULIGEM INDUSTRIAL 

Bloco 3. Impregnação de fuligem. Imagem: Oritz Campos 

Tecnicamente, o termo fuligem corresponde às partículas pretas e finas que são compostas basicamente de carbono, 
produzidas pela combustão incompleta de carvão, petróleo, madeira ou outros materiais. E, a depender do que foi 
queimado e da temperatura em que se queimou, será caracterizado o tipo de resíduo de pó ou fuligem que será 
depositado nas superfícies. Nas alvenarias de tijolo cerâmicos maciços, por suas características higroscópicas, as 
alternâncias de situações ambientais secas e úmidas propiciaram, além do depósito das partículas dos fornos da 
metalurgia, a incrustação nos tijolos. Isso se deve ao teor de água da umidade, que serviu de veículo infiltrante na 
porosidade da cerâmica, além da criação de uma massa espessa cristalizada pelos longos períodos de atividade e 
posterior encerramento da indústria. Levando em consideração que uma partícula de fuligem tem, em média, 40/30 
micras, o nível de penetração na porosidade dos tijolos é razoavelmente profundo. 
 
Ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para corrigir as manifestações dos danos e mitigar 
as alterações nos componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS:1,2,3,5,6,8,12,15,16,18 



Foto Equipe 
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FULIGEM INDUSTRIAL 

Bloco 1. Impregnações de fuligem. Imagem: Oritz Campos 

CURTO PRAZO 
• Testes e análises, pelo protocolo da progressividade, para identificação e caracterização microquímica e escolha dos 

métodos e soluções mais adequados para a remoção dos depósitos de fuligem.  
• Limpezas mecânicas secas e úmidas, sendo iniciada sempre na modalidade seca, visto a reação da água com a 

fuligem. 
• Nos casos de preservação e manutenção da pátina, como janela da memória, recomenda-se a aplicação de adesivos 

e de hidrofugante de base 100% acrílica com propriedades de impermeabilidade à penetração de água, mas 
permeável à exalação dos vapores d’água (mecanismo da epiderme humana). 

• Caso as alvenarias apresentem lacunas e perdas após as remoções/limpezas das superfícies, deve-se prosseguir 
com as condutas de recuperação para esses casos específicos. 

  
MÉDIO PRAZO 
• Monitoramento 
 
LONGO PRAZO 
• Manutenções preventivas periódicas 



FALTA OU DANO SIGNIFICATIVO NAS ESQUADRIAS 

Bloco 2. Dano a esquadria causado pela inserção do sistema de proteção contra 
incêndios enquanto  o complexo era fabril. Imagem: Lucas Volpatto. 

No conjunto da MAESA é possível identificar diversos tipos de esquadrias, destacando-se, no geral, um modelo 
basculante em madeira e vidro e outro em ferro e vidro. Em ambas o funcionamento e a integridade estão comprometidos. 
Nas estruturas de madeira, além do desgaste natural da superfície, há a incidência de insetos xilófagos e muitas lacunas 
com ausência de peças ou alterações estruturais significativas que acabaram por descaracterizá-las.  Nas estruturas de 
ferro, o mau funcionamento é recorrente devido a falta de manutenção e lubrificação do sistema basculante. Além disso, a 
lacuna se caracteriza, assim como também ocorre com as de madeira, pela presença de vidros quebrados. 
  
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 
  
CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto executivo de restauração das fachadas, conforme orientações do Plano Geral. Destaca-se a 

elaboração de um boneco de esquadrias, levantando-as e identificando-se individualmente os danos.  
• Vedação provisória dos vãos nos quais há infiltração da água da chuva, que comprometendo as demais estruturas do 

edifício 
  
MÉDIO PRAZO 
• Imunização preventiva e limpeza química e mecânica  das esquadrias que deverão ser mantidas. 
• Reconstituição dos vão originais com reconstituição das esquadrias em madeira ou metálicas de acordo com a 

recomendação do plano. 
• Pintura e substituição dos vidros quebrados nas esquadrias originais, que serão mantidas. 
 
 LONGO PRAZO 
• inspeções periódicas de manutenção 
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FALTA OU DANO SIGNIFICATIVO NAS ESQUADRIAS 

Bloco 03 e 11. Imagem Equipe  



DANO APARENTE E VISÍVEL NAS ALVENARIAS  

Bloco 11. Detalhe de trecho com várias lacunas e algumas perdas. Presença de 
elementos espúrios (dutos). Imagem: Lucas Volpatto. 

A alvenaria de tijolos aparente caracteriza todo o conjunto da MAESA, conferindo, inclusive, a unidade e a linguagem 
arquitetônica, característica da tipologia industrial está enquadrada. Além do tijolo, há alvenaria em pedra na contenção do 
terreno, nos arrimos, nos taludes e nas fundações de alguns blocos. Os maiores danos estão presentes nos tijolos. 
  
As ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para corrigir as manifestações dos danos e 
mitigar as alterações nos componentes e elementos construtivos:   
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENDÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS:1,2,3,4,5,6,8,9,11, 13,16 
  
CURTO PRAZO 
• Realização de projeto executivo de restauro com mapeamento de danos das alvenarias. 
• Deve-se fazer uma análise geral qualitativa/quantitativa nas lacunas, para identificação das áreas que podem e devem 

ser caracterizadas como uma pátina do tempo, que por sua vez deverão ser analisadas, considerando-se a 
possibilidade de janelas de memória. 
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DANO APARENTE E VISÍVEL NAS ALVENARIAS  

Bloco 11. Detalhe de empena com várias perdas e algumas lacunas. Imagem: 
Lucas Volpatto. 

MÉDIO PRAZO 
• Nos trechos de lacunas identificados para recuperação ou reintegração volumétrica dos tijolos e das argamassas, as 

recomposições deverão ser feitas: nos tijolos – preparação de uma ponte de aderência para aplicação da massa de 
reconstituição, sendo essa massa feita com areias quartzosas ativadas com silicatos e adição de pó cerâmico e argila 
queimada; nas argamassas de assentamento e rejunte, dever-se-á fazer uma análise físico-química para a 
caraterização da sua composição. 

• Os trechos de perda de tijolos cerâmicos deverão ser preenchidos com próteses, elaboradas com outros tijolos  
semelhantes em dimensões e tonalidades. Caso esse tipo de tijolo cerâmico não esteja mais disponível no mercado, 
poderá ser produzido utilizando-se a argamassa com a composição anteriormente citada, prensada em forma a 12 
toneladas. 

• Após os serviços, deve-se proceder com a aplicação de um hidrofugante de base 100% acrílica com propriedades de 
impermeabilidade à penetração da água, mas permeável à exalação dos vapores d’água (mecanismo da epiderme 
humana). 

 
LONGO PRAZO: 
• Manutenções preventivas periódicas 
• Inspeção visual e monitoramento das próteses realizadas 
• Limpeza de rotina das fachadas a casa 5 anos com jato de baixa pressão e sabão neutro. 



FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS 

Bloco 11. Rachadura em ângulo do bloco denunciando que ambas as alvenarias não apresentam 
amarrações de articulação uma com a outra. Há necessidade de aprofundar a investigação para 
confirmação da dedução da vista aparente. Confirmada a justaposição das paredes, será 
necessário examinar as causas do movimento que originou o dano, corrigir o problema e, 
posteriormente, detalhar uma amarração que futuros processos de fissuramentos.  

Definem-se os termos trincas, fissuras e rachaduras como: fissura – é o dano caracterizado por abertura em forma de 
linha, que aparece nas superfícies de qualquer material sólido, proveniente da ruptura sutil de parte de sua massa, com 
espessura de até 0,5mm. A fissura, desde que estabilizada, não tem repercussão estrutural, apenas consequências 
estéticas desagradáveis; trinca – é o dano caracterizado por abertura em forma de linha, que aparece na superfície de 
qualquer material sólido, proveniente de ruptura de parte de sua massa, com espessura de 0,5mm a 1,00mm. Pode não 
expressar consequências estruturais, mas sinaliza que ações consistentes podem estar agindo sobre o componente 
construtivo; rachadura – dano caracterizado por uma abertura expressiva que aparece na superfície de qualquer material 
sólido, proveniente de acentuada ruptura de sua massa, sendo possível “ver” através dela e cuja espessura varia de 
1,00mm até 1,5mm ou mais. Pode haver repercussões na estrutura do componente construtivo ou na edificação. 
Assim, dever-se fazer uma verificação in situ para determinação do status de cada manifestação, seja fissura, trinca ou 
rachadura, para definição da conduta a ser aplicada. Em todos os casos, devem ser identificadas as causas (operantes e 
predisponentes), as origens e os agentes desses danos, pois sem a execução das ações reativas de eliminação ou 
mitigação de nada adiantará realizar intervenções de recuperação. No caso das fissuras, se efetuado em princípio e 
atendendo-se os protocolos de limpeza, recomenda-se deixar leves ocorrências para registro da pátina e ancianidade das 
edificações. No segundo e terceiro casos, após resolvidas as causas, origens e agentes, deve-se proceder com o 
preenchimento das trincas e rachaduras, para fins de recuperação estética da superfície e, também, para evitar infiltrações 
indesejáveis.  
 
As ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para corrigir as manifestações dos danos e 
mitigar as alterações nos componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENDÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
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FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS 

Bloco 11. Rachadura em outro ângulo de parede. Aqui existem amarrações entre as alvenarias. Há 
necessidade de exames mais apurados para se identificar se a causa tem origem numa ação ou 
evento episódico e, portanto, encontra-se estável, ou se trata-se de algo dinâmico ainda atuante. 
Em casos como este, quando a identificação da causa/origem é difícil e há suspeita de ações 
dinâmicas atuantes, é apropriada a instalação de testemunhas fixas para que se possam fazer 
medições periódicas, monitorando as aberturas para saber de possíveis progressividades. Imagem: 
Lucas Volpatto.  

CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto executivo de restauração. 
• Monitoramento visual  e acompanhamento da evolução das lesões. 
 
MÉDIO PRAZO 
• Limpeza mecânica e química 
• Os trechos dos vazios das trincas e rachaduras deverão ser recompostos: nos tijolos – preparação de uma ponte de 

aderência para aplicação da massa de reconstituição, sendo a massa feita com areias quartzosas ativadas com 
silicatos e adição de pó cerâmico e argila queimada; nas argamassas de assentamento e rejunte, deverá ser feita 
análise físico-química para a caraterização da sua composição. 

• Aplicação de um hidrofugante de base 100% acrílica com propriedades de impermeabilidade à penetração de água, 
mas permeável à exalação dos vapores d’água (mecanismo da epiderme humana). 

 
LONGO PRAZO 
• Manutenções preventivas periódicas 
• Monitoramento 



INTERVENÇÃO RECENTE QUE DESCARACTERIZA 

Bloco 3. Cobertura metálica inserida sobrepondo a passagem que era aberta entre os blocos 03  e 
02 como  também toda a estrutura original do bloco 03 o descaracterizando. Imagem: Lucas 
Volpatto. 

Entende-se por intervenções reparadoras tecnicamente inadequadas e ineficazes aquelas que descaracterizam as 
alvenarias históricas da MAESA, assim como os componentes e elementos espúrios aplicados nas paredes, que não 
faziam parte das atividades inerentes à antiga indústria. Esses devem ser cuidadosamente retirados, de modo a evitar 
danos às áreas adjacentes dos tijolos, rejuntes e argamassas de assentamento. Além disso, considera-se por intervenção 
e descaracterização aquelas realizadas nas coberturas, telheiros, subtração de vigas e pilares na estrutura 
manchesteriana. 
As ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para eliminação das intervenções recentes e 
espúrias são: 
  
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,3,5,6,8,9, 11,14 
 
CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto executivo de restauração, identificando-se pontos de restauração e reconstituição. 
• Supressão dos telheiros nos pátios, pois interferem na preservação das fachadas 
 
 MÉDIO PRAZO 
• Limpezas seguindo o protocolo já indicado nos itens anteriores, no que couber.  
• Recomposição dos tijolos (planos alterados) – preparação de uma ponte de aderência para aplicação da massa de 

reconstituição, sendo feita com areias quartzosas ativadas com silicatos e adição de pó cerâmico e argila queimada; 
nas argamassas de assentamento e rejunte, deverá ser feita análise físico-química para a caraterização da sua 
composição. 

• Reabertura dos vãos cancelados, seja por alvenaria ou tapumes, com a devida substituição da esquadria. 
 
LONGO PRAZO 
• Monitoramento 
• Manutenções preventivas periódicas 
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Bloco 3,. Inserção de cobertura metálica sobreposta  e remoção de vigas do sistema manchesteriano. Imagem: Lucas Volpatto 

INTERVENÇÃO RECENTE QUE DESCARACTERIZA 



Bloco 4,. Intervenções malsucedidas de fechamento de aberturas nas alvenarias. Nestes casos, recomenda-se a remoção dos trechos para refazimento, adotando uma mão-de-obra qualificada para a 
reintegração dos novos tijolos/argamassas de modo que a trama da composição fique imperceptível aos olhos dos leigos, mas visíveis ao exame de um experto. Imagem: Oritz Campos 
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INTERVENÇÃO RECENTE QUE DESCARACTERIZA 

Bloco 4. Abertura de um vão de porta, rasgando a alvenaria histórica. Observam-se outros elementos como dutos coletores aplicados sobre as alvenarias e 
conduítes rasgando as mesmas. Imagem: Oritz Campos. 



Bloco 4. Fechamento de vãos originais. Imagem: Lucas Volpatto. 
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SUJIDADES EM GERAL 

Bloco 02. Sujidades em geral associadas à umidade. Esta situação propicia a 
impregnação das sujeiras no corpo cerâmico, tornando mais difícil os trabalhos de 
remoção/limpeza. Além disso, favorece o surgimento de outras manifestações como 
proliferação de microrganismos e micro vegetações.  Imagem: Lucas Volpato. 

 

Bloco 02. Sujidades superficiais em geral. Imagem: Lucas Volpato. 

O termo sujidades, no âmbito da conservação e restauro de bens culturais, foi tomado de empréstimo da área da Saúde. 
Trata-se de resíduos de origem orgânica e inorgânica (minerais, sintéticos, químicos, biológicos), que se depositam sobre 
as superfícies dos elementos e componentes construtivos, capazes de provocar alterações estéticas e físicas. Os 
depósitos de sujidades, quando associadas às ações de um meio úmido, seja por exposição aos altos valores de UR 
(umidade relativa do ar) de um ambiente, seja por infiltrações ou por contaminações, tornam-se uma mistura de 
composição complexa capaz de alterar significativamente os aspectos de cor, forma, odor e até de sensação desconforto 
num ambiente. 
 
Ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para a limpeza dos componentes e elementos 
construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
 
CURTO PRAZO 
• Testes e análises, pelo protocolo da progressividade, para identificação e caracterização microquímica e escolha dos 

métodos e soluções mais adequados para remoção da sujeira.  
 

MÉDIO PRAZO 
• Limpezas mecânicas secas e úmidas e em seguida, caso após as limpezas das superfícies as alvenarias estejam com 

lacunas e perdas, deve-se prosseguir com as condutas de recuperação para esses casos específicos. 
• Aplicação de hidrofugante de base 100% acrílica com propriedades de impermeabilidade à penetração de águas, mas 

permeável à exalação dos vapores d’água (mecanismo da epiderme humana). 
 

LONGO PRAZO 
• Manutenções preventivas periódicas 
• Monitoramento 

  
 



PINTURAS COM TINTAS SINTÉTICAS OU MINERAIS (INCLUSIVE GRAFITAGEM) 

Bloco 1. Danos causados pela pintura impermeável com tinta de base sintética. A umidade, 
impedida de ser expelida pela porosidade dos materiais, acarretou tensões nos corpos dos tijolos e 
das argamassas, houve dissoluções dos sais constituintes desses elementos construtivos e da 
própria água infiltrante. As variações das umidades geraram as cristalizações dos sais e, 
consequentemente, o rompimento do filme da tinta. Nos trechos onde os tijolos e as argamassas 
têm menor resistências houve perdas de volumes pelo processo de desagregação das partículas. 
Imagem: Lucas Volpatto. 

 

Os danos causados em alvenarias de tijolos cerâmicos, aparentes pela aplicação de tintas, são um problema de difícil 
solução, tendo em vista a porosidade dos tijolos e das argamassas dos rejuntes. Os danos podem ser profundos, a 
depender da fluidez da tinta aplicada os níveis de infiltrações nos corpos da cerâmica e das argamassas. Na maioria dos 
casos, a limpeza superficial úmida, seca ou mista não é suficiente para a eliminação dos efeitos das tintas, deixando 
aparências esteticamente desagradáveis à composição arquitetônica do componente antigo. Nesses casos, após as 
remoções superficiais iniciais, é necessária a higienização profunda, como é o caso das aplicações solutos em 
sucessivos tipos de compressas. 
 
Ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para a limpeza profunda e remoção de tintas nos 
componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
 
CURTO PRAZO 
• Testes e análises, pelo protocolo da progressividade, para identificação e caracterização microquímica e escolha dos 

métodos e soluções mais adequados para a remoção da sujeira.  
 
MÉDIO PRAZO 
• Limpezas mecânicas superficiais de forma seca e úmida e, em seguida, limpeza úmida profunda. Após a limpeza das 

superfícies, caso as alvenarias apresentem lacunas e perdas, deve-se prosseguir com as condutas de recuperação 
nesses casos específicos. 

• Na face interna dos blocos, a alvenaria de tijolos com pintura deve ser lavada e repintada com tinta sintética, pois a 
remoção da camada pictórica pode degradar o suporte. 

 
LONGO PRAZO 
• Remoção das pichações com removedor 
• Manutenções preventivas periódicas 
• Monitoramento eletrônico (instalação de câmeras) 
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Bloco 2. Mecanismo de danos semelhante à figura anterior. Imagem: Lucas Volpatto. 

PINTURAS COM TINTAS SINTÉTICAS OU MINERAIS (INCLUSIVE GRAFITAGEM) 



 Bloco 4, percurso 6 (6). Danos de grafitagem (pintura), associados às sujidades e infestações de microrganismos. Imagem: Oritz Campos. 
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Bloco 6. Pintura de base sintética. Imagem: Oritz Campos. 

PINTURAS COM TINTAS SINTÉTICAS OU MINERAIS (INCLUSIVE GRAFITAGEM) 



INFESTAÇÕES DE MICRO VEGETAÇÃO E MICRORGANISMOS 

Bloco 2. Proliferação de microrganismo causada pela intensidade de umidade em razão de haver 
rompido o coletor de águas pluviais e, ao nível do rés-do-chão, pelo entupimento da canalização de 
drenagem que acarreta transbordamentos das águas pluviais. Observa-se uma associação com 
elementos espúrios e sujidades em geral. Imagem: Lucas Volpatto. 

 

As micro vegetações e os microrganismos fazem parte de uma ampla diversidade bioquímica, cuja proliferação é mais 
suscetível em ambientais quentes e úmidos, favoráveis ao seu crescimento. A depender da sua composição e processos 
alimentares, podem causar danos mais ou menos severos, razão pela qual, para a identificação dessas manifestações, é 
necessário a coleta e exame para classificar os indivíduos e obter inferências seguras. As análises irão sinalizar quais os 
biocidas mais eficazes para a desinfestação e erradicação com o mínimo poder residual sobre os suportes – no caso os 
tijolos e as argamassas. 
 
Ações de curto, médio e longo prazos que devem ser realizadas para a remoção de micro vegetações e 
microrganismos nos componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
 
CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto executivo  de restauração, priorizando o mapeamento de danos. 
• Coletas e análises laboratoriais para identificação e caracterização bioquímica e escolha dos métodos e soluções 

mais adequados para a desinfestação e erradicação . 
• Remoção de vegetais invasivos de forma cuidadosa e /ou com herbicidas 
 
MÉDIO PRAZO 
• Limpezas mecânicas secas e úmidas superficiais e, em seguida, limpezas úmidas profundas, se for o caso. Após as 

limpezas das superfícies, caso as alvenarias apresentem lacunas e perdas, deve-se prosseguir com as condutas de 
recuperação nesses casos específicos.  

 
LONGO PRAZO 
• Manutenções preventivas periódicas 
• Monitoramento 
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Bloco 3. Proliferações de micro vegetação e de microrganismos causadas pela intensidade de umidade ascendente ao nível do rés-do-chão. Associação com lacunas e  
perdas cujas causas demandam investigações. Imagem: Lucas Volpatto. 

INFESTAÇÕES DE MICRO VEGETAÇÃO E MICRORGANISMOS 



RECALQUES 

Bloco 6. Rachaduras na fundação de pedra revelam uma possível movimentação do solo. Imagem: 
Lucas Volpatto 

 

Os arrimos de pedra basalto e as fundações de alguns blocos apresentam sinais de movimentação de solo, que podem 
ocasionar a ineficiência da drenagem do terreno. Esses recalques, antes de qualquer medida, devem ser monitorados e 
avaliados. 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENDÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 06, 12 ( ARRIMO) 
 
CURTO PRAZO 
• Monitoramento das fissuras e, principalmente, das rachaduras, com recursos simples como lâminas de vidro, argila 

ou gesso (dependendo do ambiente). 
 
MÉDIO PRAZO 
• Ações de médio prazo vão depender dos resultados do monitoramento 
 
LONGO PRAZO 
• Ações de médio prazo vão depender dos resultados do monitoramento 
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METAIS (EXCEPCIONALIDADE) 

Silo onde já aparece pontos de oxidação. Imagem: Lucas Volpatto. 

 

O estudo das manifestações patológicas nas estruturas de aço, em especial no maquinário fabril remanescente e 
tombado, necessita de maior aprofundamento, com sistematização dos dados coletados através das inspeções visuais, 
para manter um maior nível do controle tecnológico, bem como com a elaboração de projeto específico para cada bem 
integrado. Portanto, procurou-se indicar soluções de manutenção, de formas de reparação e reforço, estabelecendo, 
assim, critérios para atingir a profilaxia e a terapia. 
Os problemas encontrados advêm da falta de manutenção que, neste caso, há muito deixou de ser realizada, o que 
ocasionou o surgimento e a proliferação de microrganismos, micro vegetações e um micro clima interno, onde a umidade 
e sujidade tomou conta do ambiente.  
 
Algumas ações de curto, médio e longo prazos devem ser realizadas para a correção das manifestações dos danos e 
a mitigação das alterações nos componentes e elementos construtivos: 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENDÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 01, 08 
 
CURTO PRAZO 
• Elaboração de projeto específico de bens integrados, baseado no cadastro e recuperação de metais. Este projeto 

determinará a reconstituição ou não de elementos faltantes e a importância ou não da pátina industrial nestes 
elementos. 

• Testes e análises para identificação e caracterização dos estágios de deterioração dos elementos metálicos, para 
definir a escolha dos métodos e soluções mais adequados para remoção das sujidades, incrustações, 
microrganismos, micro vegetações.  

• Envelopamento, se necessário, das peças que apresentarem alto grau de degradação e ameaça de perda irreversível. 
  

  
 



METAIS (EXCEPCIONALIDADE) 

Presença de umidade, vegetação, e vários pontos com oxidação. Já se evidenciam pontos 
avermelhados com ferrugem. Imagem: Lucas Volpato. 

 

MÉDIO PRAZO 
• Limpezas mecânicas secas e úmidas, para a reconversão da oxidação.  
• Aplicação de produtos para a proteção das superfícies, como pinturas, seguindo as normas dos fabricantes. 
• Após as remoções/limpezas das superfícies, caso haja perda de material, deve-se prosseguir com as condutas de 

recuperação para esses casos específicos, com preenchimentos, tratamentos e impermeabilização, recomposição 
dos elementos. 

 
LONGO PRAZO 
• Monitoramento 
• Manutenções preventivas periódicas 
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Equipamento junto ao prédio 11, pontos de oxidação e ferrugem.  
Imagem: Lucas Volpatto 

METAIS (EXCEPCIONALIDADE) 

Bloco 1. Pontes rolantes. Imagem: Oritz Campos. 



ATAQUE BIOLÓGICO 

Bloco 06. Tacos de madeira em processo de degradação causado pela umidade, 
proliferação de fungos e cuins. Imagem: Lucas Volpatto. 

 

Entende-se como ataque biológico toda a manifestação em que o agente consome a matéria. Geralmente, os agentes são 
animais e/ou insetos ou até mesmo fungos, destacando-se os térmitas xilófagos capazes de deteriorar a madeira. O 
conjunto da Maesa é composto por alguns materiais suscetíveis ao ataque de xilófagos, como as estruturas em madeira, 
os forros, boa parte das esquadrias e os pisos de alguns pavilhões, que são em tacos. Outros materiais, como madeiras 
industrializadas, também são alvos de agentes biológicos que, principalmente em reação ao contato com a água e a falta 
de manutenção, ocasionam o aparecimento de fungos. A presença de biocolônias, tais como roedores, morcegos e 
insetos diversos denominados pragas, também podem ser enquadrados no “ataque biológico” e devem ser erradicadas 
preferencialmente em curto prazo. 
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EXÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 
 
CURTO PRAZO 
• Remoção e descarte  das madeiras infestadas por xilófagos, cuidando sempre com o registro das peças que deverão 

ser restauradas. 
• Limpeza dos blocos, removendo-se o entulho e lixo depositado, que não faz parte do contexto do conjunto tombado. 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 

 
MÉDIO PRAZO 
• Monitoramento e desratização e dedetização periódica. 
 
LONGO PRAZO 
• Monitoramento e desratização e dedetização periódica 
• Implantação de rotinas de inspeção 
 

 

Bloco 6. Forro em lambris de madeira em degradação ( xilófagos e umidade). Imagem: 
Lucas Volpatto 
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DEGRADAÇÃO DA ESTRUTURA 

Bloco 06. Ferragem exposta em processo de corrosão ativo 

 

A estrutura manchesteriana composta por pilares, vigas e, em alguns casos, lajes de concreto armado (bloco 06)  
apresenta degradação da ferragem e fraturas no recobrimento. A degradação da ferragem, principalmente pela oxidação, 
se dá pela exposição após a queda do recobrimento de concreto, que pode ser ocasionado por infiltrações ou por 
acidentes e colisões.  
 
MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA ENDÓGENA 
INCIDÊNCIA NOS BLOCOS: 1,6,7,9 
 
CURTO PRAZO 
• Identificação da origem, remoção do recobrimento degradado e tratamento das ferragens oxidadas com convertedor 

de ferrugem 
• Após o tratamento, a consolidação do recobrimento com aplicação de argamassa de cimento 
 
MÉDIO PRAZO 
• Monitoramento de todas as estruturas quanto ao aparecimento de manchas nas lajes, que podem ocasionar a 

exposição das ferragens 
 
LONGO PRAZO 
• Monitoramento e inspeções periódicas em telhados e pilares quanto a integridade 
 

 

Bloco 06. Ferragem exposta em processo de corrosão ativo 

 



DEGRADAÇÃO DA ESTRUTURA 

Bloco 06. Ferragem exposta em processo de corrosão ativo 
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MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO  
CURTO, MÉDIO, LONGO PRAZO POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CURTO PRAZO ( 1-2 anos) MÉDIO PRAZO ( 5 – 6) anos LONGO PRAZO  

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
 

• Revisão e monitoramento das manifestações patológicas, como ferragens expostas e possíveis 
recalques nas fundações e contenções / arrimos. 

• Limpeza e tratamento das ferragens expostas. 
• Mapeamento de danos acompanhado de levantamento métrico cadastral. 

• Execução de projeto de projeto executivo de restauração e estabilização  estrutural. 
• Execução dos reforços necessários para a consolidação das estruturas caso 

identificado qualquer anomalia. 

• Monitoramento 
• Conservação e manutenção 

ALVENARIAS  E ESQUADRIAS 
 

• Mapeamento de danos acompanhado de levantamento métrico cadastral de cada bloco, iniciando com 
os que apresentam maior grau de degradação (BLOCO 01,06, 08, 03). 

• Vedação dos vãos / esquadrias onde há acesso de água. 
• Levantamento cadastral e mapeamento de danos com projeto executivo de restauração das 

esquadrias, em especial das fachadas externas de acordo com cada bloco e o plano de ocupação.  

• Execução dos enxertos, próteses e consolidações conforme o projeto executivo de 
restauração. 

• Substituição gradativa e/ou restauração das esquadrias originais 

• Conservação preventiva e rotina de boas práticas 
• Limpeza com jato de baixa pressão a cada 5 anos. 

TELHADO, MADEIRAMENTO E 
COBERTURA 
 

• Execução do projeto executivo das coberturas dos blocos que se encontram muito degradados (Bloco 
01, 09, 05, 06) e sequencial execução da obra 

• Revisão de todo o sistema de coleta das águas pluviais em cada bloco. 
• Revisão e imunização da estrutura de madeira dos sheds 

• Execução dos projetos de restauração de todas as coberturas após o levantamento 
cadastral e mapeamento de danos. 

• Execução gradativa da substituição das telhas dos blocos visando a total 
estanqueidade do conjunto.  

• Execução de reforços e substituição das estruturas que forem necessárias para o 
assentamento das novas telhas 

• Conservação preventiva e rotina de boas práticas 
• Revisão periódica das calhas e tubos de queda. 

HIDROSSANITÁRIAS • Vedação de canos antigos que estejam com problemas  de infiltrações 
• Revisão de todas as calhas e tubos de queda pluviais  
• Revisão das caixas de coleta, passagem e desobstrução de dutos 

• Execução de projeto executivo especifico de acordo com o plano de ocupação.  • Conservação preventiva e rotina de boas práticas 
 

ELÉTRICA 
 

• Desativação de qualquer sistema elétrico que esteja ativo e fora das normas vigentes. 
• Remoção de todo entulho e lixo depositado nos blocos 

• Execução de projetos específicos de acordo com a gradativa ocupação dos blocos 
• Execução de projeto de SPDA e execução imediata 
 

• Conservação preventiva e rotina de boas práticas 
 

ELEMENTOS ARTÍSTICOS E 
DE EXCEPCIONALIDADE 
FABRIL (SILOS, TREMONHAS) 

• Realização de inventário e projeto específico de bens integrados. • Após a realização dos projetos, se necessário, realização das proteções provisórias 
descontinuando o processo de degradação 

• Restauração da peças conforme projeto de 
restauração específico. 

• Conservação preventiva e rotina de boas práticas 

FORROS 
 

• Remoção dos forros degradados com eminência de queda  
• Levantamento cadastral, mapeamento de danos e projeto executivo de restauração conforme as novas 

diretrizes e ocupação dos blocos. 

• Execução da substituição e /ou consolidação dos forros • Conservação preventiva e rotina de boas práticas 

PISOS 
 

• Remoção dos pisos degradados. 
• Levantamento cadastral, mapeamento de danos e projeto executivo de restauração conforme as novas 

diretrizes e ocupação dos blocos. 

• Execução gradativa do projeto executivo • Conservação preventiva e rotina de boas práticas 

MUROS, ARRIMOS, 
CALÇADAS E JARDINS 
 

• Monitoramento de possíveis recalques nas estruturas 
• Poda regular e limpeza dos jardins internos 
• Afastamento predial das copas das árvores nas fachadas, em especial na fachada sul (Dom José 

Barea). 
• Elaboração de levantamento cadastral, mapeamento de danos e projeto executivo de todos os muros e 

fachadas 

• Limpeza química e mecânica da alvenaria aparente 
• Remoção da pichação e aplicação de polímero preventivo de novos atos de 

vandalismo. 

• Conservação preventiva e rotina de boas práticas 

DRENAGEM 
 

• Execução de projeto executivo de drenagem de todo o complexo, em especial no perímetro dos 
blocos, de modo que não haja a criação de lâminas de água.  

• Implantação do projeto • Conservação preventiva e rotina de boas práticas 



Foto Equipe 
VAZQUEZARQUITETOS 

299 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 01  

A 

A A 

A 

B 

C 

E 

E 

D 

supressões 
conservação 

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção do entulho e lixo que não fazem parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na instalação elétrica para evitar possíveis sinistros. 
• Execução de projeto e intervenção no telhado de caráter emergencial. 
• Vedação com materiais leves e reversíveis dos vãos onde há acesso de água ( vãos de janelas e portas) 

 

MÉDIO PRAZO 
• Remoção da fuligem depositada no solo (pó, lama) 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
• Demolições  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
 

 

A - VEDAÇÃO LEVE – entrada de água B – NOVO TELHADO – entrada de água A - VEDAÇÃO LEVE – entrada de água 

C– NOVO TELHADO– entrada de água  na parede D- LIMPEZA– remoção da fuligem E - DRENAGEM– umidade ascendente 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 02  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção do entulho e lixo que não fazem parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Execução de projeto e intervenção no telhado  
• Consolidação e imunização do forro de madeira original (evitar que caia) 
• Vedação com materiais leves e reversíveis dos vãos onde há acesso de água (vãos de janelas e portas) 
• Tratamento das ferragens expostas nos pilares 

 

MÉDIO PRAZO 
• Remoção da fuligem depositada nas paredes (não utilizar água) 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
• Demolições  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
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A 

A 

B 

F 

E 

D 

supressões 
conservação 

E 

D 

A - VEDAÇÃO LEVE – entrada de água B – NOVO TELHADO – entrada de água E – DRENAGEM – umidade ascendente 

C– NOVO TELHADO– consolidação  D- LIMPEZA– remoção da fuligem E - DRENAGEM– umidade ascendente F - ESTRUTURA– tratamento ferragens expostas 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 03  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo depositados que não fazem parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção definitiva (pois será 

removida) 
• Tratamento das ferragens expostas nos pilares 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação 

 

MÉDIO PRAZO 
• Remoção da fuligem depositada nas paredes ( não utilizar água) 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
• Demolições  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
• Remoção da cobertura e dos telheiros que se conectam aos outros blocos (estes últimos deverão permanecer até 

a total reabilitação do bloco) 
 

 

A- ESTRUTURA– ferragem exposta B – DRENAGEM– umidade ascendente C– REPAROS NO TELHADO–  
entrada de água  na cobertura 

A 
supressões 
conservação 

A 

A 

D– DRENAGEM E LIMPEZA – biofilmes C– REPAROS NO TELHADO–  
entrada de água  na cobertura 

B – DRENAGEM– umidade ascendente 

B 

B 

B 

C 

C 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 04  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo que não faz parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção definitiva 
• Revisão de calhas e tubos de queda pluvial 
• Monitoramento das fissuras na alvenaria e da estabilidade dos oitões ( tijolos / lacunas) 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação 
• Inspeção e fixação do tabuado do forro original com aplicação de cupinicida se necessário 

 

MÉDIO PRAZO 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
• Demolições e remoção dos elementos espúrios na fachada ( PPCI) 
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
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A 
supressões 
conservação 

A B 

B 

C 

C 

D E F 

G 

A- ESTRUTURA– rachaduras B – VÃOS– entrada de água. 

C–TELHADO– entrada de água  na 
cobertura  e degradação do forro em 
madeira. 

F– DRENAGEM E LIMPEZA – biofilmes 

C–TELHADO– entrada de água shads. 

C– DRENAGEM– umidade ascendente 

D–UMIDADE– revisão dos TQP E–UMIDADE– revisão das calhas. 

D–UMIDADE– revisão dos tubos de 
queda pluvial. 

G–ALVERNARIAS– lacunas na alvenaria 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 05  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo que não faz parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção definitiva 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação 
• Inspeção da estrutura de madeira  com aplicação de cupinicida se necessário 
• Vedação provisória dos vãos abertos com entrada de água nos shads e esquadrias. 

 

MÉDIO PRAZO 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
 

 

supressões 
conservação 

A 

B 

B 

A- ESTRUTURA– inspeção ataque de cupins B – Vedação dos vãos – entrada de água pelos 
shads e cobertura  

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 06  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo que não faz parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção definitiva 
• Monitoramento das fissuras na alvenaria (oitões) , assim como as lacunas nos tijolos. 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação 
• Monitorar as fendas e rachaduras na fundação de pedra investigando possíveis movimentações ocasionadas por recalques. 
• Revisar calhas e pluviais (TQP) 
• Revisar os capeamentos cerâmicos das empenas e muradas, recolocando a capa quando necessário (telha francesa). 
• Remoção dos lambris degradados que estão eminentemente caindo para descarte (deverão ser substituídos a longo prazo 

por peças similares). 
• Vedação provisória dos vãos (esquadrias onde há infiltração  de água). 
• Tratar as ferragens expostas da laje, vigas no subtérreo e da estrutura da caixa da água sobre o edifício. 
• Monitoramento das superfícies da fachada voltada para o pátio, estrutura manchesteriana e alvenaria de tijolos que 

apresenta corrosão e lacunas  
MÉDIO PRAZO 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
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LOCALIZAÇÃO DO DANO – PLANTA BAIXA 

A- CAPEAMENTO – telha cerâmica E– PLUVIAIS– substituição F –LACUNASE CORROSÃO– fachada pátio C– RACHADURAS– possível recalque D– COBERTURA– entrada de água B – ESTRUTURA– ferragem exposta 

supressões 
conservação 

F 

B 

A 

D 

E 

E 

F 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 07  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo que não faz parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros. 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção definitiva. 
• Revisão das esquadrias, colocação de tampões para evitar a entrada de água. 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação. 
• Inspeção e fixação do tabuado do forro original com aplicação de cupinicida, se necessário. 
• Revisão das calhas e TQP. 
• Limpeza da alvenaria de tijolos. 
• Reparos em ferragens expostas. 

 

MÉDIO PRAZO 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 

A 
supressões 
conservação 

A 

B 

B 

D 

C 

A 

E 

F 

A- REVISÃO TQP– umidade na alvenaria D– FORRO– remoção do forro degradado E– REVISÃO DE ESQUADRIAS– entrada de 
água 

B– BIOFILMES/ BIOCOLONIAS– 
remoção de vegetais 

F – FORRO DEGRADADO – revisão e 
descupinização 

C- ESTRUTURA– ferragem exposta 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 08  

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo que não faz parte do contexto do conjunto tombado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas. 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos. 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão do telhado existente para que sejam realizados consertos necessários até a intervenção 

definitiva 
• Remoção e descarte do forro de Eucatex que está degradado. 
• Limpeza das alvenarias que existem biofilmes / vegetação 
• Revisão das janelas e fechamento provisório dos vãos em que entram água. 

 

MÉDIO PRAZO 
• Conservação e manutenção de rotina. 
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
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E - PISO– revisão c – LIMPEZA– remoção da fuligem B– FORRO– remoção D – FIXAÇÃO – janela de memória 

supressões 
conservação 

B 
B 

A 
C 

C 

A 

A 

A 

A 

A- ESQUADRIAS– revisão 

E 

E 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 10 

CURTO PRAZO 
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo depositados  
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 09  

CURTO PRAZO 
• Limpeza e remoção de todo o entulho e lixo depositados  
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 11 

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositado 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Limpeza da alvenaria (remoção de biofilmes)  
• Limpeza das superfícies (remoção da fuligem)  
• Revisão e consertos da cobertura enquanto não é implantada a intervenção definitiva (terraço) 
• Realização da drenagem perimetral, em especial no nível acima (arrimo) 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação. 
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LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 
conservação 

A 

A- DRENAGEM–  umidade próxima ao edifício. B- REVISÃO– telhado A- REVISÃO– telhado C- REVISÃO– telhado C- REVISÃO– telhado 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 13 

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 12  

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados  
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 14 

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 
• Revisão e consertos necessários no telhado existente (calhas e TQP) 
• Revisão e consertos necessários nas esquadrias de ferro e vidro. 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação 
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LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 

A 
supressões 
conservação 

A 

B 

A- REVISÃO– telhado B- REVISÃO– ESQUADRIAS 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 16 

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 15  

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 17 

CURTO PRAZO 
• Realizar o levantamento cadastral e o mapeamento de danos  
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Remoção das divisórias leves e forros que estejam desplacando 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
• Realização da drenagem perimetral do edifício  
 

LONGO PRAZO 
• Intervenções de restauração e reabilitação 
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LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 
conservação 

A 

A- REMOÇÃO– divisórias leves 



MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 19 

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados 
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 

LOCALIZAÇÃO DO DANO – PB. sem esc. 

A 
supressões 

MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO – BLOCO 18  

CURTO PRAZO 
• Limpeza removendo todo o entulho e lixo depositados  
• Desratização e dedetização de todo conjunto com a instalação de iscas 
• Remoção de colmeias e outros abrigos de insetos 
• Revisão na elétrica para evitar possíveis  sinistros 

 

MÉDIO PRAZO 
• Manutenção e limpeza de rotina 
 

LONGO PRAZO 
• Demolição 



Trecho da cobertura que cedeu no Bloco 6 durante as chuvas do dia 20.09.21 - Foto Matias Revello Vazquez 
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DESTAQUE 

Além das diretrizes especificadas até aqui aplicáveis a todos os blocos, a SEPLAN solicitou, em 
outubro de 2021, que fosse desenvolvido voluntariamente, para além do escopo, um documento 
com Diretrizes técnicas para substituição do telhado Bloco 6, incluindo indicação de medidas 
mitigadoras de emergência.   
.................................................................................................................................................... 
 
Por conta das chuvas do dia 20/09/2021, que ocasionaram a queda parcial da cobertura, que já 
se encontrava comprometida do Bloco 6, e em alinhamento ao firmado com os técnicos 
responsáveis pelo acompanhamento do contrato licitatório nº. 2020/1195, destacam-se 
diretrizes técnicas a serem seguidas no processo mitigatório de recuperação da estrutura para 
cessar a entrada de água, que causam mais danos à edificação.  
 
BLOCO 6 
 
Conforme indicado na figura abaixo, o bloco 6 trata de área disposta em 04 níveis, com acesso 
pela rua Plácido de Castro, disposto em paralelo à rua 13 de Maio, fazendo inclusive, a esquina 
entre as duas ruas. 
 
 
 

SITUAÇÃO ATUAL 
 
A estrutura do bloco 6 é composta por telhados em duas águas, modulados, com telhas em 
fibrocimento, estrutura em tesouras de madeira com caibros e forros no mesmo material, 
apoiados sobre vigas de concreto sem reboco e pintadas de branco. 
Atualmente há diversos setores, em especial na porção sudoeste do conjunto, onde não há 
telhas, ou se encontram bastante deterioradas, o que causa infiltrações que acabam por 
comprometer o estado de conservação do conjunto como um todo. Isso danifica os forros de 
lambri e, inclusive, as vigas e lajes em razão da corrosão das ferragens, o que faz com que 
percam sua função estrutural, conforme ilustrado nas figuras abaixo. 



Bloco 06. Situação atual 
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ETAPAS INICIAIS 
 
1) Limpeza e consolidações: 
 
Ações de curto prazo: 
1.1 Limpeza mecânica e seca da estrutura, com remoção de todas as telhas quebradas; 
1.2 Prospecção e análise quanto a ação de insetos xilófagos; 
1.3 Após a limpeza da superfície, caso ocorram lacunas e perdas, deve-se prosseguir com a 
recuperação em casos específicos, com a inserção de reforços metálicos e substituição de 
peças de madeira, mantendo a seção e dimensão; 
1.4 Aplicação de cupinicida apropriado para insetos xilófagos, priorizando a diluição em produtos 
específicos e evitando a diluição em água. Aplicar com pincelamento em todas as peças e com 
injeções em pontos específicos em que o ataque dos insetos é evidente; 
1.5 Aplicação, na estrutura de madeira, de vernizes retardantes de chamas, o que previne 
incidentes; 
1.6 Instalação de telhas novas a fim de completar as lacunas; 
 
Ações de médio prazo: 
1.7 Revisão periódica de calhas, capeamentos em geral e TQP; 
 
Longo prazo: 
1.8 Manutenções preventivas periódicas; 
 
2)    Análise e inspeções 
 

A existente estrutura da cobertura deve ser completamente revisada, a fim de verificar o possível 
comprometimento de estabilidade estrutural e coesão dos materiais, para definir os restauros 
necessários. 
 

Itens de verificação: 
2.1 Insetos xilófagos (cupins e brocas, vespas, besouros), fungos e mofos; 
2.2 Rachaduras; 
2.3 Estado de pregos, parafusos, porcas e arruelas; 
2.4 Madeiras deterioradas pela umidade (apodrecimento) e ataque de xilófagos; 
2.5 Abaulamentos; 
2.6 Perdas ou Lacunas *; 
2.7 Comprometimento da estrutura de concreto ou alvenaria nos pontos de fixação; 
2.8 Calhas, condutores e rufos; 
2.9 Oxidações de forma geral nos componentes ferrosos; 
2.10 Infestações de micro vegetação e microrganismos **; 
 
* Inicialmente é importante definir o que é lacuna e perda. Por lacuna entende-se as manifestações de falhas ou vazios de espaços nas 
superfícies ou no interior de um componente ou elemento construtivo, representadas por pequenas falhas ou lapsos de continuidade de 
uma superfície. A palavra perda designa a falta de algo ou alguma coisa que havia e não existe mais. O termo também é utilizado para 
definir outros danos aparentes como, por exemplo, a desagregação, que se refere à perda da coesão de um material. Essa definição 
vem corroborar a diferença entre os vocábulos perda e lacuna, pois seria absolutamente impróprio afirmar que a desagregação é uma 
lacuna. Aliás, um processo de desagregação, enquanto causa, pode acarretar efeitos de lacunas, que são manifestações. Embora 
possa parecer um floreio linguístico, há diferenças de semântica entre os vocábulos, sendo que definem, também, o modus operandi 
das intervenções. 
** Para a identificação dessas manifestações, que podem causar danos mais ou menos severos a depender da sua composição e 
processos alimentares, faz-se necessário realizar coletas e exames para classificar os indivíduos e obter inferências seguras. As 
análises irão sinalizar os biocidas mais eficazes para desinfestação e erradicação com o mínimo poder residual sobre os suportes. 



DIRETRIZES TÉCNICAS DAS AÇÕES 
 
1) Telhas: 
No Bloco 6 é recomendada a substituição total da telha de cobertura, já que se encontra em 
grande parte danificada ou quebrada, comprometendo a integridade do edifício. 
Recomenda-se a atualização por modelo que aproveite as técnicas mais atuais, com melhor 
resistência, durabilidade, isolamento térmico e menor manutenção futura, sempre respeitando a 
modulação, caimentos e morfologia do conjunto. 
Recomenda-se o uso de telhas termoacústicas de aluzinco, de acabamento natural, com 
isolamento em EPS, que proporciona redução dos ruídos externos e bom isolamento térmico, 
além ser retardante na ação de chamas. A face interna, por uma questão de economia, deverá 
ser em PVC branco, uma vez que o forro de lambri a oculta. 
Deverão ser mantidas as telhas translúcidas nos mesmos pontos em que hoje existem, 
mantendo o sistema de claraboias e zenitais. As telhas translúcidas deverão manter a mesma 
seção, sendo recomendada a consulta prévia com fabricantes quanto à existência do material, 
que deverá ser totalmente compatível com as telhas metálicas. 
 
2) Calhas, condutores e rufos: 
Recomenda-se a troca total do sistema de calhas e TQP e de todo o capeamento corroído, 
entupido ou inoperante. No caso dos TQP, recomenda-se que seja seguida a seção dos 
existentes, contudo, sua aplicação sobre a fachada deverá seguir o projeto de restauro do bloco 
como um todo, sendo que não se deve reaplicar tubos brancos de PVC sem acabamento sobre 
elas. 
 
 

 
 
3) Forro: 
Em um primeiro momento, o forro degradado deverá ser descartado. Em uma segunda etapa, 
recomenda-se, após análise criteriosa, a remoção de todo o madeirame que não esteja em 
condições ou esteja contaminado. Para isso é importante a preservação de uma amostra da 
tábua para possibilitar a sua reprodução na restauração da seção da madeira a ser reconstituída. 
Para sua reconstituição, deverão ser mapeados os locais onde se localizam as aberturas para 
iluminação zenital. 
 
4) Estrutura: 
A estrutura de madeira, a ser preservada após a avaliação da condição de resistência e 
contaminação por insetos, deverá ser limpa a seco e imunizada. 
Trechos parcialmente degradados poderão receber reforços metálicos e peças muito degradas 
deverão ser substituídas. É muito importante revisar a interface das linhas de madeira e a 
alvenaria. 
Procedimentos para restauração da madeira das tesouras: 
Se necessário, substituir por peça equivalente (materialidade, dimensão e densidade), imunizar e 
aplicar de verniz antichamas. 
No caso de substituição de uma treliça inteira, indica-se que a nova também seja em madeira de 
alta densidade, seca e previamente imunizada. Prioriza-se a estrutura em madeira para manter a 
técnica construtiva dos telhados, que dá unidade ao conjunto da MAESA. 
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SIMULAÇÃO APLICAÇÃO PLANO GERAL 

O termo Master Plan, em tradução livre, quer dizer Plano Principal, ou Plano Geral. Na arquitetura 
isso pressupõe uma simulação da possível materialização do proposto, sem significar um 
projeto definitivo ou futuro a ser implementado.  
 
O Plano proposto avaliou os usos possíveis dentro do macro zoneamento e simulou um 
programa que pudesse atender todas as demandas existentes para ilustrar o potencial do 
conjunto da MAESA o que torna o estudo tangível à toda a comunidade. 
 
Contudo, a proposta não deve ser confundida com projeto arquitetônico e tampouco apresenta 
definições exclusivas dos possíveis usos.  
 
Os usos serão definidos em modelo de implantação, viabilizado pelo município de Caxias do Sul, 
de acordo as demandas populares e orientações contidas nos documentos elaborados até aqui. 
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ZONEAMENTO . PLANTA BAIXA . NÍVEL -3,00 . SUBSOLO GARAGENS 
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0                                               50                                              100 

325 

VAZQUEZARQUITETOS 

ZONEAMENTO . PLANTA BAIXA . NÍVEL 0,00 
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ZONEAMENTO . PLANTA BAIXA . NÍVEL 9,00 
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ZONEAMENTO . PLANTA BAIXA . NÍVEL 23,00 
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SIMULAÇÃO . MUSEU DO TRABALHO . BLOCO 1 



SIMULAÇÃO . MUSEU DO TRABALHO . BLOCO 1 
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SIMULAÇÃO . VIA GIGIA BANDERA . ACESSO ENTRE BLOCO 1 E 2 . RESTAURANTES + MERCADO PÚBLICO 



SIMULAÇÃO . ACESSO MERCADO PÚBLICO . BLOCOS 2 E 4  
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SIMULAÇÃO . ALAMEDA ABRAMO EBERLE . ENTRE BLOCOS 2 E 3 



SIMULAÇÃO . PRAÇA COBERTA MULTIUSO . BLOCO 3 – SIMULAÇÃO FEIRA 
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SIMULAÇÃO . PRAÇA COBERTA MULTIUSO . BLOCO 3 – SIMULAÇÃO SHOW 



SIMULAÇÃO . ALAMEDA ABRAMO EBERLE . ENTRE BLOCOS 4 E 7  
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SIMULAÇÃO . VISTA DESIMPEDIDA PRAÇA BALDUÍNO AIMI  + TODA MAESA É CULTURA (VACA REPRESENTA A ATIVIDADE ECONÔNICA NO CAMPO) 
  



SIMULAÇÃO . ALAMEDA ABRAMO EBERLE . ENTRE BLOCOS 4 E 7  . ACESSOS INCUBADORA E LATERAL MERCADO PÚBLICO 
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SIMULAÇÃO . ALAMEDA HILDA GOLLO GAZZANA – VALORIZAÇÃO DOS TERRAÇOS, SOLUÇÃO ADOTADA PELO ARQ. SILVIO TOIGO . BLOCOS 8 + 11 + 3  



SIMULAÇÃO . AL. PAULO BELLINI + AL.RAUL RANDON + TODA MAESA É CULTURA (TESOURA REPRESENTA OS PRODUTOS DA INDÚSTRIA) 
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SIMULAÇÃO . ALAMEDA HILDA GOLLO GAZZANA  . ACESSOS PRAÇA COBERTA, RESTAURANTES, LOJAS E  MUSEU DO TRABALHO 
  



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 9 . VALORIZAÇÃO DO ACESSO . PRIMAZIA BLOCO 1 
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SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 9 . VALORIZAÇÃO DO ACESSO . PRIMAZIA BLOCO 1 . PERMEABILIDADE URBANA EIXO RUA V. MÁRIO PEZZI 



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCOS 9 E 17 . ACESSO EIXO RUA VEREADOR MÁRIO PEZZI 
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SIMULAÇÃO . VIA ALEXANDRE EBERLE LUPO . OPERAÇÃO BLOCOS 9 E 11 . PRAÇA CÍVICA 



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 11  + 9 . PRIMAZIA BLOCO 1 
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SIMULAÇÃO . ALAMEDA ABRAMO EBERLE . CAIXA DE AREIA TOMBADA JUNTO A OPERAÇÃO BLOCO 11 . PRIMAZIA BLOCO 1 



SIMULAÇÃO . ESQUINA  DON JOSÉ BAREA E PEDRO TOMAZZI . OPERAÇÃO BLOCO 10 
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SIMULAÇÃO . EIXO RUA CARLOS GEISEN . OPERAÇÃO BLOCO 10 PARA PERMITIR O ACESSO CONJUNTO . EDIFÍCIO EM COTA NEGATIVA . MIRANTE 



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 10 . MIRANTE VISTA LAGO + PRAÇA CÍVICA (BLOCO 12) E PRIMAZIA BLOCO 1 
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SIMULAÇÃO . REVITALIZAÇÃO DO LAGO . PAISAGISMO + PIER 



SIMULAÇÃO . VIA BRUNO SEGALLA + VISUAIS OPERAÇÃO BLOCOS 10 E 15 . HOTEL 
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SIMULAÇÃO . PRAÇA VERCIDINO JESUS DE SOUZA . VISUAIS HOTEL + LOJAS 
 



SIMULAÇÃO . VIA HUMBERTO JOÃO STORCHI . ACESSOS MIRANTE E+ HOTEL  . RELAÇÃO COM LAGO.   
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SIMULAÇÃO . VIA HUMBERTO JOÃO STORCHI . OPERAÇÃO BLOCOS 10 E 15 . VALORIZAÇÃO MURO DE ARRIMO . ESCADAS ACESSOS EXTERNOS 



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 15 . ACESSO RUA DOM JOSÉ BARÉA + LOJAS + HOTEL EM PATRIMÔNIO + TERRAÇO 
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SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 15 . LOJA JUNTO A RUA + NOVO ACESSO . ESQUINA  DON JOSÉ BAREA E PEDRO TOMAZZI 



SIMULAÇÃO . PERMEABILIDADE CONJUNTO NA ESCALA URBANA . EIXO RUA VERADOR MARIO PEZZI . PRIMAZIA BLOCO 1 
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SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 16 . VOLUME COMO “FAROL DA ECONOMIA CRIATIVA” DA MAESA, MARCANDO A NOVA ETAPA DE FORMA RESPEITOSA AO CONJUNTO, LIBERANDO SUAS VISUAIS  



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCO 16 . VOLUME COMO “FAROL DA ECONOMIA CRIATIVA” DA MAESA . CONSOLIDAÇÃO TERRAÇOS 
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SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BLOCOS 12 E 16 . ARQUIBANCADA JUNTO A PRAÇA CÍVICA . PRIMAZIA BLOCO 1 



SIMULAÇÃO . OPERAÇÃO BOLOCO 11 . PRAÇA CÍVICA . ÚNICA ÁREA PLANA DESCOBERTA DO CONJUNTO PROPICIA PARA ATIVIDADES COMUNITÁRIAS  
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SIMULAÇÃO . CONJUNTO NOVOS TERRAÇOS + ARQUIBANCADA + PRAÇA CÍVICA 



SIMULAÇÃO . VIA BRUNO SEGALLA . PRAÇA DAS ESCULTURAS + BALANÇA EXISTENTE 
VAZQUEZARQUITETOS 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

O desenvolvimento do Projeto de restauro para o conjunto irá depender de alguns itens que não foram contemplados no escopo deste trabalho: 
 
• Levantamento físico cadastral 
• Prospecções arquitetônicas 
• Prospecções estruturais e do sistema construtivo 
• Mapeamento de danos  
• Avaliação do estado de conservação dos materiais e do sistema estrutural 
• Análises laboratoriais 
• Estudos de impacto de vizinhança 
• Estudos de impacto ambiental 
• Estudos e cadastramento da arborização existente 
• Sondagem e estudos geotécnicos 
• Programa de Necessidades consolidado 
• Plano de Negócio 
 
 
 



CONCLUSÕES 
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O objetivo deste trabalho foi propor o Plano Geral que: 
 
“consiste em um estudo dos bens imóveis que formam o conjunto com a proposta de diretrizes, que colaboram para ordenar a ocupação a longo prazo, de acordo com a disponibilidade 
administrativo-financeira do poder executivo municipal. As premissas básicas no desenvolvimento deste trabalho são as especificidades de planejamento e projeto que a MAESA requer, por 
se tratar de bem imóvel tombado como patrimônio cultural, de considerável valor histórico, arquitetônico e sentimental à população local; bem como as considerações trazidas pelas 
comissões especiais de 2015 e 2017”. 
 
Para isso foi necessário compreender o funcionamento não apenas do conjunto edificado, mas do seu entorno, uma vez que trazer o edifício de volta ao uso depende da criação de novas 
conexões com a cidade. No entendimento de que é impossível tratar de patrimônio sem buscar estudar as implicações futuras das tomadas de decisões, este projeto aponta caminhos para as 
novas ocupações levando em consideração as características físicas e memoriais de cada edifício bem como sua relação com o entorno. 
 
O Plano elabora simulações da ambiência e dos layouts dos edifícios para exemplificar as diretrizes que ordenarão a futura ocupação. Estas simulações são representações ilustrativas e não 
correspondem a projeto de  arquitetura e restauro dos bens em questão, que devem ser objeto de futura contratação. As diretrizes apontam os caminhos que devem ser seguidos para que o 
monumento seja respeitado em suas memórias e permita os ajustes necessários para a utilização  do conjunto frente às novas demandas da vida contemporânea. 
 
A MAESA representou o desenvolvimento industrial da cidade de Caxias do Sul e agora tem a oportunidade de trazer desenvolvimento através de novas matrizes econômicas e da cultura. Dar 
uso ao patrimônio é um ato cultural e quando este uso é planejado e adequado a realidade daquele local tem-se uma intervenção de restauro que valoriza não apenas os bens, mas também a 
comunidade onde aquele bem se insere.  
 
Este plano buscou contemplar uma MAESA em todas suas dimensões, que promova a  arquitetura, a história, a cultura, os encontros, a diversidade e também a economia da cidade. O 
potencial do conjunto é imenso. Tem-se uma verdadeira cidadela que precisa se integrar ao tecido urbano através de operações de restauro para ativar seu uso e garantir a conservação e 
perpetuação desta história que todo caxiense tem orgulho de contar. 
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