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RESUMO 

 

A grande Revolução Industrial foi um marco para todos nós e para a vida nas cidades da época, 

mas esse marco também nos deixou vários problemas no tecido urbano, como áreas abandonadas 

e vazios urbanos, o que devem ser pensados e solucionados até os dias atuais. Para isso, um dos 

parâmetros a serem tomados é a reutilização do espaço edificado. Essa noção da reutilização de 

espaços edificados vem mudando - necessariamente - em relação aos primórdios de expansão 

horizontal-territorial. Também é natural que, em suas oportunidades, tenham se pensado melhor 

e mais nas práticas de restauro e reutilização de espaços subutilizados. Jamais há de admitir 

deixar de lado a importância dos princípios sustentáveis aplicáveis nas produções dos 

profissionais envolvidos e/ou em qualquer intervenção nesses espaços ou edifícios históricos. 

Ainda assim, a aplicação desta noção de princípios sustentável - tão calçado na instância atual na 

necessidade de cidades cada vez mais ecoeficientes - para um patrimônio histórico ou um 

edifício que tenha um caráter de identidade local, faz necessária uma interpretação cuidadosa e 

readequada para a contemporaneidade e a sustentabilidade aplicada. 

 

Palavras-chave: Edifício Histórico. Restauro. Subutilizado.  

 

 

REGENERATION OF INDUSTRIAL SITES: FROM THE INFLUENCE OF 

INDUSTRIES TO THE NEED OF SUSTAINABLE CITIES 

  

 

ABSTRACT 

 
The Industrial Revolution was a milestone for all of us and for the life in the cities of the time. 

Besides, this milestone left us with several problems in the urban fabric, such as abandoned 

zones and empty urban areas. These problems should be still considered in our currently days. 

For this reason, one possible solution is the reuse of the built space. The mindset o re-use of 

built spaces has been changing - necessarily - since the beginning of horizontal-territorial 

expansion. It is also usual that, in their opportunities, one has thought deeper about the 

practices of restoration and reuse of underutilized areas. It should never be allowed to leave 

aside the importance of the sustainable principles applicable in the production of the 

professionals involved and/or in any intervention in these historic spaces or buildings. There 

is a need of eco-efficient cities. For this reason, it is necessary a careful study of the subject 

fitting it to the contemporaneity and applied sustainability. It makes available an adaptation of 



the sustainable principles in a way it can be applied to historical patrimony and/our local 

buildings. 

 

Keywords: Historical Building. Restoration. Underused. 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O objetivo geral do artigo constata-se na dissertação sobre a influência das indústrias na 

época do “boom” de seu surgimento, percorrendo sobre o tempo e suas mutações 

socioeconômicas, até chegarmos na necessidade atual de cidades cada vez mais sustentáveis.  

A metodologia de pesquisa deste trabalho é unicamente bibliográfica e, ainda dentro do 

objetivo geral, o artigo discorrerá também de forma genérica sobre o pensamento de teóricos 

da área de restauração, como Viollet-Le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1818-1900) e 

Camillo Boito (1836-1914). Ademais, busca-se também argumentar sobre a importância do 

reuso de edificações com potencial histórico dentro de um meio sociocultural, classificando o 

ato como funcional em relação a reintrodução da edificação em uma paisagem urbana. 

Além disso, é imprescindível os comentários sobre a importância do reuso de estruturas 

subutilizadas em prol do princípio sustentável de que não será gerado uma nova 

obra/construção para aquele fim, levantando o fato de que, nesse sentido, podem ser aplicadas 

novos materiais e técnicas de construção, aumentando as possibilidades e a importância social 

dos projetistas envolvidos. Além do mais, preserva-se a história do edifício e a identidade 

cultural local. Ao se tratar da sustentabilidade, percebe-se uma necessidade eminente de 

esclarecimento e difusão deste conceito, partindo do pressuposto de que a contextualização 

acerca do desenvolvimento sustentável ainda é algo relativamente novo para a sociedade 

(DINIZ, 2016, p. 02). 

Segundo Mikhailova (2004, p. 5 apud DINIZ, 2016, p. 02), o desenvolvimento sustentável 

é uma forma que “(...) melhora a qualidade de vida do homem na terra ao mesmo tempo em 

que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos”. Por fim, a 

especificidade do artigo volta-se ao alinhamento da importância do reuso de espaços 

subutilizados juntamente às técnicas sustentáveis que ali podem ser aplicadas para o restauro. 

Compreendendo que esses dois aspectos são compatíveis e que a aplicação da 

sustentabilidade no meio da reabilitação arquitetônica ou urbana é um ato de cidadania. 

 

 

2 A CIDADE INDUSTRIAL: OS EFEITOS MARCANTES DE UMA ÉPOCA 

EVOLUCIONISTA 

 

A revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra por meio de mudanças 

que aconteceram na Europa. Nos períodos anteriores, o trabalho artesanal e outros tipos de 
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trabalhos manuais eram comuns. A Burguesia Industrial, na Idade Moderna, objetivando a 

produção elevada e lucros, buscou meio para a melhoria destes, oferecendo inúmeros saltos 

tecnológicos na época. 

Esses grandes saltos trouxeram métodos de produção mais eficientes. Os produtos 

passaram a ser produzidos com maior rapidez, barateando o preço e estimulando o consumo. 

Porém, aumentou-se o número de desempregados, pois a máquina, com o passar do tempo, foi 

substituindo a mão de obra manual. Outros fatores que marcaram esse período foi o êxodo 

rural, a poluição sonora e a poluição ambiental, além do crescimento desordenado das cidades 

(SILVA, 2009). 

O fato é que a Revolução industrial foi um marco para uma época que pode ser 

observada e analisada ainda nos dias de hoje por meio de suas consequências na agricultura, 

meios de transporte e comunicação e, principalmente, em novas ideias socioeconômicas. Essa 

forma de pensar iniciou-se na Inglaterra e tinha como pensadores Adam Smith, Jeremias 

Bentham e Stuart Mill, responsáveis por construírem esse ideal de modelo voltado ao 

desenvolvimento industrial capitalista.  

As feridas atingiram o crescimento urbano e as fábricas expandiram-se 

horizontalmente nos solos urbanos e suburbanos sem impedimento, sem preocupações com o 

meio ambiente ou a paisagem, focando apenas na expansão física da indústria que era vista 

como algo necessário em relação ao desenvolvimento dos países Europeus. Dessa forma, a 

apropriação errônea do espaço constituiu um grave problema nas cidades que, ao passar do 

tempo, nem a própria indústria conseguia beneficiar-se disto (CASTRO, 2013). 

Naquela época, segundo Bezerra (2018), a burguesia europeia, já bem estruturada, 

passou a investir em projetos para a evolução das técnicas de produção e a criação de 

máquinas para a indústria, obtendo um resultado positivo verificado na maior produtividade e 

lucro que eram obtidos com a utilização de máquinas de grande escala. Já “o progresso 

trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso [...] bem como a 

capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. [...]” (O PROGRESSO..., 2014). 

Com o transitar do tempo, especificamente no século XX, as consequências causadas 

pela segunda guerra mundial como áreas físicas degradas e a destruição de algumas zonas 

formaram a necessidade de intervir nas cidades no momento em que fora verificado a sua 

incapacidade para se autorregenerar (CASTRO, 2013). 

             No Brasil, as consequências causadas pela Revolução Industrial (não muito diferentes 

das consequências na Europa) demoraram certo tempo para chegarem até o país. Como na 

época o país ainda era colônia de Portugal e sofria com os efeitos do Pacto Colonial, não era 
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permitido a abertura de indústrias dentro do território brasileiro. Dessa forma, fora apenas 

com o final da República das Oligarquias que a indústria apresentou um grande avanço no 

Brasil, podendo observar uma mudança no modelo econômico a partir de 1930 (NA 

INGLATERRA... 201- ?). 

Desta forma, entrelaçando os problemas de expansão e solo, as indústrias tiveram 

grande capacidade socioeconômica e de crescimento na taxa de empregos e economia, mas 

opostamente a isso fora dado partida para um dos problemas que persistem ainda atualmente: 

a expansão urbana horizontal e o esvaziamento das áreas industriais subutilizadas.  

 

 

2.1. OBSTÁCULOS DA REESTRUTURAÇÃO URBANA E A EXPANSÃO 

TERRITORIAL DAS CIDADES 

 

Por diversos fatores, incluindo a localidade de algumas áreas industriais, as cidades 

hoje têm partido para um lado descentralizador, gerando espaços de "centros" diversos em 

toda sua extensão, ao contrário do que acontecera antigamente: centralizando todas as 

atividades no núcleo do mapa e locando as atividades industriais nas áreas periféricas. 

A expansão urbana é um fator que não fora levado em conta em relação à locação e 

aglomeração das indústrias nos centros das cidades e, hoje, é um dos principais problemas em 

várias cidades do mundo onde encontra-se áreas industriais/fabris próximas aos centros 

urbanos (ou até mesmo integrada a eles) que foram abandonadas e/ou estão subutilizadas.  

Esse esvaziamento urbano que os centros das cidades sofreram e sofrem até hoje não é 

um processo "natural", mas resultado de erros da política urbana ao longo de todos os anos de 

gestão e todo seu não-incentivo aos investimentos socioeconômicos (SILVA, 2005). Na época 

inicial de expansão industrial e urbana no Brasil, aproximadamente 1940 até 1970, alguns 

fatores que contribuíram para o esvaziamento urbano central no país foram: a expansão 

urbana verificada em direção as periferias (como no Rio de Janeiro, por exemplo), a 

especialização do centro focada no comércio e serviços, a opção pelo transporte motorizado 

individual ao transporte coletivo, entre outros (A PROBLEMÁTICA... 2012).  

Dentre isso, os fatores atuais relacionam-se como consequência aos fatores citados 

acima, levando em consideração as políticas urbanas da atualidade. 

 

As áreas centrais hoje se apresentam como uma possibilidade de expansão das 

cidades devido à crescente subtilização de seus espaços privados construídos nos 

últimos anos, seja devido à fuga de moradores, seja ao fechamento de pontos 
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comerciais e de serviço. Outros autores justificam uma nova ocupação dessas áreas 

pela subtilização de uma cara infraestrutura e a uma relativa facilidade de acesso por 

transportes públicos [...] (ULTRAMARI, DUARTE, 2006, p. 03). 

 

Desta forma, com os índices de espaços abandonados crescendo, esses espaços 

acabam fomentando a desintegração de espaços contemporâneos, gerando novas fronteiras 

urbanas, limites territoriais e desarticulação de suas zonas. Segundo Titton (2011), apesar das 

atividades obterem a dispersão para as localidades periféricas, esses mesmo locais não 

“acabaram”, mas pelo contrário, tornaram-se locais que propiciam o encontro físico das 

pessoas, influenciam suas vidas tanto política como economicamente, socialmente e 

culturalmente.  

Hoje, discutimos vários assuntos sobre cidades, apontando-as como complexas e 

multidimensionais, que geram problemas urbanos como a contaminação do ar, o tráfego 

elevado de veículos, a contaminação da água, problemas com moradia e serviços básicos e 

também como potencial para oferecer soluções para todos estes problemas.           

 

 

3. A RELEVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL  

 

“O homem constrói para criar espaços onde determinadas necessidades possam ser 

satisfeitas, certas funções cumpridas, e determinadas atividades domésticas, sociais, 

econômicas, etc., realizadas ao abrigo das ações do meio ambiente” (ROSSO, 1980 apud 

CIANCIARDI; BRUNA, 2004). A partir do momento que essas construções passam pelas 

ações do tempo e tornam-se parte do passado, incapazes de satisfazerem as necessidades 

atuais do homem de uma forma eficaz, acabam ficando subutilizadas ou abandonadas, com 

potencialidade de sofrerem um ato de vandalismo depredatório, comum em grandes centros 

urbanos.  

Segundo a Caixa Econômica Federal, somente na cidade de São Paulo encontra-se 

aproximadamente 400.000 edifícios desocupados. Esses edifícios localizam-se em áreas 

urbanas que poderiam estar ocupadas por algum outro edifício valioso que poderia estar 

contribuindo para impedir a expansão horizontal da cidade em direção as reservas de 

manancial (CIANCIARDI; BRUNA, 2004, p. 02). 

             Essas edificações subutilizadas, que podem ser um patrimônio industrial tombado ou 

não, carregam em seu semblante a herança do cotidiano da vida de muitas pessoas comuns, 

trabalhadores e operários que afirmaram um sentimento importante de identidade para o local 
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e época. Segundo Tagil (2003), os valores que essas edificações carregam são pertencentes à 

própria área industrial, às suas estruturas, aos seus elementos construtivos, à sua paisagem 

industrial, à sua documentação e também a todos os registros intocáveis guardados na 

memória das pessoas e suas tradições. 

             Os valores socioculturais extirpam-se no testemunho físico que habitam a edificação e 

seu território ali implantado e vão além da obra em si, mas alcançam o afeto universal 

característico que transpassa a singularidade até chegar em seus valores históricos e 

indenitários.  

             Por conseguinte, põe-se em pauta a importância da preservação desses sítios para as 

gerações futuras, o que pode ser feito em de várias formas, como em forma de inventário, por 

exemplo, que, segundo Tagil (2003, p. 05),  

 
[...] constitui uma componente fundamental do estudo do património industrial. O 

inventário completo das características físicas e das condições de um sítio deve ser 

realizado e conservado num arquivo público, antes de se realizar qualquer 

intervenção. [...] os inventários devem incluir descrições, desenhos, fotografias, e 

um registo em vídeo do referido sítio industrial ainda em funcionamento, com as 

referências das fontes documentais existentes. As memorias das pessoas que aí 

trabalharam constituem uma fonte única e insubstituível e devem ser também 

registadas e conservadas, sempre que possível. 

 

             Essa importância da preservação acontece não apenas por forma de levantamento de 

uma situação “original”, mas, em muitos casos, é necessário a intervenção arquitetônica ou 

urbanística na edificação e/ou seu entorno para que a obra ou local permaneça enraizado na 

identidade cultural do local. Sendo assim, surge várias teorias sobre as técnicas utilizadas na 

intervenção a ser realizada e, entre elas, emerge icônicas figuras que foram respeitáveis nesse 

meio, como: Viollet-Le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1818-1900) e Camillo Boito (1836-

1914). 

             O pensamento de John Ruskin baseia-se em permanecer vivo a declaração cultural do 

passado na rotina da cidade, possibilitando com que as pessoas identifiquem nos ambientes da 

cidade e, nos monumentos históricos, pontos de referência de identidade local e memória. Nos 

termos de Ruskin: “Es preciso poseer, no sólo lo que los hombres han pensado y sentido, sino 

lo que sus manos han manejado, lo que su fuerza há ejecutado, lo que sus ojos han 

contemplado todos los días de su vida” (OLIVEIRA, 2008, p. 01). 

Ainda segundo Oliveira (2008), Ruskin rebatia a ideia de que as obras arquitetônicas 

pertenciam a quem a construiu, ou seja, a determinada população de determinado local ou a 

população que herdaria esses bens culturais, fixando uma relação social entre as presentes e 
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futuras gerações, para a preservação da história em sua essência original, evitando assim, atos 

de descuido e indiferença. 

Enquanto o pensamento de Ruskin partia para o lado da preservação física do 

monumento, o pensamento de Le-Duc encarava um sistema formado por três itens: forma, 

função e estrutura física, onde os mesmos emparelhados formavam um modelo “padrão” para 

seus projetos de restauração.  

 

Viollet-le-Duc [...] procurava entender a lógica da concepção do projeto [...] não se 

contentava unicamente em fazer uma reconstituição hipotética do estado de origem, 

mas procurava fazer uma reconstituição daquilo que teria sido feito se, quando da 

construção, detivessem os conhecimentos e experiências de sua própria época, ou 

seja, uma reformulação ideal de um dado projeto (EMMANUEL, 2000, p. 18 apud 

OLIVEIRA, 2009, p. 01). 

 

Ou seja, Viollet-le-Duc, ao passar do tempo, gerou uma metodologia de trabalho onde 

o resultado final da intervenção promovia uma obra diferente do original, acreditando que 

entendendo a obra em si e todos seus fatores ligados a ela (como o sistema construtivo, por 

exemplo) poderiam atingir o objetivo do processo de restauração. 

Já Camillo Boito (1836-1914) interpretava o ato de restauração um tanto diferente de 

Ruskin e Le-Duc. De Ruskin, no sentido que não recebia a morte certa das obras, e de Le-

Duc, no sentido de não aceitar carregá-las para um lado de produção que nunca existiu, um 

estado novo. Boito também advertia para o perigo da forma de restaurar de Le-Duc, em 

relação à responsabilidade que essa mesma continha: enganar-se. Em relação às duas teorias, 

cria, desta forma, uma teoria intermediária (ARAÚJO, 2005). 

Essa teoria intermediária enraíza-se nos estudos sobre o que e como a obra já passará 

durante o tempo e todas as suas fases históricas envolvidas. Não era o desejo levá-la ao seu 

estado inicial, tampouco torná-la algo que nunca existiu em nenhum dado momento de suas 

fases e/ou história. 

 

3.1. O SIMBOLISMO DA IDENTIDADE LOCAL 

 

Sabemos que, quando nascidos, somos criados em meio social e cultural, com 

princípios característicos daquela sociedade ou cultura. O nome para esse processo é chamado 

de 'endocultural'. A partir disso, é necessário valorizar o meio inserido e nossos arredores, 

pois crescemos e fomos criados assim desde a infância onde aprendemos a vivenciar o novo e 

o que está próximo. 
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Para as culturas onde nos inserimos, é de extrema importância manter e demonstrar 

suas essências que se extirpam na identidade cultural. Essas identidades podem ser genéticas e 

partir do passado para o presente sem muitas mutações, mas com a influência da globalização, 

por exemplo, nossas identidades estão cada vez mais esvaindo-se e mudando de direção com 

o tempo e influências externas, ao mesmo tempo que isto vem acontecendo com vários 

edifícios em diversos locais do mundo onde a desvalorização do patrimônio começa a emergir 

na sociedade (TREVISAM, 2006). 

Desta forma, a valorização ou revalorização de um edifício ou sítio em degradação faz 

seu papel cumprindo para com a identidade local de um município. Esta colocação pode 

acarretar vários pontos positivos dentro da arquitetura, do meio ambiente e da sociedade. 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Vale, de 2008, são alguns deles: 

 

 Geração de renda local. 

 Mobilização da comunidade. 

 Participação popular. 

 Valor histórico. 

 Movimentação da economia local. 

 Gerador de empregos para pessoas do município. 

 Não gera uma nova obra, poupando o meio ambiente. 

 Reinserção do edifício a paisagem local. 

 Valorização da cultura. 

 

Apesar desses pontos serem positivos para a sociedade, a cultura local é observada 

como uma subcultura que fica à mercê da indústria de massa, sobrevivendo a preconceitos 

que, muitas vezes, partem até mesmo dos órgãos públicos municipais, onde estes contratam 

profissionais de outras regiões para exibirem-se em determinado evento e não valorizam os 

artistas locais ou da região que estão inseridos na cultura local. Isto se dá pela visão comercial 

sobre toda a situação. 

Os espaços abandonados que sofreram com esvaziamento urbano ou áreas vazias 

degradadas dentro de uma malha urbana são ambientes propícios para a inserção de atividades 

contemplativas da valorização cultural local, além de poderem integrar a economia e geração 

de renda para o município (REQUALIFICAÇÃO DE... 2013). Sendo assim, fica explicito um 
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exemplo de utilização destes edifícios de forma a reintegrar-se na identidade local, não só por 

um simples uso, mas por um uso valorizador e que enriquece ainda mais a identidade cultural. 

             Pensando nisso, conclui-se que é importante o incentivo de políticas ou programas 

que valorizem a identidade cultural local, como feiras, apresentações, espaços de interação e 

exposição, principalmente, áreas que integrem a participação da criança na atividade, o que 

ajuda no desenvolvimento do coletivismo e a participação social desde cedo nas atividades, 

auxiliando na formação de um indivíduo com pensamentos coletivos e não individualistas. 

Além do mais, esses espaços podem contemplar diversas áreas como a área de esporte, lazer, 

cultura e educação. 

 

 

4. A SUSTENTABILIDADE E A IMPORTÂNCIA DE SUA APLICAÇÃO NOS DIAS 

ATUAIS 

 

Sustentabilidade pode ser tratado como um termo que é usado para definir ações de 

atividades humanas que tem objetivo cumprir as necessidades dos seres humanos sem 

comprometer as futuras gerações. Ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento 

econômico e material sem agredir o meio ambiente, utilizando de recursos naturais de forma 

que não degradem o futuro. 

O assunto de sustentabilidade tem passado por várias discussões durante anos e, 

atualmente, é um dos assuntos de mais importância no mundo: a não degradação do meio 

ambiente e como preserva-lo para as gerações futuras. 

“A sustentabilidade é uma forma que os humanos encontraram de se desenvolverem 

sem agredir e comprometer o ambiente. [...] Na arquitetura a sustentabilidade tem um papel 

importante não só estético, mas também econômico e ecológico” (A 

SUSTENTABILIDADE... 2013). 

A mutação do meio ambiente foi impulsionada com a industrialização que aconteceu 

na Inglaterra no século XVIII. As cidades, após receberem grandes instalações industriais, 

aumentaram sua população devido à migração das pessoas do campo que iam trabalhar nas 

indústrias da cidade. O século XIX foi marcado por este mesmo processo: a migração das 

pessoas do campo para a cidade. No século seguinte, a humanidade passou por duas grandes 

guerras mundiais e, desde então, os grandes centros das cidades foram deteriorando-se com a 

superpopulação que chegara (LEITE; FRANÇA, 2007). 
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A citação acima levanta algumas consequências do processo industrial citado no 

começo deste artigo, o que nos faz pensar ainda mais sobre o quanto é relevante falar sobre 

sustentabilidade hoje. Neste caso, a sustentabilidade aplicada na arquitetura e nas técnicas de 

restauro são o foco. 

Sendo assim, é imprescindível pensarmos sobre um questionamento adequado sobre o 

projeto arquitetônico que nos permite inserir inúmeros elementos sustentáveis necessários 

para um melhor desempenho das edificações. Esses elementos encaram a qualidade final da 

obra como um todo, não como uma limitante estética, por exemplo, mas incrementando e 

fundindo-se junto à forma e função do edifício, gerando uma qualidade final eco eficiente. 

Os elementos sustentáveis dentro das técnicas de restauro fazem-se necessário hoje, 

desde que “a noção de patrimônio atual mudou muito – óbvia e naturalmente – em relação aos 

primórdios de sua elaboração e desenvolvimento” (ALOISE, 2014, p. 01), implementando as 

noções de princípios do desenvolvimento eco eficiente em seus materiais e técnicas. São 

exemplos desses materiais e técnicas que valorizam a qualidade térmica, acústica e ambiental, 

segundo Diniz (2016): 

 

1. Utilização de painéis fotovoltaicos; 

2. Implementação de cisterna para captação de água da chuva; 

3. Isolamento termo acústico realizado com materiais derivados da reciclagem da garrafa 

pet.  

 

Todos esses itens suspendem consequências positivas para a edificação. No caso do 

item 1 é gerando energia renovável e limpa, ao mesmo tempo em que pode aquecer a água de 

uso diário na edificação. No item 2 é possível utilizar a água captada para manutenção e 

limpeza do edifício, por exemplo. Por fim, no item 3, é importante citar que as garrafas pets, 

atualmente, são um dos materiais que mais poluem o meio ambiente e, em contrapartida, é um 

material 100% reciclável, não absorve umidade e possui certificação AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental) e LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (DINIZ, 2016). 

             Estes princípios são norteadores enquanto a consciência sustentável atual e devem, 

como são hoje, ser diretrizes para uma mudança de arquétipos que se difundiram em meio a 

arquitetura e a sociedade ao longo do tempo. Na arquitetura, especificamente, é substancial 

compartilhar esses nortes ecológicos, obtendo um olhar regulado enquanto aos problemas 

levantados e que enfrentamos hoje. 
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Adam (1996) também levanta alguns princípios que devem ser pensados e levados em 

consideração atualmente, como: 

 

 Todos os seres têm direito a viver com dignidade, não apenas os seres humanos; 

 Ecologia não é apenas uma ciência estática, de um preservacionismo estanque, mas 

pressupõe um modelo de desenvolvimento sustentável (de comunidades, edifícios e 

cidades autossustentáveis) este modelo conjuga desenvolvimento tecnológico e 

progresso à gestão dos recursos naturais e ao equilíbrio dos ecossistemas; 

 Em geral a ecologia, refere-se a um pensamento planetário, porém a partir das 

referências da consciência, estamos diante de uma condição universal, de um sentido 

de vida presente em todos os cosmos. 

 

Esses princípios devem fazer parte da mudança sociocultural, devem por direito e 

necessidade guiar a alteração no hábito das pessoas para a melhoria do desenvolvimento 

urbano sustentável dentro dos parâmetros ambientais. 

 

4.1. PRINCÍPIOS SUSTENTÁVEIS NO RESTAURO E NO RETROFIT 

 

Um dos problemas primordiais dentro da atmosfera da preservação dos edifícios é o 

descuido das pessoas para com os mesmos. É preocupante e intimidador o pensamento de 

lucro sobre esses e outros solos, o que nos leva a remeter aos pensamentos passados do 

desenvolvimento civilizatório no antropocentrismo centralizador, o que acabou por 

comprometer o meio ambiente e o ecossistema no planeta. Diante disso, o restauro e/ou o 

retrofit são ações expressivas dentro desse meio caótico que gira entorno do lucro e da 

especulação e acaba deixando de lado algumas das questões socioculturais.  

 

A recuperação, manutenção e restauração de edifícios, tecnicamente denominada de 

retrofit, objetiva possibilitar a readequação e a reinserção destes edifícios à estrutura 

da cidade, contribuindo para a maximização e otimização do espaço construído; 

assim como para a preservação dos valores arquitetônicos e paisagísticos das 

cidades. Além de ser uma forte ferramenta em prol da sustentabilidade do sítio 

arquitetônico também pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 

cidade [...] (BRIT, 2000 apud CIANCIARDI, BRUNA, 2004, p. 03). 

 

           Em relação aos preceitos e orientações sustentáveis nessas readequações estruturais e 

funcionais, cabe a todos os profissionais envolvidos considerar os aspectos ambientais da 
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construção, sendo tão importante quanto os aspectos de técnicos de preservação dessas 

edificações. 

Pode-se nortear tecnicamente suas posturas por meio dos pensamentos de Araújo 

(2004) e Adam (2001), das seguintes formas:  

 

 O projetista deve orientar seu produto final visando a otimização do uso do edifício, 

adaptabilidade e flexibilidade dos espaços, objetivando a racionalização dos materiais 

enquanto ao uso dos recursos naturais no processo do retrofit. 

Na concepção projetual da reabilitação do espaço em questão é necessário prever os 

impactos ambientais em relação ao meio construído e o meio natural, oferecendo 

soluções para minimizar este impacto. Também é imprescindível planejar a 

reutilização ou destino dos materiais resultantes da demolição, podendo oferecer-lhes 

um destino na própria obra, por exemplo. 

 Optar por utilizar princípios bioclimáticos que se relacionem aos condicionadores 

artificiais (estes quais devem ser inseridos dentro do conceito de auto sustentabilidade) 

para o controle térmico dos espaços internos da edificação. O partido desse conceito 

deve objetivar o possível entrelaço dos sistemas naturais com os artificiais, podendo 

mesclá-los de forma limpa. Estes recursos citados devem adequar-se à função do 

edifício, não ao contrário, e, em alguns casos especiais como hospitais, museus e 

edifícios de segurança pública, deve-se obter uma consideração especial. 

 Cabe ao produtor e ao responsável pela obra a racionalização de entulho e outros 

resíduos resultantes da obra e sua destinação correta, sendo que essa participação de 

todas as pessoas envolvidas passa a ser uma das atividades mais importantes dentro 

das atividades de sustentabilidade de recuperação e afins. Sendo assim, é necessário a 

separação seletiva desses materiais e sua correta destinação, que podem ser divididas 

em três: o próprio reuso na obra, envio para reciclagem ou reuso e em último caso 

destiná-los para aterros sanitários legalizados. 

 É necessário a exploração máxima dos sistemas de ventilação e iluminação natural nos 

edifícios e os sistemas artificiais devem seguir alguns parâmetros: 

 

a. Administração, preservação e utilização correta dos equipamentos; 

b. Emparelhados a mecanismos tecnologicamente sustentáveis; 

c. Isolamento das passagens de ar e das passagens hidráulicas;  
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d. Atentar-se a dimensão dos equipamentos; 

e. Regulagem da despesa de equipamentos; 

f. Desligar os equipamentos que não estiverem sendo utilizados (como 

eletrodomésticos e iluminação). Essa atividade pode ser realizada por meio da 

automação; 

g. Distinguir espaços de maior e menor permanência (desligar os equipamentos 

dos que não estiverem em uso); 

h. Isolar termicamente o ambiente de forma correta para evitar o consumo falho; 

i. Usar lâmpadas menores e aparelhos que possuam melhor eficiência energética 

para diminuir o consumo; a iluminação artificial utilizada para a realização das 

atividades devem ser apenas o suficiente para as necessidades visuais de 

trabalho; 

j. Utilização de cores mais claras para ambientes de produção; 

k. Sistemas de automação de iluminação para fornecerem a quantidade de 

iluminação necessária quando necessário. Os sistemas de controle e automação 

são: sensores de movimento, temporizadores e fotoelétrico; 

l. Reformular o projeto de iluminação quando for necessário (imprescindível para 

espaços em que a mudança do layout é constante); 

m. É importante utilizar a ciência formal para um bom controle de sistemas acima 

citados, influenciando a evolução da distribuição de controles de 

gerenciamento de energia e recursos em combate ao desperdício e má 

utilização de aparelhos; 

 

 É importante incorporar materiais ambientalmente corretos no processo do retrofit que 

possam atender as seguintes recomendações quando possível:  

 

1. Obter-se da ética atendendo a maior quantidade de itens a seguir apresentados; 

2. Renovar os recursos ou não utilizados de forma a esgotá-los; 

3. Não depredar o meio ambiente e atribuir atividades para sua melhoria, 

captando dele materiais e resíduos que possam contaminar o uso do solo, 

lençol freático, atmosfera, vida útil desses e condições que envolvam a saúde 

da sociedade; 
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4. Ser favorável à saúde e bem-estar do planeta e os seres vivos; 

5. Não contaminar nenhum elemento natural no processo de produção; 

6. Racionar a geração de resíduos na produção; 

7. Ser de matéria-prima renovável ou reciclada; 

8. Ser fabricado em indústrias, o que deve atender as crescentes demandas; 

9. Conter elementos que acrescentem para o desenvolvimento ambiental do 

produto; 

10. Não consumir enormes quantidades de energia para a retirada, funcionamento 

ou produção do produto e utilizar de energias que possam ser renovadas; 

11. Conter informações que constam o diferencial ambiental e este desempenho do 

produto; 

12. Conter o menor número possível de embalagens e de preferência que sejam 

ambientalmente produzidas; 

13. Ter um custo que afronte os produtos similares no mercado, sendo uma opção 

aos produtos convencionais; 

14. Expandir sua territorialização para grandes centros urbanos; 

15. Atribuir valor ao mercado do econegócio e afins; 

16. Contribuir para o desempenho positivo do mercado sustentável; 

17. Atribuir valor para a educação ambiental dos usuários; 

18. É importante prever que esses eco-materiais permitam a flexibilidade e 

adaptabilidade arquitetônica no edifício visando as futuras intervenções, 

facilitando para a próxima gestão (ARAÚJO, 2004 apud CIANCIARDI; 

BRUNA, 2004). 

 

Os parâmetros apresentados são formas de atuar de maneira preventiva frente a todos 

os problemas levantados até agora e aos possíveis impactos ambientais decorrentes de 

atividades executadas por determinada obra. A implementação desses desde o início do 

projeto facilitam e estimulam novas ações ambientais, o que oferece a deixa para novos 

projetos e obras mais sustentáveis. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado tem por justificativa levantar os conceitos de industrialização e 

sua influência na estrutura social em sua época, apresentando suas consequências no período e 

reflexos dela que podemos presenciar até mesmo atualmente no tecido urbano. Essas 

consequências fazem emergir pensamentos sobre novas utilizações do solo e dos espaços que 

ficaram subutilizados devido ao esvaziamento urbano. 

Os elementos e itens apresentados em relação a sustentabilidade devem servir de 

orientação para a elaboração de projetos e obras mais sustentáveis ao ponto de que hoje essa 

situação tornou-se uma necessidade. Desta forma, podemos obter vários pontos positivos 

enquanto a isso, como a reinserção dos edifícios a estrutura da cidade e a paisagem urbana 

local, além da preservação do patrimônio histórico, redução do consumo de materiais e muito 

além. 

Assim, cabe a todos os profissionais envolvidos buscarem esse entendimento da 

situação e os resultados ecológicos que serão passados para as futuras gerações, pois todos 

somos envolvidos e gestores dos recursos ambientais e naturais no mundo. 

Não obstante, o objetivo alcançado no decorrer do trabalho dedica-se a compressão de 

bases teóricas que poderão contribuir e servir de parâmetros para a implementação de todo o 

conceito sustentável dentro do projeto e obra de arquitetura, seja uma obra nova ou uma 

restauração de um edifício. Sabendo que esse mesmo trabalho é um princípio que carrega a 

necessidade de buscar mais informações para a contemplação de toda a atmosfera 

apresentada. 
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  O tema do presente projeto baseia-se na 

reabilitação de um espaço de barracão com 

espaço físico subutilizado, condicionado a 

concepção de um CAC (Centro Artístico e 

Cultural), como forma de oferecer assistência 

na requalicação da cultura e função social 

do local implantado. 

  O objetivo geral da proposta nda-se na 

valorização das relações sócio-culturais e das 

subculturas emergentes na cidade de 

Maringá-PR, considerando as manifestações 

e expressões populares detentoras do 

contexto regional como fator de identidade 

cultural, além da revalorização da área de 

implantação do projeto em relação ao 

incentivo do desenvolvimento regional, novos 

usos e atividades desenvolvidas.

  Esse contexto engloba reconhecer o  

"simbolismo industrial" da área por meio da 

arquitetura buscando cumprir a função social 

i m p o s t a  e  o f e r e c e r  s u p o r t e  p a r a  a 

reversabilidade no quadro de abandono e 

degradação da mesma. A lém disso, 

imprescindivelmente respeitar a estrutura 

original do edifício, dispondo-a em favor do 

programa de necessidades e atividades 

implantadas.

  As propostas apresentadas emergem da 

problemática atual e um dos principais 

problemas urbanísticos hoje: a subutilização 

de infraestruturas nos centros das cidades e o 

esvaziamento dessas áreas. Isso leva-nos a 

pensar em usos adequados para o solo, 

melhorando a socioeconomia e evitando o 

processo de trocas de grupos atuais de maior 

poder aquisitivo no local, além de evitar a 

p o t e n c i a l i z a ç ã o  d e  u m  u r b a n i s m o 

excludente.

Local: Rua Gaspar Ricardo, nº 285, 

referente DT.04/05/06/07 E 08/3 

Zona 10 - Maringá, PR.

Área do terreno: 5.181,4m².

Área construída na proposta: 

366,84m².

Área total edificada: 2.715,24m².

Número  de  pav imentos :  2 

pavimentos.

Contexto e entorno: O terreno 

apresenta uma topografia plana, 

sem relevos, com um espaço de 

uma antiga fábrica desativada. O 

entorno do terreno, em sua maioria, 

o b t ê m  d e  u m a  e s t r u t u r a 

subutilazada cercada por antigas 

indústr ias com as at ividades 

desativadas a vários anos. Em 

minoria, é possível deparar-se com 

algumas fábricas construídas 

recentemente e que mantém suas 

atividades até então. O principal 

fator de fluxo de circulação no local 

é a proximidade a Avenida Tuiuti e 

ao shopping center implantando 

próximo ao terreno, além de 

algumas revendedoras de veículos.

Altura da edificação: 20,35m.

Á r e a  o r i g i n a l  c o n s t r u í d a : 

2.348,40m².

01. 02. 03.

04. 05. 06.

07. 08. 09.

PERSPECTIVA DA FACHADA FRONTAL
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TERRENO

ZONA 10 SHOPPING CIDADE

LINHA FÉRREA AV. TUIUTI R. GASPAR RICARDO AV. COLOMBO

01.

02.

03.

04.

01.

01. SILO-TOP STUDIO

02. GALERIA DE ARTE EM PEDRA

03. GALERIA Z

03.

02.

03.

Área: 621,0 m².

Local i zação:  63  X i zeng Road,  L iwan, 
Guangzhou, Guangdong, China.

Arquitetos: O-OFFICE Architects.

Ano: 2013.

Área: 1.270,00 m².

Arquitetos: O-OFFICE Architects.

Ano: 2013.

Localização: Guangzhou, Guangdong, 
China.

Localização: Shenzhen, Guangdong, China.

Ano: 2014.

Área: 2.963,00 m².

Arquitetos: O-OFFICE Architects.

  Outro ponto analisado nas obras dos arquitetos é a 
criação de ambientes nada mais que "sucientes" para 
exercer tais funções reais, sem ostentação de 
revestimentos caros ou decorações que surgem apenas 
para estética do design que não é proposto. Essas 
características são fundamentais na hora de propor 
certo espaço e o que o mesmo carrega e deseja 
transmitir para os usuários.

  Os três projetos, do mesmo escritório de arquitetura, 
carregam as mesmas identidades e singularidades 
arquitetônicas, assim como em outros projetos do 
escritório. Estes levam em seu caráter a trabalhabilidade 
da disposição livre dos ambientes, até mesmo com 
aberturas maleáveis, que respeitam essas característica 
de projeto. Outro ponto importante observado nas 
obras é a paleta de materiais, que varia em sua grande 
maioria em madeira, aço, tijolos, o branco ou  o preto 
das divisórias lisas e os planos de vidro. Além disso, um 
elemento importante analisado nas imagens é o 
respeito que os arquitetos têm pelo ambiente original. 
Em todos os projetos é mantido a estrutura original da 
edicação e a fachada intactos, demonstrando o 
respeito para com a história do espaço físico de 
intervenção.
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  Atualmente acabamos discutimos vários assuntos 

sobre cidades, apontando-as como complexas e 

multidimensionais, que geram problemas urbanos como 

a contaminação do ar, o tráfego elevado de veículos, a 

contaminação da água, problemas com moradia e 

serviços básicos e também como potencial para 

oferecer soluções para todos estes problemas.

  A área onde o projeto implanta-se encaixa-se nesse 

cenário desprovido de investimento socioeconômicos 

advindos do município.   

  Para as culturas onde nos inserimos, é de extrema 

importância manter e demonstrar suas essências que se 

extirpam na identidade cultural. Desta forma, a 

proposta de projeto apresentada cumpre seu papel na 

revalorização da identidade local do município, 

colocando em pauta vários pontos positivos dentro da 

arquitetura, do meio ambiente e da sociedade, como a 

geração de renda local, mobilização da comunidade, 

participação popular, valor histórico, entre outros. 

  Por m, uma também condicionante da proposta fora 

a orientação do produto nal visando a otimização do 

uso do edifício, adaptabilidade e exibilidade dos 

espaços, objetivando a racionalização dos materiais 

enquanto ao uso dos recursos naturais no processo do 

retrot.

  Por conseguinte, o partido do projeto nda-se na 

importância da preservação desses sítios para gerações 

futuras, o que pode ser feito de várias formas. Essa 

importância, neste caso, acontece por meio da 

intervenção arquitetônica no local e, pensando nisso, é 

proposto em projeto programas que valorizam a 

identidade local, como feiras, apresentações, espaços 

de interação e exposição e áreas integrantes a 

participação de crianças nas atividades, o que pode 

ajudar no desenvolvimento do coletivismo e a 

participação social desde cedo nas atividades, 

auxil iando na formação de um indivíduo com 

pensamentos coletivos e não individualistas.

  O esvaziamento urbano que os centros das cidades 

sofreram e sofrem até hoje também é um assunto 

discutido, o que leva-nos a conclusão que não é um 

processo natural, mas um resultado de erros políticos 

urbanos ao longo de todos os anos de gestão.
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LEGENDA

PLANTA BAIXA DE SETORIZAÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA GRÁFICA

5

LEGENDA

01- LOUNGE/RECEPÇÃO: 280,00m² 

04- BIBLIOTECA: 120,00m² 

07- BWC PNE: 2,35m² 

10- DEPÓSITO DE ARTES: 43,00m² 

13- DEPÓSITO CINEMA: 11,65m² 17- ATELIÊ MAIOR: 19,00m² 

02- GALERIA COBERTA: 285,00m² 

03- ESTAÇÕES DE TRABALHO: 152,65m² 

05- GALERIA DESCOBERTA: 495,00m² 

06- BWC FEM: 12,40m² 

08- BWC MASC: 12,40m² 

09- D.M.L.: 11,50m² 

11- CAFÉ: 45,00m² 

12- CINEMA: 192,00m² 

14- DECK: 140,00m² 18- ADMINISTRAÇÃO: 75,00m² 

15- ESPAÇO LIVRE P/ FEIRAS: 540,00m² 19- ÁREA TÉCNICA CINEMA: 13,50m² 

16- ATELIÊ MENOR: 16,00m² 
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA GRÁFICA
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10- DEPÓSITO DE ARTES: 43,00m² 

13- DEPÓSITO CINEMA: 11,65m² 17- ATELIÊ MAIOR: 19,00m² 

02- GALERIA COBERTA: 285,00m² 

03- ESTAÇÕES DE TRABALHO: 152,65m² 

05- GALERIA DESCOBERTA: 495,00m² 

06- BWC FEM: 12,40m² 

08- BWC MASC: 12,40m² 

09- D.M.L.: 11,50m² 

11- CAFÉ: 45,00m² 

12- CINEMA: 192,00m² 

14- DECK: 140,00m² 18- ADMINISTRAÇÃO: 75,00m² 

15- ESPAÇO LIVRE P/ FEIRAS: 540,00m² 19- ÁREA TÉCNICA CINEMA: 13,50m² 

16- ATELIÊ MENOR: 16,00m² 
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LEGENDA

01- LOUNGE/RECEPÇÃO: 280,00m² 

04- BIBLIOTECA: 120,00m² 

07- BWC PNE: 2,35m² 

10- DEPÓSITO DE ARTES: 43,00m² 

13- DEPÓSITO CINEMA: 11,65m² 17- ATELIÊ MAIOR: 19,00m² 

02- GALERIA COBERTA: 285,00m² 

03- ESTAÇÕES DE TRABALHO: 152,65m² 

05- GALERIA DESCOBERTA: 495,00m² 

06- BWC FEM: 12,40m² 

08- BWC MASC: 12,40m² 

09- D.M.L.: 11,50m² 

11- CAFÉ: 45,00m² 

12- CINEMA: 192,00m² 

14- DECK: 140,00m² 18- ADMINISTRAÇÃO: 75,00m² 

15- ESPAÇO LIVRE P/ FEIRAS: 540,00m² 19- ÁREA TÉCNICA CINEMA: 13,50m² 

16- ATELIÊ MENOR: 16,00m² 
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LEGENDA

01- LOUNGE/RECEPÇÃO: 280,00m² 
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10- DEPÓSITO DE ARTES: 43,00m² 

13- DEPÓSITO CINEMA: 11,65m² 17- ATELIÊ MAIOR: 19,00m² 

02- GALERIA COBERTA: 285,00m² 

03- ESTAÇÕES DE TRABALHO: 152,65m² 

05- GALERIA DESCOBERTA: 495,00m² 

06- BWC FEM: 12,40m² 

08- BWC MASC: 12,40m² 

09- D.M.L.: 11,50m² 

11- CAFÉ: 45,00m² 

12- CINEMA: 192,00m² 

14- DECK: 140,00m² 18- ADMINISTRAÇÃO: 75,00m² 

15- ESPAÇO LIVRE P/ FEIRAS: 540,00m² 19- ÁREA TÉCNICA CINEMA: 13,50m² 

16- ATELIÊ MENOR: 16,00m² 
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CORTE BB
ESCALA GRÁFICA
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01- CINEMA 06- ‘FUNIL’ 11- TRELIÇA DE MADEIRA 16- LOUNGE 21- ATELIÊS DE ARTES 26- COBERTURA MÓVEL INTERLIGENTE

02- LAJE IMPERMEABILIZADA 07- BARRILETE 12- EXPOSITOR GALERIA COBERTA 17- MOBILIÁRIO LOUNGE 22- WORKSHOPS/PRODUÇÃO 27- ESPAÇO CULTURAL

03- TELHA FIBROCIMENTO 08- CAIXA D’ÁGUA 13- PORTA PIVOTANTE DE GRADE 18- DEPÓSITO DE ARTES 23- MOBILIÁRIO DIVISÓRIO COM LIVROS 28- PALCO

04- CAFÉ 09- RAMPA CURVA EXISTENTE 14- DIVISÃO DE GABIÃO 19- ABERTURA ZENITAL BANHEIRO 24- MESA DE ESTUDOS/LEITURA
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LEGENDA

01- CINEMA 

02- LAJE IMPERMEABILIZADA

03- TELHA FIBROCIMENTO 

04- CAFÉ

05- ADMINISTRAÇÃO   

06- ‘FUNIL’

07- BARRILETE

08- CAIXA D’ÁGUA

09- RAMPA CURVA EXISTENTE

10- GALERIA COBERTA

11- TRELIÇA DE MADEIRA

12- EXPOSITOR GALERIA COBERTA

13- PORTA PIVOTANTE DE GRADE

14- DIVISÃO DE GABIÃO

15- RECEPÇÃO

16- LOUNGE

17- MOBILIÁRIO LOUNGE

18- DEPÓSITO DE ARTES

19- ABERTURA ZENITAL BANHEIRO

20- COMUNICAÇÃO VISUAL

21- ATELIÊS DE ARTES

22- WORKSHOPS/PRODUÇÃO

23- MOBILIÁRIO DIVISÓRIO COM LIVROS

24- MESA DE ESTUDOS/LEITURA

25- DIVISÃO DE MADEIRA E AÇO

26- COBERTURA MÓVEL INTERLIGENTE

27- ESPAÇO CULTURAL

28- PALCO

29- VIGA DA ESTRUTURA PRINCIPAL

30- ESTRUTURA DE COBERTURA

31- VIGA PRINCIPAL  

32- PORTA PIVOTANTE METÁLICA

ESTRUTURA EXISTENTE À
PERMANECER 

VOLUMES ADICIONADOS 
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01.

02.

LEGENDA

VOLUMES ADICIONADOS À EDIFICAÇÃO

VOLUMETRIA ORIGINAL

VOLUMETRIA PROPOSTA

LEGENDA

02- LAJE IMPERMEABILIZADA 07- BARRILETE 31- VIGA PRINCIPAL 36- DEPÓSITO CINEMA

04- CAFÉ 08- CAIXA D’ÁGUA 33- BANHEIRO FEM 37- SALA TÉCNICA

05- ADMINISTRAÇÃO 18- DEPÓSITO DE ARTES 34- MURAL DE ARTES 38- CINEMA

06- FUNIL 29- VIGA DA ESTRUTURA PRINCIPAL 35- ACESSO CINEMA 39- STEEL FRAME 
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ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA GRÁFICA
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LEGENDA

03- TELHA FIBROCIMENTO

18- DEPÓSTIO DE ARTES

38- CINEMA

40- PORTÃO EM GRADE

41- PORTA PRINCIPAL EM METAL

42- VOLUME ORIGINAL EM ALVENARIA

43- ESQUADRIAS ORIGINAIS

VOLUMES ADICIONADOS À EDIFICAÇÃO

VOLUMES ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO

TAXAS DE ADIÇÕES DE PLANOS

01. FACHADA FRONTAL

02. FACHADA POSTERIOR

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO EM %: 83.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO EM %: 55.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ADICIONADO À EDIFICAÇÃO EM %: 17.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ADICIONADO À EDIFICAÇÃO EM %: 45.
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LEGENDA

03- TELHA FIBROCIMENTO

18- DEPÓSTIO DE ARTES

13- PORTAS PIVOTANTES EM METAL

38- CINEMA

41- PORTA PRINCIPAL EM METAL

42- VOLUME ORIGINAL EM ALVENARIA

43- ESQUADRIAS ORIGINAIS

44- ESQUADRIAS ADICIONADAS

VOLUMES ADICIONADOS À EDIFICAÇÃO

VOLUMES ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA GRÁFICA
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TAXAS DE ADIÇÃO DE PLANOS

01. FACHADA LATERAL DIREITA

02. FACHADA LATERAL ESQUERDA

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO EM %: 88.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO EM %: 64.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ADICIONADO À EDIFICAÇÃO EM %: 12.

ÁREA TOTAL APROXIMADA DOS PLANOS
2D ADICIONADO À EDIFICAÇÃO EM %: 36.

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA GRÁFICA
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01. PORTA PIVOTANTE EM PLACAS DE METAL 02. PORTA PIVOTANTE EM GRADE

01 - PLACAS DE METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA

LEGENDA LEGENDA

02- PERFIL EM METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA 02- GRADE EM METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA 

01- PERFIL EM METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA 

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

01

02

01

01

02
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01 - ESPAÇO DESTINADO À INSERÇÃO DE VEGETAÇÃO
01- BARRA DE TRAVAMENTO EM METAL 04- GRADE EM METAL 

LEGENDA LEGENDA

02- METAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA 
02- APOIO ‘PÉ’ EM METAL 05- TAMPO DE MADEIRA
03- BARRA DE TRAVAMENTO VERTICAL EM METAL 06- CINTA DE TRAVAMENTO EM METALSEM ESCALA

03. BANCO ‘FLOR’ EM METAL - VISTA SUPERIOR E PERSPECTIVA 04. MESA DA RECEPÇÃO

SOBRE

O  b a n c o  '  o r '  é  u m 

mobiliário adaptado em 

metal com suporte central 

p a r a  v e g e t a ç ã o  d e 

pequeno porte. Seu desgin 

biomórco radical permite 

o uso emparelhado ou 

individual para preservar a 

intimidade do usuário. O 

design emprega conceitos 

d e  i g u a l d a d e  e 

diversidade.

01

01

02

02

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR SEM ESCALA

050301

060402
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LEGENDA

LEGENDA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

05. MESA DE WORKSHOP E TRABALHOS 06. MESAS DE ESTUDOS DA BIBLIOTECA

01 02 04

03 05

01- PERFIL DE APOIO EM METAL

01- PERFIL EM METAL

04- TAMPO DE MADEIRA

02- TAMPO DE MADEIRA
02- GUARDA VOLUMES EM GRADE DE METAL 05- BASE P/ TAMPO DE MADEIRA
03- BARRA DE TRAVAMENTO EM METAL

01 0102 02

SOBRE

O MOBILIÁRIO DESENVOLVIDO
PERMITE A CRIAÇÃO DE DIFERENTES
TIPOS DE LAYOUT DEVIDO A SUA
POSSIBILIDADE DE ‘DESCONEXÃO’.
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LEGENDA LEGENDA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

07. ESTANTE BIBLIOTECA 08. MURO DE GABIÃO

02 01

01

02

03

01

01- ESTANTE EM OSB 01- TRAMA EM BARRAS DE AÇO02- CAIXILHO P/ COLOCAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL 02- PERFIL METÁLICO 03- PEDAÇOS DE MADEIRA

SOBRE

Essa mescla de utilização de 

pedaços  de  made i ras  de 

antigas treliças do local junto a 

utilização de madeiras 'novas' 

representa em seu estado 

abstrato a representação da 

junção do passado para com o 

presente e, sua função no 

projeto (de dividir espaços 

f í s i c o s )  c a r a c t e r i z a  a 

r e p r e s e n t a t i v i d a d e  d e s s a 

divisão de tempos.

O objetivo principal na utilização 

do muro de gabião não é essa 

representação abstrata e essas 

referências citadas acima, mas 

a reutilização de materiais do 

local de forma racional, indo em 

contrapartida ao desperdício 

de material que em muitas 

situações seria julgado como 

'inutilizável' ou 'entulho'.

A inserção do muro de gabião 

no projeto tem por sua essência 

a utilização da madeira de 

t r e l i ç a s  s u b u t i l a z a d a s  e 

degradadas por interpéries que 

existem no local, incapazes de 

cumprir seu papel estrutural de 

resistir aos esforços da cobertura.
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LEGENDA LEGENDA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALAPERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

01- PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 01- CHAPA DE AÇO04- CAIXILHO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE P´/ FIXAÇÃO 04- PEÇA DE ENCAIXE DE PRESSÃO

02- TAMPO EM CHAPA DE METAL 02- ESPAÇO DE FIXAÇÃO05- SOLDAGEM TIPO FILETE DA ESTRUTURA CENTRAL 05- BASE DE FERRO 50mm

03- ESTRUTURA CENTRAL EM METAL 03- CHAPA DE ACRÍLICO06- BASE EM FERRO 20mm

09. MESA DE EXPOSIÇÃO 10. MESA DE EXPOSIÇÃO

01

02

03

04

05

06

SOBRE SOBRE

A mesa expositora consiste em 

uma estrutura formada em aço, 

ferro e acrílico. O peso do ferro 

na base é a parte da estrutura 

que suporta o restante dos 

esforços. É xada em um eixo 

central por um estrutura de aço 

soldada na base e no tampo da 

peça. Em seu entorno o acrílico 

ajuda na sustentação do tampo 

ao mesmo tempo que cria o 

efeito da parte superior do 

mobiliário estar utuando. A 

caixa superior de acrílico possui 

suas dimensões ajustáveis em 

função de cada tipo de obra a 

ser exposta.

O expositor vertical possui, 

assim como a mesa de 

exposição, os mesmos 

materiais e uma estrutura 

parecida. A base de ferro 

pussui um encaixe para a 

chapa de acrílico e dois 

travamentos de pressão, 

xado por parafusos. Na 

parte superior duas 

pequenas chapas (uma 

de cada lado) são 

farafusadas permitindo o 

encaixe da obra. Os furos 

variam a altura para 

melhor atender o público, 

como um esposição para 

criança, por exemplo.

01

02

01

03

04

05
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LEGENDA LEGENDA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR SEM ESCALA

01- COMUNICAÇÃO VISUAL 01- BANCO EM CONCRETO02- ‘CAIXA’ DE METAL 02- ENCONTRO h: 30cm03- PORTA DE CORRER DE METAL 03- ESPAÇO P/ VEGETAÇÃO

01

01

01

01

02

02

03

02

03

03

03

02

11. PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA 12. MOBILIÁRIO EXTERNO DO DECK

SOBRE

A porta principal também é elemento 
da fachada. Sem espetacularização, 
a mesma é totalmente proposta em 
metal preto, com uma espécie de 
"caixa" oca onde a porta corre por 
dent ro  des ta .  É  p ropos to  uma 
comunicação visual simples com o 
ícone gráco e minimalista do projeto, 
respeitando o edifício enquanto a 
espetacularização de logomarcas 
elaboradas nas fachadas.
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13. COBERTURA MÓVEL INTELIGENTE 13. COBERTURA MÓVEL INTELIGENTE

LEGENDA
LEGENDA

VISTA SUPERIOR SEM ESCALA

01- PLACA MÓVEL DE VIDRO AMARELO 10% TRANSLÚCIDA

01- PLACA MÓVEL DE VIDRO AMARELO 10% TRANSLÚCIDA
03- PERFIS METÁLICOS C/ CORREDIÇAS

03- PERFIS METÁLICOS C/ CORREDIÇAS04- CINTA METÁLICA DE ENGASTE

04- CINTA METÁLICA DE ENGASTE

05- PONTOS COM TERMOSTATO 05- PONTOS COM TERMOSTATO
02- PLACA FIXA C/ INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO

02- PLACA FIXA C/ INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO

SOBRE

01

02

03

0404

05

Relativamente simples, a proposta de cobertura 
inteligente prevista funciona da seguinte forma: 
quando o valor da temperatúra solar for 'x' as 
placas movem-se a cada 'y' de tempo, permitindo 
que a sombra no plano 2d do chão abaixo altere-
se, teoricamente diminuindo a temperatura no 
solo.

Através de uma proposta que desenvole um 
sistema homogêneo com possibilidades innitas de 
personalização - em um controle com base em 
parâmetros especícos - a proposta prevê uma 
arquitetura adaptável, visando evitar uma rápida 
absolescência e adinamismo.

O projeto se constrói com base em uma 
modulação quadrangular com ângulo de 45º.

É proposto uma arquitetura dinâmica, uma série de 
transições entre as forças (materiais), fases, 
pessoas, espaços e funções. A movimentação e 
posicionamento das placas nem sempre é o que 
prevemos.

Além disso, o posicionamento pode ser controlado 
pelos usuários do local via aplicativo mobile que 
permi te  o  me lhor  pos ic ionamento  para 
determinada atividade em determinado espaço 
dentro daquele plano 2d.

Nossa arquitetura, em maioria e atualmente, talvez 
possa carecer de um estilo objetivo e xo, mas se 
compensa por sua capacidade de aproveitar os 
uxos de energia e informação em suas diversas 
transições. Estas que podem denir os processo e 
as razões para a mudança na arquitetura no lugar 
de estados nitos.

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 30º NE SEM ESCALA
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PERSPECTIVA DA FACHADA FRONTAL

PERSPECTIVA DA GALERIA COBERTAPERSPECTIVA DA GALERIA DESCOBERTA

PERSPECTIVA DO ESPAÇO DE PRODUÇÃO E BIBLIOTECAPERSPECTIVA DO ESPAÇO DE PRODUÇÃO E BIBLIOTECA

PERSPECTIVA DO LOUNGE/RECEPÇÃOPERSPECTIVA DO LOUNGE

PERSPECTIVA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO E WORKHOP

PERSPECTIVA DO MEZANINO P/ ESTAÇÕES DE PRODUÇÃO E WORKSHOP
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PERSPECTIVA DA FACHADA LATERAL ESQUERDAPERSPECTIVA DA GALERIA COBERTA

PERSPECTIVA DA FACHADA LATERAL DIREITAPERSPECTIVA DA FACHADA POSTERIOR

PERSPECTIVA DO CAFÉPERSPECTIVA DO ACESSO P/ OS BANHEIROS

PERSPECTIVA DO DECK E MURAIS

PERSPECTIVA INTERNA DE UM ATELIÊ

PERSPECTIVA DO CAFÉ


