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RESUMO
A reabilitação das edificações está diretamente ligada a um conceito de
empreendimento, o qual apresenta ainda, por parte dos usuários ou dos
empreendedores, algum tipo de receio sobre seu desempenho ou mesmo do
resultado da qualidade. Com estudos e diretrizes corretas de intervenção, em pouco
tempo o edifício é inserido no meio urbano, em relação ao seu uso e sua ocupação.
A presente dissertação visa o estudo e o entendimento das ferramentas para estas
avaliações e ponderações, nos projetos de reabilitação de edifícios industriais
desativados. Pretende-se demonstrar com o uso desse sistema a avaliação e
verificação do edifício, objetivando-se uma intervenção de forma qualitativa,
preservando as características que deram início à sua implantação. O objetivo
principal das análises, leituras e ponderações é aplicar o estudo de avaliação
arquitetônica, identificando especificidades do edifício, como as condições
estruturais, físicas, funcionais e tecnológicas, independente da sua origem. A
implantação do processo de avaliação de edificações, sistema de trabalho
encontrado é utilizado em grande parte da Europa e Estados Unidos, adaptando-o
para ser uma ferramenta opcional da indústria da construção civil. Para a
implantação do processo de reabilitação ou de decisão, realiza-se uma avaliação
descritiva em todo o edifício, que será adaptado para o uso de uma universidade.
Assim que, os estudos e as ponderações realizadas permitirem, a identificar as
possibilidades do uso do edifício industrial, respondendo simultaneamente às
necessidades locais e à preservação da edificação.

Palavras-chave: Avaliação de edificações, Patrimônio Industrial, Edifícios industriais
obsoletos.

ABSTRACT
Analyzes for rehabilitation of industrial buildings for university implantation

The rehabilitation of buildings is directly linked to a new concept of
development, which also features on the part of users or developers, some kind of
fear about the performance of these buildings, or even results in quality issues itself.
Studies and correct guidelines of intervention or assessment can be if reinserting this
building in the city's daily life, in relation to its use and occupation. This thesis aims to
study and understanding of the tools used for these assessments and considerations
in rehabilitation projects of industrial buildings disabled. It is intended to demonstrate
the use of this system of assessment and verification of an existing building aiming to
intervention in a qualitative way, to preserve the property and its characteristics which
started its implementation. The main objective of the analysis, readings and weights
is to apply the architectural evaluation process inherent in this type of intervention
and to know the specifics of the building, in structural, physical, functional and
technological, and this building with cultural historical value or do not. The intention of
the implementation of the building assessment process is within an established
concept and used in much of Europe and the United States, adapting it to be
implemented by the national construction industry. To implement the process of
rehabilitation or decision carried out a descriptive evaluative and critical analysis of
industrial buildings that will be adapted for use deployment of universities and
university centers. It appears, therefore, that the studies and considerations made it
possible to identify the real possibilities of reintegration of industrial buildings in
contemporary life while responding to local needs and the preservation of the built
heritage.

Keywords: buildings Assessment, Industrial Heritage, obsolete industrial buildings
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1 INTRODUÇÃO
A conceituação do termo “reabilitação de edifícios” é muito ampla se considerarmos
suas aplicações. A edificação pode estar de tal maneira inserida na nova proposta
de reabilitação ou ter seu uso completamente modificado.
A adaptação dos imóveis já é uma prática entre a sociedade de maneira geral.
Residências são transformadas em escritórios ou consultórios, alterando seu uso.
Na maioria das vezes, casos de mudanças dessa natureza apresentam-se de forma
amadora ou sem planejamento algum, de forma não profissional, adotando-se um
sistema empírico de trabalho pelos próprios proprietários ou futuros usuários.
Na categoria da reabilitação das edificações, são aplicados diferentes tipos de
intervenções, variando de acordo com os interesses e as necessidades de cada
caso, tomando-se por base as mudanças e o crescimento das cidades e a
necessidade de uma adaptação com extrema urgência, para acompanhar os novos
empreendimentos que surgem a todo o momento.
A falta de gerenciamento da obra nos programas de conservação e manutenção das
edificações é a principal causa para uma deterioração ainda maior do imóvel
considerando a totalidade das tipologias edificadas, comerciais ou dos próprios
edifícios públicos que vivenciam esta mesma problemática.
A proposta da reabilitação com um correto gerenciamento vem ao encontro do
sentido de organização no meio social como um todo, colaborando com algumas
soluções na readequação do espaço urbano, e modificando as condições sociais
locais, podendo até mesmo incentivar toda a economia da região onde ela se faz
presente.
E é com ênfase neste sentido que surge a proposta de um estudo de forma que
regula e determina por meio de métodos de avaliações destes edifícios, na iniciativa
de sabermos se a reabilitação seria de fato um procedimento a ser implantado com
edifícios considerados inadequados para seu uso original ou mesmo para a proposta
do reuso.
O numero de edificações que aparentemente estariam próximas ao destino de uma
demolição são inúmeras. O mais eficaz seria extrair os pontos positivos dessas
matérias-primas durante

o

processo

de

pré-julgamento

da

demolição

ou
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desconstrução e atribuir-lhes o reuso, na tentativa de manter sua estrutura básica
intacta, e modificar o seu uso. Esta abordagem é chamada de "reutilização
adaptável", segundo Chusid (1999 apud Langston, 2016). Respirar 'vida nova' em
edifícios existentes traz consigo benefícios ambientais e sociais e ajuda a manter a
nosso patrimônio.
Procura-se desenvolver então um quadro conceitual para a avaliação dos potenciais
projetos de reutilização adaptável e discutir como esse potencial pode ser avaliado,
baseado em três itens básicos (financeiro, ambiental e social) objetivando
desenvolver uma compreensão de como priorizar potenciais projetos de reutilização
e maximizar a alocação eficiente dos recursos ao conservar o nosso património
nacional.
O reuso ou a reabilitação das edificações não é um assunto que possa nos causar
estranheza. Em São Paulo, pode-se citar como exemplo o projeto Reabilita de 2007,
o qual faz com que esse conceito se fixe na ideia como o início de um caminho, junto
a uma política pública que venha beneficiar os executores de alguma forma, com leis
de incentivo ou mesmo algumas isenções para quem fizer uso desta ferramenta.
A recuperação do edifício não diz respeito ao edifício propriamente dito, e sim a uma
recuperação da própria dignidade humana (Caniato, 2002).
Conceitos já em uso por volta de 1870, na Inglaterra, eram definidos como normas a
serem seguidas, bem como a preocupação da preservação dos edifícios de uma
forma geral, e a forma de uso desses edifícios, compreendendo as dimensões
mínimas dos ambientes, a iluminação a ventilação e instalações de infraestruturas
de forma geral.
As intervenções podem por si só assumir muitas formas, de uma simples
manutenção até uma reconstrução mais complexa. O edifício estudado pode
encontrar-se em ótimo estado de conservação, mas, tecnologicamente obsoleto ou
desatualizado, este edifício pode sofrer adaptações e tornar-se em condições de uso
novamente, caso em que pode ser realizado um processo de retrofit . Esta é uma
reutilização adaptável.
Muitos edifícios podem ter características ou aspectos significantes a um
determinado lugar ou um valor histórico cultural. A preservação ou a manutenção
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destes testemunhos é de fundamental importância para preservar sua própria
história. Este poderia ser um edifício escolhido para sofrer uma adaptação e
continuar sua vida útil com outras funções.
Muitas ações foram tomadas no sentido de incentivar a reabilitação de edificações
na área central da cidade de São Paulo, com ações de algumas empresas privadas,
porem não obtendo resultados, por falta de uma política voltada a este propósito ou
incentivos dentro do setor de planejamento urbano.
O projeto Reabilita surge em 2007 como um programa de tecnologia e Habitação,
Habitare/ FINEP do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), visando criar
subsídios para o planejamento em reabilitação de edifícios em áreas centrais para
Habitação de interesse social (HIS).
O processo de degradação das edificações, de uma forma geral, não está somente
no setor privado. As edificações do setor público sofrem com os mesmos problemas
talvez com uma intensidade ainda maior. O descaso com o patrimônio público, a má
administração ou mesmo incompetência por parte de quem gerência estes edifícios
gera a atual degradação presenciada.
“A decadência do patrimônio construído é quase sempre também final de crise na
estrutura social”, define (CABRITA 1996, p.266).
Segundo Arantes (2001), a reabilitação de edifícios contribui para a solução de
alguns problemas advindos da deterioração do espaço urbano e das condições
sociais e físicas inadequadas. A ela podem ser atribuídas melhora na autoestima da
população e até mesmo, como consequência, uma reativação da economia social.
Este trabalho tem como prioridade avaliar edifícios industriais com potencial ou não
de reuso, tomando como base de estudo, a implantação de universidades,
viabilizando os e trazendo-os para as condições do seu reuso.
A renovação da edificação pode acontecer de várias formas ou níveis, iniciando com
uma pequena intervenção para adaptação ao novo uso, até o refazimento de sua
estrutura como um todo, na recuperação não só do estado físico da edificação bem
como na implantação de tecnologia de utilização atual. Este é o momento onde o
retrofit se faz presente de forma contundente. Este é o processo do reuso adaptado.
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A conservação destes edifícios não está somente voltada para recuperação ou
preservação, mas também no interesse da comercialização na venda ou mesmo nas
locações. Este é um dos itens que realmente importa aos investidores e que pode
definir pela renovação da edificação, com ganhos no impacto ambiental e social.
Ao longo do tempo, os edifícios tornam-se obsoletos em sua vida física, tendenciado
ao fim, investimentos de capacitação ao longo da vida destes edifícios podem
prolongar sua longevidade, evitando a queda de sua vida física. Esta decisão está
diretamente ligada à integridade estrutural deste edifício, e pode ter a chance de ser
identificado para o reuso e servir como alternativa funcional.
De acordo com estudos de Atkinson (1988 apud LANGSTON, 2011, p.06) estudos
do processo de obsolescência e renovação, o autor denomina o processo de “siking
stack” (afundamento da pilha) teoria para demonstração do fenômeno. Compara-se
quantidade de edifícios a ocupar o topo desta pilha ou (montante de edifícios) com
os edifícios que se localizam ao fundo da pilha, e segundo o autor, o afundamento
ocorre mesmo com um mínimo de manutenção, com a conclusão de uma ação mais
sustentável da não renovação dos estoques, de se retirar edifícios muito
envelhecidos do montante e redirecionar os recursos para os edifícios que se
encontram mais acima desta pilha, desta forma retardando o processo de
obsolescência do edifício.
Desta forma afirmamos, o reuso adaptado é uma forma de renovação que ainda
coloca muitos desafios aos projetistas, mas com a consciência da incorporação de
grandes benefícios tanto ambientais como sociais, com a retomada da ocupação e
uso, independe ao destino que a este foi submetido.
O reuso adaptado dentro dos edifícios industriais pode ser um exemplo da
quantidade de variações que podemos obter no interior de um espaço incomum á
varias ocupações, tais como shoppings centers, igrejas, restaurantes, escolas.
E é exatamente neste enfoque que gostaríamos que empreendedores e
gerenciadores, voltassem à atenção. Custos de renovação, esta é a referencia que
poderá atrair o interesse e incentivos para um uso mais sustentável no gasto de
energia.
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O modelo desenvolvido por Langston (2008) denominado Adapitve Reuse Potential
(ARP). Identifica os edifícios existentes com as possibilidades de intervenções,
independente do local onde ele se encontra ou de sua tipologia. A partir da
expectativa que possa atender aos requisitos mínimos de condições de sua vida
física, é montada uma planilha para auxiliar nas ponderações da edificação
analisada.
Nesta avaliação também serão incluídas outras ponderações que vão fazer parte da
verificação como um todo, além da vida física do edifício como índices de
obsolescência, econômicos, funcionais, tecnológicos, social, legal e político, que irão
indicar as possibilidades do uso e readequação do edifício analisado.
A verificação de uma obsolescência avançada reduz em muito a expectativa de vida
física de uma edificação, reduzindo assim a expectativa de vida útil. Esta verificação
é realizada a partir de medições para itens pré-estabelecidos nos edifícios,
denominado por porcentagem a cada item, com a utilização de um algoritmo
exponencial negativo na ponderação e desempenho do edifício analisado, criandose uma curva de índice de reuso em potencial, onde podemos analisar e verificar
seu real potencial e traze-lo de volta à vida, com investimento no momento exato,
assim usando a chave no momento correto no ciclo de sua vida.
O trabalho de investigação e avaliação de todos os parâmetros da edificação irá
indicar uma tomada de decisão, em relação ao objeto de estudo, redirecionando o
edifício abordado a um novo formato e com possibilidade da implantação de um
novo uso.
É fato constatado que um edifício, que durante sua vida útil sofreu intervenções
corretivas entre alguns períodos, certamente será um edifício que estará
tecnicamente mais indicado a um possível reuso.
O Reuso dos edifícios, é de forma geral, fator predominante na decisão por reabilitar
o edifício no meio que está inserido. Em países da Europa, onde a reabilitação das
edificações é uma realidade, este processo é empregado num período de tempo
cada vez menor, dando maiores usos e redirecionando estas edificações, tornando
assim seu período de vida muito mais longo em relação ao que se estimava no
passado.
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O processo de reabilitação, em geral, requer maiores investimentos no início do
processo, em relação a um empreendimento novo. Iniciando-se pela compra do
imóvel, exigindo todo um levantamento de diagnósticos do edifício a ser
intervencionado. Muitos não possuem referências ou projetos de quando foram
construídos, dificultando e onerando os estudos iniciais. Muitos desses documentos
ou projetos se perderam com o tempo e outros se encontram incompletos.
Considera-se que a recuperação de um edifício em uma área urbana, faz com que
tenhamos a recuperação de todo seu entorno, tanto social como comercial ou
mesmo cultural, gerando benefício para a sociedade como um todo. Desta forma
podemos sinalizar que o setor público deveria incentivar a maior parte deste
programa, porque por meio do incentivo público e o meio urbano reabilitado,
empresários e incorporadores passarão a se interessar pelo processo de reabilitação
e recuperação do meio urbano como um todo.

1.1 Objetivo geral
A presente dissertação tem como objetivo analisar e contrapor os resultados
alcançados em reabilitações já concluídas em edifícios industriais. Será
analisado um edifício com características semelhantes aos apresentados nesta
pesquisa, por meio de investigações, medições e avaliações, com o uso dos
modelos e ferramentas que serão apresentados no decorrer deste trabalho. Com
a verificação da possibilidade da reintegração do edifício industrial na vida
contemporânea e no meio urbano e social.

1.2 Objetivos específicos
Pretende-se com este estudo:
1- A importância da reutilização do edifício industrial, e de seu potencial
construtivo, como elemento de identificação da sociedade.
2- Estudar um edifício industrial que sofreu reabilitação e direcionado o seu uso
para implantação de uma universidade.
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3- Pesquisar metodologias de investigação e avaliação de edifícios que
possibilitem

a

compreensão

dos

objetivos

da

intervenção,

e

das

transformações propostas para atender o uso final.
4- Apresentar opções de estudos avaliações sobre as reabilitações que
possibilitem a compreensão dos objetivos da intervenção.
5- Análise (estudo de caso) de edifício industrial existente, aplicando a
metodologia investigada, com amostragem dos resultados, apto ao reuso ou
demolição.
6- Pretende-se desenvolver o processo de investigação e de resolução do
projeto, com o uso destas ferramentas. Compreender as transformações
introduzidas e resultados alcançados, buscar parâmetros e especificidades na
conclusão dos trabalhos.

1.3 Apresentações do tema
Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal (1500 a 1822), não houve desenvolvimento
industrial em nosso país. A metrópole proibia o estabelecimento de fábricas em
nosso território, para que os brasileiros consumissem os produtos manufaturados
portugueses. Mesmo com a chegada da família real 1808 e a Abertura dos Portos às
Nações Amigas, o Brasil continuou dependente do exterior, porém, a partir deste
momento, de produtos ingleses.
Foi somente no final do século XIX que começou o desenvolvimento industrial no
Brasil. Muitos cafeicultores passaram a investir parte dos lucros, obtidos com a
exportação do café, no estabelecimento de indústrias, principalmente em São Paulo
e Rio de Janeiro. Eram fábricas de tecidos, calçados e outros produtos de fabricação
mais simples. A mão de obra usada nestas fábricas era na maioria, formada por
imigrantes italianos.
Foi durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) que a indústria
brasileira ganhou um grande impulso. Vargas teve como objetivo principal efetivar a
industrialização do país, privilegiando as indústrias nacionais, para não deixar o
Brasil cair na dependência externa. Com leis voltadas para a regulamentação do

21

mercado de trabalho, medidas protecionistas e investimentos em infraestrutura, a
indústria nacional cresceu significativamente nas décadas de 1930-1940. Porém,
este desenvolvimento continuou restrito aos grandes centros urbanos da região
sudeste, provocando uma grande disparidade regional.
Durante este período, a indústria também se beneficiou com o final da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945). Os países europeus estavam com suas indústrias
arrasadas, necessitando importar produtos industrializados de outros países, entre
eles o Brasil. Com a criação da Petrobrás em 1953, ocorreu um grande
desenvolvimento das indústrias ligadas à produção de gêneros derivados do
petróleo (borracha sintética, tintas, plásticos, fertilizantes).
Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) o desenvolvimento
industrial brasileiro ganhou novos rumos e feições. Juscelino Kubitschek abriu a
economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais. Foi durante
este período que ocorreu a instalação de montadoras de veículos internacionais
(Ford, General Motors, Volkswagen e Willys) em território brasileiro.
Nas décadas 1970, 1980 e 1990, a industrialização do Brasil continuou a crescer,
embora, em alguns momentos de crise econômica, ela tenha estagnado. Atualmente
o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo diversos produtos, como, por
exemplo,

automóveis,

máquinas,

roupas,

aviões,

equipamentos,

produtos

alimentícios industrializados, eletrodomésticos, etc. Apesar disso, a indústria
nacional ainda é dependente, em alguns setores, como o de tecnologia externa.
Na Europa, especificamente em Portugal, onde as relações, com o parque
industrial se assemelham muito ao Brasil, define Deolinda Folgado (2001), “A
materialidade técnica é um dos vestígios identitários mais importantes da História
da humanidade. Desde sempre andou associada à própria evolução da cultura, no
seu sentido lato, e das próprias mentalidades no devir do tempo".
As edificações relacionadas com a atividade industrial podem ser facilmente
observadas no espaço urbano. Contudo, com a progressiva e cada vez mais
rápida evolução tecnológica, os sistemas e as infraestruturas vão sendo
superados e as suas instalações desativadas por não responderem mais às
imposições de produção e de consumo (Fogado 2001 apud Serrano, 2010).
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A não evolução tecnológica, ou mesmo as dificuldades financeiras com a
implantação de novos equipamentos, perdem terreno para uma concorrência
que vem a passos largos dominando todo um mercado, com a imposição de
seus

produtos,

fazendo

com

que

a

indústria

nacional

tenha

grande

“encolhimento,” ou mesmo o seu desaparecimento por completo.
Indústrias de diversas tipologias e escalas encontram-se atualmente obsoletas e
em crescente estado de degradação, deteriorando a qualidade urbana, social e
ambiental do tecido onde se inserem.
Diretrizes urbanas devem intervir nas áreas problemáticas da cidade,
implantando legislações que valorize o tecido urbano preexistente. No Brasil,
existem implantações bem sucedidas, de reabilitação com ênfase em edifícios
industriais, como o próprio SESC Pompéia, projeto de Lina Bo Bardi,(1982) com
adaptação para um novo uso, respondendo simultaneamente a duas questões:
salvaguarda do patrimônio e reabilitação urbana.

1.4 Justificativa
Em referencia a estudos sobre o patrimônio arquitetônico industrial brasileiro,
apresentam-se pesquisas referentes ao reuso desses espaços. Áreas com grandes
dimensões, e com possibilidades dos mais diversos programas de implantação
seriam mais um motivo para este tipo de estudo .
O não conhecimento do tema é de forma geral por parte da sociedade, na
consideração enquanto reconhecer a valorização desta tipologia de edificação, e
ainda o não reconhecimento da grande valia desses empreendimentos que se
encontram obsoletos e abandonados ao meio urbano.
A reabilitação das edificações ainda se encontra em fase de estruturação. É uma
busca de se consolidar no mercado como uma atividade cotidiana, dentro de um
contexto profissional na preservação da edificação existente. Cabe a, arquitetos
engenheiros e demais profissionais que atuam nesta área, como interveniente neste
processo, sabem agir, identificar e finalmente implantar um projeto desta natureza.
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O motivo da pesquisa desta dissertação é conhecer, compreender, estudar os
modelos e aplicar a metodologia apresentada, como um dos parâmetros de
avaliação do edifício escolhido neste estudo de caso. A intervenção destes edifícios
industriais ou vestígios deles, que provavelmente serão demolidos, dando lugar a
empreendimentos que poderiam se aproveitar de uma estrutura pré-existente, onde
muitos se privilegiam desses espaços.
Consciente da importância de saber projetar sobre o construído, intensificar em
pesquisas e níveis de avaliações, procurar comparar os estudos atuais, com
trabalhos já implantados e em pleno funcionamento, estudar cada vez mais as
especificidades deste tipo de intervenção e explorar outras abordagens do próprio
tema, Folgado (2004 apud Serrano 2010.)
Podemos identificar alguns edifícios ou mesmo exemplares de edifícios industriais
que são destruídos, sem saber realmente se aquela edificação possuía algum
registro com potenciais para uma reabilitação estrutural ou mesmo de
requalificação quanto ao uso. A preservação do edificado existente e a sua
reintegração no meio urbano são ainda frequentemente entendidas, por uma
grande maioria e até por alguns especialistas, como um obstáculo à modernização
e implantação de novos edifícios.

1.5 Revisão bibliográfica
A bibliografia consultada considerou conceitos utilizados na reabilitação das
edificações e requalificação. Incluindo, as pesquisas de formas de avaliações e
ponderações atribuídas para um edifício, um novo uso. A pesquisa relacionada com
a profissionalização do serviço de educação caracteriza o interesse nos
investimentos e implantação deste modelo.
As referências pesquisadas correspondem às publicações de artigos, periódicos,
dissertações e estudos de caso implantados.
A aproximação dos temas citados acima gera um “novo estudo” de tentar unir a
reabilitação de uma edificação industrial com a implantação de uma universidade.
Com a verificação deste trabalho já implantado por algumas instituições, que serão
citados na apresentação deste trabalho.
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Conforme Rodrigues, Camargo (2010), é importante salientar que na legislação
brasileira, o tombamento é o instrumento jurídico de proteção patrimonial por
excelência, que surge com o decreto-lei no25 de 30.11.1937 redigido por Rodrigo M.
F. de Andrade. Os aspectos jurídicos desse instrumento enfocam principalmente a
questão da propriedade e não se detêm em relação à particularidade da função dos
bens arquitetônicos, pois ao tombamento não compete determinar a permanência de
usos nos bens, ainda que possa regulamentar determinadas funções.
No âmbito municipal, o tombamento é regido pelas leis n° 10.032 de 27.12.1985 e n°
10.236 de 16.12.1986, que alteram alguns dispositivos da anterior. Neste caso, a
definição da função das edificações também está atrelada às regulamentações do
órgão de preservação municipal (CONPRESP), cujas atribuições são, entre outras:
Art. 20 - VII "Promover a estratégia de fiscalização da preservação e do uso dos bens
tombados" (SAO PAULO, 1985). Em outro ponto, fica estabelecido: Art. 11 0 "As
resoluções de tombamento definitivo de bens culturais e naturais devem incluir
diretrizes diferenciadas de utilização e preservação nos casos em que tais
indicações se fizerem necessárias" (SAO PAULO, 1985).
Durante a década de 1970, encontros internacionais incorporaram discussões sobre
o valor cultural e documental do patrimônio. Desde 1972 ocorreram conferencias
trienais especificas sobre o tema No III Congresso Internacional sobre Patrimônio
Industrial (Suécia —1978) foi criado o TICCIH (The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage), organização mundial voltada à
proteção, investigação e documentação desse patrimônio. Em 1978, o Comitê do
Patrimônio Mundial da UNESCO inscreveu o primeiro exemplar de caráter
industrial em sua lista, a Mina de Sal Wieliczka na Polônia. A partir daí, outros
locais têm sido sistematicamente incluídos, demonstrando uma evolução na
percepção do valor cultural desses remanescentes.
1.5.1 Apresentação das Cartas: Carta de Atenas (1933), Carta de Veneza
(1964), Carta de Cracóvia (2000), Carta de Burra (1980), e Carta Nizhny Tagil
(2003).
Da emergência do conceito de Património Mundial à criação do ICOMOS
Até finais do séc. XIX, o património arquitetônico era matéria de exclusiva
preocupação nacional e a maioria da legislação respeitante à salvaguarda de
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edifícios históricos na Europa data dessa altura. Inúmeras associações existiam em
cada país, mas o seu designío nunca ultrapassou as fronteiras nacionais. O
Internacionalismo Cultural, tal como o conhecemos hoje, foi resultado da 1ª. Guerra
Mundial, com a criação da Liga das Nações, e depois da 2ª. Guerra Mundial, com a
criação das Nações Unidas e a fundação da UNESCO.
A Conferência de Atenas (em 1931) sobre o restauro de edifícios históricos foi
organizada pelo Internacional Museums Office, e a Carta de Atenas, projeto de Le
Corbusier apresentada à 4ª. Assembleia do Congresso Internacional da Arquitetura
Moderna em 1933, foi publicada anonimamente em Paris em 1941. Representam um
marco na evolução de ideias, porque reflete um crescimento da consciencialização
entre os especialistas de todo o mundo, e introduzem pela primeira vez na história o
conceito de património internacional.
A Carta de Veneza nasceu da necessidade da criação de uma associação de
especialistas em conservação e restauro independente da já existente associação
de museólogos, o ICOM.
Em 1957, em Paris, o 1º. Congresso de Arquitetos e Especialistas de Edifícios
Históricos recomendava que os países que ainda não tivessem uma organização
central para a proteção dos edifícios históricos, providenciassem a criação dessa
autoridade, e, em nome da UNESCO, que os estados membros da UNESCO se
juntassem no Internacional Centre for the Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property (ICROM) sedeado em Roma.
O Segundo Congresso de Arquitetos e Especialistas de Edifícios Históricos,
realizado em Veneza em 1964, adoptou 13 Resoluções, sendo a 1ª. a Carta
Internacional do Restauro, conhecida por Carta de Veneza, e a 2ª., apadrinhada pela
UNESCO, prevendo a criação do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios
(ICOMOS).
Carta de Cracóvia 2000 princípios para conservação e restauro do Patrimônio
Construido.
Cracóvia (Polónia), 26 de Outubro de 2000
Reconhecendo o contributo dos indivíduos e das instituições que, ao longo de três
anos, participaram na preparação da Conferência Internacional sobre Conservação
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“Cracóvia 2000” e na sua Sessão Plenária com o título “o património cultural como
fundamento do desenvolvimento da civilização”, os signatários, participantes na
Conferência Internacional sobre Conservação “Cracóvia 2000”, conscientes dos
profundos

significados

associados

ao

património

cultural,

submetem

aos

responsáveis pelo património os seguintes princípios como orientação dos seus
esforços na salvaguarda desses bens culturais.
Atuando no espírito da Carta de Veneza (1964), tendo em conta as recomendações
internacionais e motivados pelo processo da unificação europeia, na entrada do
novo milénio, os signatários da presente Carta estão conscientes de viver um tempo
no qual as identidades, num contexto cada vez mais amplo, se tomam mais distintas
e singulares. A Europa atual caracteriza-se pela diversidade cultural e, assim, pela
pluralidade de valores fundamentais associados ao património móvel, imóvel e
intelectual, o que implica diferentes significados que originam conflitos de interesse.
Esta situação requer de todos os responsáveis pela salvaguarda do património
cultural uma maior atenção aos problemas e às decisões a serem tomadas na
prossecução dos seus objetivos.
Cada comunidade, tendo em conta a sua memória coletiva e consciente do seu
passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património.
Os monumentos, considerados como elementos individuais desse património,
possuem valores que se alteram com o tempo. Esta alteração de valores, que
podemos identificar em cada monumento é, afinal, uma das características do
património, ao longo da História. Através deste processo de mudança de valores,
cada comunidade desenvolve uma consciência e um conhecimento da necessidade
de preservar os bens culturais construídos, pois eles são portadores dos seus
próprios valores patrimoniais comuns. Este processo não pode ser objeto de uma
definição redutora. Apenas se pode indicar o modo segundo o qual pode ser
identificado. Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correta preservação
do património devem adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas
a um processo de contínua mudança.
O contexto particular de escolha destes valores requer a elaboração de um projeto
de conservação e a tomada de uma série de decisões que constituem o projeto de
restauro, de acordo com critérios técnicos e organizativos apropriados.
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Conscientes dos profundos valores da Carta de Veneza, e trabalhando para os
mesmos objetivos, propõem os seguintes princípios para a conservação e restauro
do património construído.
Considerando a Carta Internacional para a Conservação e Restauro dos
Monumentos e Sítios (Carta de Veneza, 1964) e as resoluções da 5.ª Assembleia
Geral do Conselho Internacional para os Monumentos e Sítios (ICOMOS), Moscovo
1978, a Carta de Burra foi adoptada pelo ICOMOS da Austrália (The Australian
National Commitee of ICOMOS) em 19 de Abril de 1979, em Burra, Austrália do Sul.
Foram adaptadas revisões em 23 de Fevereiro de 1981, em 23 de Abril de 1988 e
em 26 de Novembro de 1999.
A Carta de Burra indica linhas de orientação para a conservação e para a gestão
dos sítios com significado cultural (sítios património cultural), e está baseada nos
conhecimentos e na experiência dos membros do ICOMOS da Austrália.
A conservação é uma parte integral da gestão dos sítios com significado cultural e é
uma responsabilidade permanente.
Um dos documentos mais atuais e de referência para este estudo é a Carta de
Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, elaborada pela TICCIH em 2003. A carta
introduz os principais conceitos sobre o tema, explorando os valores e o significado
dos testemunhos industriais para o conhecimento da história local, regional e
nacional. O documento apresenta ainda vários critérios tais como: o inventário, a
identificação, a investigação e a educação, que permitem o seu reconhecimento e
consequente salvaguarda. Segundo SERRANO (2010), o documento refere também,
diversas diretrizes de gestão, nomeadamente de proteção, de manutenção e de
conservação, que permitem administrar os vestígios industriais e inseri-los na vida
contemporânea.

1.5.2 Obras de referencia:
A dissertação de Ana Catarina Bispo Serrano (2010), Reconversão de espaços
industriais permitiu a referência inicial deste trabalho, na organização e prioridades
dos assuntos abordados, por se tratar da reconversão dos edifícios industriais,
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destacando algumas estratégias de abordagem a edifícios de valor cultural ou não,
referindo intervenções como o restauro e a reconversão.
Em seu trabalho Serrano (2010) visa o estudo das reabilitações de edifícios
industriais obsoletos. Seu objetivo é estudar o processo arquitetônico que permeia
toda esta situação e perceber como se projetar sobre uma estrutura industrial préexistente, investigando as possibilidades de reintegração desta edificação para o
uso atual.
Com uma análise de estudo de caso, e recolhendo dados com os profissionais
responsáveis por esses projetos, determina-se as principais condicionantes e como
os resultados influenciam nas diretrizes da reabilitação.
A reconversão de edifícios não habitacionais, para uma nova função, residencial
no âmbito da reabilitação urbana (2009), Antônio Jorge Taboas Simões.
Simões, atenta para o fato da necessidade da reabilitação das edificações que
ficaram esquecidas no tempo e espaço, apontando a falta de conscientização
para a proteção do patrimônio edificado, e enfatiza a falta de legislações
específicas e eficazes.
Aponta para medidas que fomentam as ações de reabilitação urbana e que se
apresenta no decorrer do trabalho, assim como o meio-ambiente, que, para ele,
muito vem a colaborar o uso do patrimônio habitacional edificado. A reabilitação,
assim surge como uma forte alternativa sustentável, permitindo maior proteção
dos recursos naturais.
A reabilitação das cidades deve ser um processo alargado e transversal, não
devendo ser limitado à reabilitação de monumentos. Outros poderão se integrar
a este programa como: edifícios habitacionais, equipamentos, espaços
comerciais e espaço público, edifícios públicos, sendo também fundamental
estendê-la à reabilitação dos espaços industriais existentes para que este processo
fique completo.
Este artigo traduz todo o processo das mudanças durante todos esses anos, sendo
considerada importante a inclusão destas informações no trabalho, para termos o
real entendimento de como se deu o início deste processo, e qual será o provável
caminho a ser traçado para a continuidade destes empreendimentos.
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ALMEIDA, G.G.; GONÇALVES, O.M. Avaliação Durante Operação (ADO). Esta
pesquisa vem acrescentar nos estudos das rápidas mudanças tecnológicas,
característica importante a ser objetivada nas instalações prediais. Na realidade, a
etapa de aplicação da ADO se sobrepõe à etapa de uso, onde se busca as
informações através de documentos e registros da edificação.
CROITOR, L. E. T. A gestão de projetos aplicada à reabilitação de edifícios.
Conforme define Croitor, na construção civil, de uma forma geral, a gestão de
projetos pode contribuir positivamente com resultados de um empreendimento.
Assim constatou-se que a gestão de projetos pode ser ainda mais relevante nos
processos de reabilitação de edifícios.
Esta pesquisa se propõe a aprofundar-se sobre essas questões, apresentando os
resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto que busca caracterizar os
empreendimentos de reabilitação. Com interfaces entre projeto e obra, além de
discutir o papel da coordenação de projetos no contexto da reabilitação de edifícios.
BARDESE, C.I. Patrimônio edificado, preservação e requalificação: O caso do
Moinho Matarazzo e Tecelagem Mariângela. 2011. A pesquisa de Bardesi é voltada
para a preservação do patrimônio arquitetônico industrial na cidade de São Paulo.
Com importantes exemplares da arquitetura industrial datados do fim do século XIX,
e início do século XX, localizados no bairro do Brás.
Sua pesquisa busca questões sobre o patrimônio industrial edificado, propondo
diretrizes para sua preservação, e pretende demonstrar que é possível aliar ações
corretivas a este tipo edifício e direciona-lo a novos usos.
CANTELL, S.F. The Adaptive Reuse of Historic Industrial Buildings: Regulation
Barriers, Best Practices and Case Studie.. Um número crescente de cidades está
aplicando estratégias holísticas e políticas para e reabilitar os seus edifícios
industriais históricos desocupados ou subutilizados.
Algumas cidades foram ainda mais longe, tornando a reutilização adaptativa de
edifícios industriais vazios, parte integrante de suas estratégias de desenvolvimento
e habitação acessível sob a rubrica de "crescimento inteligente".
A oportunidade de reutilizar instalações obsoletas no núcleo urbano apoia a
sustentabilidade e Iniciativas de crescimento inteligente destinadas a concentrar o
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redesenvolvimento em cidades internas em um esforço para diminuir a expansão
urbana. Como uma alternativa para a nossa sociedade cada vez maior, a
reutilização adaptativa oferece um local de construção sustentável com infraestrutura e materiais existentes.
LANGSTON, C.;YUNG,H,K,ESTHER.; CHAN,H.W. The application of ARP modelling
to adaptive reuse projects in HongKong. Habitat International. Proteger o património
edificado, cada vez mais envelhecido esta se tornando uma forma sustentável de
minimizar o impacto sobre os recursos naturais já escassos. O reuso adaptativo é
uma forma eficiente de reutilização de edifícios existentes que se tornaram obsoletos
por "reciclagem" in-situ, dando-lhes um novo uso.
Os resultados das pesquisas de Langston são valiosos para o patrimônio industrial
de uma forma geral, em seu esforço de implementar, projetos ecologicamente
corretos e um desenvolvimento mais rigoroso na proposta do reuso, facilitando a
identificação e a justificação dos edifícios adequados reutilização adaptativa, antes
de se tornarem escombros e consequentemente demolidos.
Neste trabalho, usando Hong Kong como um estudo de caso de desenvolvimento
urbano, a modelagem de potencial de reutilização adaptativa (ARP) é um processo
em andamento em Hong Kong para a reutilização adaptativa de 14 edifícios
históricos públicos existentes. Com uma investigação entre os melhores e piores
projetos, acumulando experiência e o fornecimento de insights sobre a validade do
processo de modelagem e avaliações.
Esta investigação auxilia no reforço da capacidade de gestão na utilização
responsável dos recursos naturais de energia e sustentabilidade. Os resultados
desta pesquisa apontam para os impactos da construção civil, nas questões de
materiais e sistemas, particularmente nos impactos associados aos recursos
incorporados nos edifícios e as resultantes de emissões de gases de efeito estufa.
MORAES, V. T. F. Propostas de diretrizes para projeto de retrofit: O caso de uma
edificação para atividade de ensino. O desenvolvimento sustentável quando
articulado a construção civil enfrenta desafios da busca de novas práticas e
tecnologias que proporcionam a redução de resíduos e da poluição, o melhor
reaproveitamento dos recursos como energia e água, diminuição de consumo de
matéria prima.
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Em busca da união da preservação ambiental com o desenvolvimento econômico,
pois segundo Adam (2001) apud Moraes, os edifícios são responsáveis pelo
consumo de 50% de toda energia produzida no planeta, representando desse modo,
a atividade humana que gera o maior impacto sobre o meio ambiente. Segundo
Farias et al. (2005), a construção civil é responsável pelo consumo de
aproximadamente de 30% de todos os recursos naturais extraídos do planeta. Com
estes dados, entende-se a preocupação dos profissionais e a importância que o
setor da construção civil e organizações envolvidas neste processo em desenvolver
programas e ações visando o desenvolvimento sustentável.
LAZINHA,J.C; FREITAS,V.P; GOMES,J.C. Metodologia de diagnóstico e intervenção
na reabilitação de edifícios.

A reabilitação de edifícios, no contexto europeu,

continuará a crescer nos próximos anos, até se consolidar como um setor de grande
importância no conjunto da construção.
Para acompanhar esta realidade, é importante desenvolver uma nova metodologia
de inspeção de exigências de modo a que todos os intervenientes no processo de
reabilitação de edifícios, disponham de um instrumento de trabalho que permita
rapidamente obter informações corretas e adequadas sobre o edifício objeto de
intervenção.
Na generalidade dos países europeus os investimentos na reabilitação de edifícios
superam os montantes utilizados na construção de novas habitações. De acordo
com as estatísticas da EUROCONSTRUC-DAEI, na União Europeia o investimento
médio na reabilitação, na União Europeia e em 1995, representava já 33% do total
do setor da construção, valor superior ao efetuado na construção de novas
habitações (26%). Por exemplo, em países como a França, Itália, Grã-Bretanha e
Dinamarca o investimento na reabilitação ultrapassava mesmo os 40%.

1.6 Metodologia e estrutura do trabalho
A metodologia adotada nesta dissertação desenvolveu-se por meio de pesquisas
exploratórias, fotográficas, descritivas e prática com estudo de caso.
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A pesquisa denomina-se exploratória, pois consiste no levantamento bibliográfico e
revisão da literatura referente aos trabalhos realizados e analisados por outros
autores pertinentes ao tema.
A pesquisa é descritiva porque pretende descrever as características encontradas
em estudos já realizados sobre o tema e suas observações. Tem por base o
levantamento de métodos utilizados e pesquisados, incluindo estudos bibliográficos
internos e externos, com uso de técnicas e soluções adotadas nos edifícios onde se
observam esta tipologia adotada de intervenção no Brasil e no exterior.
Com a intenção de alcançar o objetivo proposto, este trabalho foi desenvolvido ao
longo de dez capítulos, além da introdução e as considerações finais.
A fase inicial deste trabalho, que constitui o Capitulo 2 a uma visão geral do tema,
abordando sinteticamente o interesse das universidades pelos edifícios industriais e
as implicações no desenvolvimento urbano com a implantação das industrias.
É de grande importância a pesquisa e o conhecimento ao menos de uma pequena
parte desta história, onde parte do contexto aqui apresentado levou a
questionamentos e que se faz parte dos estudos nesta pesquisa.
O Capitulo 3 aponta para uma visão geral sobre as diretrizes utilizadas nas
reabilitações das edificações. Como complemento deste estudo soma-se o conceito
sobre o próprio restauro e a conservação das edificações. A complementação do
estudo será apontada com a investigação sobre as manutenções associadas ao
conceito de reabilitação.
O Capítulo 4 refere-se a uma abordagem histórica da preservação do patrimônio
edificado, onde se pretende realizar uma analogia de como são vistos os conceitos
de preservação nos dias atuais.
A pesquisa deve recorrer ao início da implantação das edificações fabris, bem como
a origem da arquitetura industrial. Referências serão apresentadas frente às
revoluções industriais e à política de uma época.
Neste Capítulo, também será realizado um levantamento das áreas industriais
obsoletas, com o objetivo de conhecer os antigos parques industriais que ainda
compõem a malha urbana; a sua distribuição territorial, e o seu reconhecimento
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enquanto patrimônio cultural, e as referências bibliográficas, ao longo do texto
verificam-se citações através da obra de outros autores.
No Capítulo 5, abordam-se mais profundamente os diversos tipos de intervenções
arquitetônicas, com exemplos nacionais e internacionais. A intervenção sobre o
patrimônio arquitetônico aprofundou-se no estudo da reabilitação, de edifícios
industriais, comparando-os com as especificidades do objeto de estudo.
Com estudos explorando as metodologias inerentes a este tipo de projeto, na
realização de análise de um estudo de caso europeu, como instrumento de
investigação de uma estrutura industrial reabilitada voltada para fins habitacionais.
No Capítulo 6, serão estudados sistemas constituem os projetos de reabilitação
de edifícios industriais para o uso de universidades, procurando-se compreender
as transformações introduzidas no edifício preexistente.
O capitulo 7 / 8 será objeto de estudo de duas intervenções em edifícios industriais,
apresentando as interferências e os resultados em cada trabalho, com a verificação do
nível de modificações para o atendimento do novo programa proposto.
O capitulo 9 verifica o edifício industrial, no sentido das incorporações realizadas e os
benefícios adquiridos com as intervenções, a utilização de ferramentas avaliativas e
apresentação das condições sob estas avaliações.
Capitulo 10 demonstram-se as medições de uma matriz ponderada, metodologia
aplicação de pontuações de desempenho e mapeamento das decisões ao longo do
tempo.
Considerações
bibliográficas.

finais,

desenvolvimento

de

trabalhos

futuros

e

referências

34

2 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS: UMA VISÃO GERAL DO TEMA
O termo reabilitação de edifícios é muito amplo dentro de sua função. A edificação
pode estar de maneira a ser inserida na nova proposta de sua reabilitação ou ter seu
uso completamente modificado.
A adaptação dos imóveis já é uma prática em nosso meio. Residências são
transformadas em escritórios ou consultórios, sendo também de uso comercial. Na
maioria das vezes, casos de mudanças dessa natureza se apresentam de forma
amadora ou sem planejamento algum, de forma não profissional, adotando-se um
sistema empírico de trabalho, pelos próprios proprietários ou futuros usuários.
Na categoria da reabilitação das edificações se aplicam diferentes formatos de
intervenções. Os interesses e as necessidades de cada caso variam, tomando-se
por base os das mudanças e o crescimento das cidades e a necessidade de uma
adaptação com extrema urgência, para acompanhar novos empreendimentos que
surgem a todo o momento.
A ingerência nos programas de conservação e manutenção das edificações colabora
para uma deterioração ainda maior, não enfatizando os edifícios residenciais ou
comerciais, ou ainda os próprios edifícios públicos, que enfrentam esta mesma
problemática.
A proposta da reabilitação vem ao encontro, no sentido de ajuda e organização no
meio social como um todo, colaborando com algumas soluções na readequação do
espaço urbano, e modificando as condições sociais locais, podendo até incentivar
toda a economia de uma região onde ela se faz presente.
Os modelos de expansão e crescimento se parecem quando falamos em grandes
centros urbanos. Por sua vez, o problema de infraestrutura gerado por esse
crescimento desordenado serve- nos de modelo em quase em todos os casos.
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Entre alguns programas e movimentos a respeito da reabilitação dos edifícios em
São Paulo, pode-se citar o exemplo de projetos como o, (Reabilita)1 que faz parte
deste conceito, junto com uma política pública que venha beneficiar os executores
de alguma forma, com leis de incentivos ou mesmo algumas isenções para estes
empreendimentos.
O objetivo central deste conceito é a ocupação de edifícios em áreas centrais de
imóveis vazios ou subutilizados. O programa estende-se a várias cidades como São
Paulo, Rio Janeiro, Salvador, grandes centros, como em outras capitais brasileiras.
O processo visa o repovoamento de áreas centrais, tentando assim uma
reformulação e readequação do espaço urbano. O projeto Reabilita visa estudar e
propor diretrizes para a reabilitação de edificações para habitação de interesse
social.
Conceitos já em uso por volta 1870, na Inglaterra, eram definidos como normas a
serem seguidas, bem como a preocupação da preservação dos edifícios de uma
forma geral, e a forma de uso desses edifícios, considerando-se as dimensões
mínimas dos ambientes, a iluminação, a ventilação e instalações das infraestruturas
de forma geral.
A dinâmica de crescimento e a própria evolução das cidades, com ênfase na cidade
de São Paulo, onde o m2 dos terrenos em constante alta e a própria escassez dos
mesmos, induz à adoção da ideia da reabilitação de edifícios, principalmente em
áreas ditas como centrais.
O processo de degradação das edificações não se restringe ao setor privado. As
edificações do setor público sofrem com os mesmos problemas. Temos um
problema maior, que seria do próprio descaso com o patrimônio público, má
administração ou mesmo incompetência por parte de quem gerência estes edifícios,
com a falta de manutenção prévia ou até desinteresse em tornar os edifícios

1

Projeto Reabilita 2007- Habitação de Interesse Social. Disponível em. A gestão de projetos
aplicada à reabilitação de edifícos: www.pcc.usp.br/files/text/publications/BT_00529.pdf .
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adaptados para uma nova realidade de uso, como a própria adaptação em relação a
pessoas portadoras de cuidados especiais.
“A decadência do patrimônio construído é quase sempre também final de crise na
estrutura social.” (CABRITA, 1996, p.266).
Segundo Arantes (2001), a reabilitação de edifícios contribui para a solução de
alguns problemas advindos da deterioração do espaço urbano e das condições
sociais e físicas inadequadas. A ela podem ser atribuídas melhora de autoestima da
população e até consequências como reativação econômica social.
O processo de reabilitação, embora ainda pouco presente em nosso cotidiano, já faz
parte da realidade de algumas cidades. Em São Paulo, já possuímos exemplos de
edifícios totalmente reabilitados e em uso atualmente, que seriam edifícios os quais
se tornaram centros acadêmicos ou mesmo universidades, onde se concentra o
estudo deste trabalho e pesquisa.
O Estado tem como incentivar a reabilitação das edificações, não só na área que
este estudo se propõe, mas como também em todo tipo de empreendimento, com a
criação de Leis e decretos específicos para este fim, implementando novos edifícios
de cunho social e se estendendo até os edifícios de uso público, com significantes
mudanças em seu entorno por consequência desta recuperação, que age como
induções de uma região como parte de um plano previamente traçado.
De 1930 a 1945, o setor privado é quem produzia as habitações, logo passando a
ser de responsabilidade do estado. A reabilitação desde esta época não era um
enfoque do Estado, nem mesmo das instituições privadas. As melhorias
incorporadas nas edificações eram feitas com um único sentido: a especulação
imobiliária.
Arthur Sabóia elaborou um conjunto de leis em 1929, que passa a vigorar como
código de obras, a partir de 1934, delimitando a cidade em zonas, central urbana,
suburbana e rural, estabelecendo regras diferenciadas entre elas. Mesmo assim, isto
não impediu o surgimento de áreas em completo desacordo com a legislação. Com
o crescimento inevitável da cidade e as mudanças no setor econômico, fazem com
que a população abandone as regiões centrais, onde começa uma ocupação com
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edifícios predominantemente comerciais, fazendo com que a população passe a
ocupar espaços nas cidades periféricas, criando assim vazios nas áreas centrais.
O incentivo à reabilitação está completamente relacionado com a recuperação
propriamente dita da infraestrutura, a modernização. A recuperação do espaço
urbano é de total interesse da população, criando-se assim o incentivo para a
reabilitação dos edifícios de uma forma geral, fazendo com que seja viável a
recuperação da edificação ali inserida. Em análise podemos dizer que a reabilitação
do edifício está diretamente ligada à reabilitação do seu entorno, se interagindo e se
complementando.
Portanto, a qualidade do entorno da edificação será determinante na decisão da
recuperação e reabilitação das edificações ali inseridas, mantendo sua utilização e
agregando valor ao edifício reabilitado.
A definição da reabilitação deveria estar embasada em legislações definidas para
este evento, com associações entre poder público e privado, criando assim uma
política voltada ao setor do parque já edificado.
Edifícios que durante sua vida útil sofreram intervenções, como manutenções
periódicas, certamente serão edifícios que estarão tecnicamente mais indicados a
uma possível reabilitação.
Independente de um edifício estar dentro das características a que se propõe a nova
estrutura para seus usuários, a inexistência de estacionamento, ou mesmo na falta
de equipamentos encontrados nos edifícios mais modernos, mesmo assim, esta
edificação terá possibilidade de ser reabilitada e encontrará o seu nicho de mercado.
Os fatores de reabilitação do meio urbano, de forma geral, também é fator
predominante na decisão por reabilitar o edifício no meio em que ele está inserido.
Em países da Europa, onde a reabilitação das edificações já é uma realidade, este
processo é empregado num período de tempo cada vez menor, e dando maiores
usos e redirecionando estas edificações, tornando assim seu período de vida muito
mais longo em relação do que se estimava no passado.
O processo de reabilitação requer investimentos maiores no início do processo do
que um empreendimento novo. Iniciando pela compra deste imóvel, exige-se todo
um levantamento de diagnósticos no edifício a ser intervencionado. Muitos imóveis já
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não possuem os projetos de quando este foi iniciado, pois muitos se perderam com
o tempo e outros se encontram incompletos.
Segundo ARANTES (2001. p. 59), existem, no exterior, organizações criadas
exclusivamente para o setor de reabilitação, como a PACT- ARIM, na França, cujo
propósito principal é de promover, organizar e gerir a reabilitação das habitações,
com as orientações de técnicos experientes, considerando-se que neste país há
inúmeros instrumentos de financiamento e subsídios voltados para os programas de
reabilitações.
Para a nossa realidade, ideal seria criar uma legislação própria acompanhada de um
programa para as reabilitações, com sugestões para o incentivo das ações.
Atualmente o mais próximo seria as leis voltadas para a preservação dos
patrimônios históricos, não se estendendo a um programa mais eficiente que seria
diretriz para a recuperação, de edifícios e não só voltado aos patrimônios da cidade.
Estudos de reabilitações de edifícios a que esse estudo se propõe, não se justificam
por falta de edificações que não estariam aptas a adaptações ou reuso, e sim por
falta de uma politica que este tipo de empreendimento necessita para sua completa
viabilização, como um sistema de mobilidade adequado aos usuários de forma geral.
Fica aqui uma indagação: se não seria um motivo a mais, para que além da
reabilitação pontual, este benefício se estendesse ao seu entorno para readequar
todo o seu entorno.
A legislação atual de preservação contempla os edifícios ditos como patrimônio
histórico ou cultural, não existindo uma politica de incentivo no que se refere às
edificações ditas “comuns”, que é a grande maioria dentro do tecido urbano.
Contamos com alguns incentivos, como o decreto ( 37.302 de 27/01/1998 da Lei
123.50 de 06//06/2 ), que beneficia com isenções de IPTU, conforme reabilitação e

2

Disponível em http://www.radarmunicipal.com.br/legislacao/decreto-37302, LEI N. 12.350 - DE 6 DE
JUNHO DE 1997. Concede incentivo fiscal aos proprietários de imóveis ou aos patrocinadores das
obras de recuperação externa e conservação de imóveis localizados na Área Especial de
Intervenção, objeto do Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo –
PROCENTRO.
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conservação da fachada do edifício por 10 anos, condicionando a lei e a fiscalização
voltada a edifícios tombados, de acordo com a Lei 10.598/1998, sendo agora
estendida para outros imóveis, que tem como objetivo o incentivo e benefícios a
novas construções e em segundo plano a conservação e reabilitação das
edificações. Hoje, a mudança por novos rumos no sentido da reabilitação de
edifícios está praticamente nas mãos do poder público, que seria o principal
incentivador para que o ato da reabilitação ou requalificação seja uma realidade.
Existem exemplos de alguns estados nos EUA que possuem legislação específica
para reabilitação, permitindo adaptações, propondo que as especificações do código
sejam baseadas no desempenho do edifício. Isto seria uma proposta de realizar
estudos por profissionais com competência, para analisar e decidir sobre as
adaptações ou mudanças no código de obras gerando um novo código voltado ao
interesse das reabilitações (JESUS, 2008, pag.26)
Os países europeus seguem as normas básicas de caráter higienista para novas
construções, e existe a possibilidade de expropriação em função de deterioração de
uma edificação, ou falta de conservação por parte do proprietário.
Há exemplos, como na Itália, onde se prevê integração de antigas construções com
os novos empreendimentos e a reabilitação de edifícios industriais com nova função
entre outras. A Itália possui municípios que têm como atribuições destinar boa parte
dos recursos em recuperação urbana e edificações, incentivos quanto às taxas e
contribuições que podem ser realizados, ou até mesmo eliminados, no caso da
reabilitação trazer benefícios nos custos de infraestrutura da cidade, reportando a
um beneficio social.
A reabilitação dos edifícios pode significar uma parte na ajuda no déficit habitacional
e do mesmo modo, a intervenção imediata nos edifícios existentes, impedindo sua
deterioração, ampliando assim a oferta de edifícios adaptados ao um novo uso.
Segundo levantamento oficial do IBGE (ultimo censo 2010) existe atualmente em
São Paulo, 290,307, moradias não ocupadas, equivalente a 7,4 % do total de
domicílios na capital. Desse montante, é difícil precisar quantos edifícios estão
realmente desocupados.
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Na ultima gestão (finalizada em 2016) da Prefeitura do Munícipio de São Paulo,
foram mapeados cerca de 42 edifícios ocupados irregularmente e estava em vigor
um projeto de desapropriação de mais 53 edifícios ociosos no centro da cidade,
resultando um total de 2.500 unidades aproximadamente dos edifícios ociosos, 3
através do Decreto de Interesse Social (DIS)
A legislação de São Paulo propicia a demolição de edifícios não residenciais, como
opção mais rápida e rentável, na construção de novas moradias, com a Parceria
Pública – Privada (PPP) 3 na lista dos prédios marcados para cair, existem até
igrejas, creches, pizzarias antigas e prédios de uso misto. Segundo os moradores
atingidos, apenas 85 imóveis estão vazios ou desocupados e 55 são terrenos.
Um dos problemas que enfrentamos frente à reabilitação das edificações, de uma
forma geral, recomposição de vagas de garagem, inúmeros edifícios já não as
possuem originalmente, juntando-se a isso a frágil infraestrutura de mobilidade
urbana. A precariedade do sistema público de transporte reduz grande parte da
população para este uso.
Na Europa, com exceção de Portugal, o mercado de reabilitação chega a ultrapassar
investimentos em relação à implantação de novas edificações, Será porque na
Europa já se estabeleceu uma cultura de preservação das edificações ? ou pelo fato
da Europa não possuir talvez grandes áreas que possibilitariam o investimento em
novas edificações?.
Segundo LUCINI (1996), estudos feitos na Inglaterra, Holanda e Itália mostram que a
reabilitação se justifica, quanto ao custo de reabilitar, que representa 60%, 70% do
valor de um novo empreendimento. Em Portugal é da ordem 50%, no Brasil não há
parâmetros.

3

Parceria Publica Privada Publica. Disponível em www.redebrasilatual.com.br › Cidades › 2013 › 30
de abr. de 2013. .
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Segundo ARANTES (2001), a reabilitação do imóvel pode tirar de um impasse os
proprietários, sobretudo os privados, através da reversão ou recuperação do valor de
seu imóvel, recolocando-o no mercado imobiliário.
As tomadas de decisões quanto à reabilitação dos edifícios dependem do estado de
conservação, a função atual e a pretendida do imóvel. A questão da legislação onde
se localiza o imóvel é parâmetro para viabilizar ou não sua recuperação e,
consequentemente, seu uso.
Um dos itens principais, que se tornaria o sucesso de uma reabilitação, seria um
levantamento de dados do edifício a ser intervencionado e de um planejamento bem
detalhado das ações que serão tomadas.
É muito importante se ter em mãos os projetos originais das edificações para ajuda
deste levantamento e a tomada de decisões nas diretrizes a seguir. Mas nem
sempre é possível obter os documentos necessários para a realização dos primeiros
levantamentos. Sendo assim, precisa-se recorrer a uma análise ainda mais precisa
do imóvel investigado.
Em países da Europa onde a prática da reabilitação já faz parte de um contexto,
podemos encontrar dados das edificações, facilitando muito o trabalho dos primeiros
diagnósticos, evitando assim o encontro com situações desfavoráveis nestas
pesquisas. Todo este trabalho terá que ser documentado e organizado no momento
da intervenção propriamente dita. Com verificação do desempenho dos materiais
que foram utilizados na elaboração da edificação.
Um dos itens principais a ser verificado, são as patologias que estas edificações
incorporaram com o passar dos anos, item que será estudado com maior
profundidade em outros

capítulos desta

dissertação, assim

como

indicar

sistematizações de recuperação destas verificações.

2.1 O interesse das Universidades pelos edifícios industriais.
Segundo Sanches (2001) certo número de edifícios industriais vem dando uso as
universidades onde se concentra investimentos de empresas, e instituições de
ensino particular.
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Edifício datado dos anos 1920 e 1930, onde funcionava a indústria têxtil São Paulo
Alpargatas, no bairro do Bráz, ocupação atual, Instituição Universitária. O principal
interesse nestes edifícios industriais desocupados não seria voltado somente as
grandes áreas e excelente pé direito.
As localizações destas edificações é um significado muito forte ainda quando na
escolha de uma área para futura intervenção com certa mobilidade para os futuros
usuários.
Os edifícios industriais em particular os que se concentram em regiões de
centralidade tem sua área normalmente em 100% de ocupação, item de interesse
quando o reuso exige grandes áreas de ocupação ou uso.

2.2 A indústria e a transformação urbana.
Considerando como urbano tudo o que está localizado dentro do perímetro urbano
do município (uma determinação municipal), além dos distritos e das áreas de
expansão urbana, como os condomínios fechados, por exemplo, o censo de 2000 do
IBGE aponta um grau de urbanização no Brasil de 81,23%. Bordo (2005).
Segundo Veiga (2000) só considerar urbano os municípios com mais de 20 mil
habitantes, o critério brasileiro oficial é o da localização (perímetro urbano), embora
outros países possuam outras formas de análise, como a função urbana, a
destinação urbana, a densidade populacional, as formas de trabalho, o número de
habitantes e muitos outros.
Quanto à evolução urbana industrial, existem estudos que datam desde 1970, a
teoria dos eixos de desenvolvimento, que acontecem ao longo das principais
rodovias do País partindo da metrópole em direção ao interior, dentre elas
Presidente Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo branco entre outras.
Estudos apontam que a partir do desenvolvimento industrial que a urbanização
acentuou-se consideravelmente, a Revolução Industrial (1750) destaca a área
urbana e a fábrica é um fenômeno necessariamente urbano.
Ela exige, em sua proximidade, a presença de um grande número de trabalhadores.
O seu grande volume de produção requer serviços de infra-estrutura (transportes,
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armazenamento, energia etc.), que constituem o cerne da moderna economia
urbana. Quando a fábrica não surge já na cidade, é a cidade que se forma em volta
dela. (SINGER, 1977, p. 24-25).
Desde o final do século XVIII, urbanização e industrialização foram processos
complementares, associados um ao outro. As primeiras máquinas exigiam grande
quantidade de trabalhadores, que por sua vez iam se instalando próximos às
indústrias, formando as vilas operárias, trazendo a necessidade dos bens de
consumo para sua sobrevivência. Para a comercialização de parte dos produtos
industrializados, eram necessários os estabelecimentos comerciais, que são típicos
do meio urbano.
Com a necessidade de uma infraestrutura modernizada para atender aos interesses
de algumas fábricas, como melhoria dos acessos e vias, fornecimento de água
encanada e energia, meios de comunicação. Com os novos investimentos
implementados para um melhor desenvolvimento do parque industrial, acaba
atraindo novas indústrias para as cidades, aumentando a concentração de pessoas
no espaço urbano.
Com a evolução no campo e a mecanização agrícola, constata-se uma migração de
trabalhadores rumo às cidades com o crescimento das indústrias e a necessidade de
contratação de mão obra para trabalhos urbanos em geral.
A partir dos anos 1940, a indústria ganha um novo impulso com a criação das
empresas estatais nas áreas de siderurgias, metalurgia, geração de energia
(hidrelétricas) A partir deste momento, o processo de urbanização toma impulso
conjuntamente no Brasil.
Nos anos 1950, o processo de urbanização intensifica-se na Região Sudeste, a mais
industrializada do país, atingindo as demais regiões na década de 1970. Em 1980,
todas as regiões brasileiras já apresentavam uma população urbana superior à rural.
O ano de 1996 marca o predomínio da população urbana em todos os Estados
brasileiros, sendo o Maranhão o último a fazer a transição Bordo (2005).
A região metropolitana de São Paulo foi instituída pela Lei Complementar Federal de
nº 14, de 08 de junho de 1973 e pela Lei Complementar Estadual de nº 94, de 29 de
maio de 1974. É formada por 39 municípios que, juntos, ocupam uma superfície de
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8.051 km2, com uma população de 12,04 milhões de habitantes. Atualmente, é o
sétimo maior aglomerado do mundo, atrás de Xangai, Moscou, Istambul Mumbai.
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3 CONCEITOS RELACIONADOS À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS.
3.1 Conceitos de Reabilitação
O conceito de Reabilitação enfatiza toda a série de ações empreendidas tendo em
vista a recuperação de um edifício. O seu objetivo fundamental consiste em resolver
as deficiências físicas e as anomalias construtivas, ambientais e funcionais,
acumuladas ao longo dos anos, procurando ao mesmo tempo uma modernização e
recuperação, melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses edifícios
aptos para o seu reuso Aguiar, Cabrita e Appleton (1993).
Nesta definição, está bem patenteada à ligação entre reabilitação de uma
construção e o conceito de utilidade da mesma, o que indica a forma mais adequada
de avaliar a reabilitação, Teixeira (2008).
Cada edifício a ser reabilitado possui sua característica própria de intervenção, e
deve ser analisado para a abordagem de uma forma específica de intervenção, com
objetivos diferentes e para qual uso será destinado.
As edificações podem apresentar níveis mínimos de intervenção, ou intervenções
mais profundas, com interferências até em suas fundações, exigindo assim um
estudo mais complexo e de maiores proporções. De uma forma geral, nem todos os
casos precisarão de uma reabilitação estrutural profunda. Estas condições serão
levantadas em uma vistoria onde e para quais usos serão destinadas, o que, poderá
alterar o destino do edifício.
A reabilitação de uma edificação deve ser vista como um setor da construção civil
que é dirigida para a conservação e readequação dos imóveis para o uso a que se
destina.
Nas áreas da Arquitetura e Engenharia, o conceito de reabilitação aparece sob
diversas formas, dependendo do contexto em que é utilizado. De fato, a reabilitação
pode ser entendida em vários âmbitos, sendo o mais recorrente o da cidade e o do
edifício, BCSD Portugal (2004 apud Jesus, 2008). Termos como “retrofit ” “reforma”,
“reabilitação”, “recuperação”, “requalificação” entre outros, são usados de forma e
conforme a característica que seus autores assim bem os determinam. Não importa
o grau de interferência ou mesmo a tipologia de cada caso, sem haver a
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preocupação de se explicar qual seria a terminologia ideal para cada tipo de
intervenção.
O desenvolvimento urbano, assim como questões referentes ao assunto, já vem
sendo debatidos há muito tempo em níveis internacionais, com um adiantamento
considerável. Esta questão também é internamente debatida, com ênfase bem
menor e com um pequeno grau de importância, mas que da mesma forma,
precisamos identificar com nomenclaturas as tipologias e intervenções realizadas.
Reabilitação Urbana
“define-se como uma nova política urbana que procura a nova cidade
existente, mediante estratégias e ações destinadas a potencializar os
valores socioeconômicos, ambientais e funcionais de determinadas
áreas urbanas, para elevar a qualidade de vida das populações
residentes, melhorando as condições físicas do parque edificado, os
níveis de habitabilidade e equipamentos comunitários, infraestruturas,
instalações e espaços livres.” (JESUS, 2008, p 65)

No entanto, internamente, a reabilitação urbana ainda é considerada como uma
visão ideológica. Pouco se tem feito em relação a este assunto. Podemos observar
as edificações estabelecidas no centro, onde muitas delas, por não dizer a grande
maioria, acha-se em estado de completo abandono, onde se confunde com o próprio
abandono do meio urbano.
Parte deste abandono pode enfatizar o descaso dos possuidores destes imóveis, e
com o agravante de uma gestão não existente por parte da administração municipal,
na cobrança e na criação de uma política de incentivos, para a reabilitação destas
edificações. No entanto, esta revitalização da cidade não pode ser considerada
apenas como um investimento público, tendo os privados um papel fundamental
neste processo, uma vez a maioria dos edifícios com necessidade de reabilitação
pertencem a eles.
O conceito em reabilitação de edifícios pode nos trazer formas diferentes de
raciocínio. Quando se trata da recuperação de um patrimônio histórico,
denominamos como “restauro”, termo técnico utilizado e definido para este tipo de
intervenção, como edificações históricas, dentre as quais se encontram igrejas,
museus, monumentos, dentre outros, que constituem o patrimônio histórico de uma
cidade. Nas intervenções, visando preservação ou valorização deste patrimônio
arquitetônico com origem no século XVIII, o objetivo era somente o de reparar algo
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que deixou de exercer as funções para as quais foi concebido e se necessário,
alteravam-se as características do edifício Luso, Lurenco e Almeida, (2004).

3.2 Conceitos de Conservação
O conceito de "conservação" está relacionado ao conjunto de medidas destinadas a
prolongar o tempo de vida útil de uma edificação. As medidas visam prevenir a
degradação do edifício, e manter todos os sistemas que compõem a edificação em
pleno funcionamento.
A tendência da não conservação de um edifício se dá quanto mais velho este se
encontra, no período de toda sua existência, onde a conservação é um item que já
não fazia parte das prioridades deste edifício. Com o aumento do tempo de uso e a
ineficiência na própria manutenção, alcançamos níveis de degradação, se torna
quase impossível à reversão do quadro de deterioração para um estado de
normalidade do edifício, devido a altos custos na intervenção. A demolição acaba
sendo a tomada de decisão mais adequada. Segundo a Norma NBR 15575-1 —
Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho — Parte 1:
Requisitos Gerais (ABNT, 2008), a vida útil é o "período de tempo durante o qual o
produto pode ser utilizado sob condições satisfatórias de segurança, saúde e
higiene". (ABNT, 2008, p.11).

3.3 Conceitos de Manutenção
Os edifícios, de uma maneira geral, a partir do momento em que entram em
funcionamento e independentemente da qualidade da sua concepção e construção,
iniciam-se também o processo de desgaste e deterioração. Este processo é o
resultado da ação de degradação natural dos materiais e equipamentos utilizados.
Automaticamente, inicia-se um processo de ações corretivas e preventivas, que
permitam manter os edifícios em nível aceitável de qualidade. Estas ações
compreendem pequenas reparações, inspeções e limpezas que visam manter seu
desempenho por um período mais longo possível de sua vida útil.
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As atividades de manutenção eram vistas com pouca importância em se tratando de
edificações novas e negligenciadas em edifícios com um período longo de
existência, consideradas irrelevantes no uso da edificação nova, e mal empregadas
em edifícios mais antigos, ficando assim essas edificações, por longos períodos sem
ações de manutenção prévia.
Para que o edifício possa atender aos critérios e requisitos básicos de desempenho,
e possa ser utilizado sob condições satisfatórias, ele deve periodicamente, ser
submetido a ações de “manutenção”, que visem recuperação de suas propriedades
originais.
Apesar da degradação dos edifícios serem uma consequência natural do processo
de “velhice”, existem fatores que influenciam este processo, como a qualidade na
construção, as condições climáticas e a falta ou inadequadas ações de manutenção.
Estatísticas desenvolvidas a partir das origens dos problemas dos edifícios apontam
para o seguinte PAIVA (2002).
Gráfico 1: Distribuição das origens dos problemas em edifícios durante a sua vida útil.

Fonte: Paiva 2002.

Segundo este estudo, os erros cometidos em fase de projeto e construção assumem
papel de destaque, perfazendo cerca de 85% dos problemas que se verificam em
edifícios ao longo da sua vida.
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Segundo Magalhães (2008), o desgaste natural e uso intensivo que se dá a um
edifício são razões evidentes e que, levando a consequências muitas vezes
indiretas, afetam o desempenho tanto a curto como em longo prazo das atividades
nele praticadas.
São as características dos edifícios que poderão incentivar os fenômenos que
indicam a tendência natural de desgaste, e que mediante a qualidade ou tipo de
utilização, poderão mesmo acelerar estes impactos de degradação típica dos
elementos construtivos.
A tendência natural de desgaste de um edifício deve-se, no fundo, a três problemas
típicos:
 Degradação Física
 Caos na utilização
 Insolvência Econômica
O planejamento da vida útil de um edifício exige um conhecimento das propriedades
dos materiais, componentes que compõem uma construção, e das características do
ambiente em que estes estão inseridos. É um procedimento que visa integrar a
problemática da durabilidade e desempenho dos materiais, permitindo seu
desempenho e dando condições para a obtenção dos resultados estabelecidos por
uma gestão competente.

3.3.1 Gestão de edifícios em relação à manutenção
A Manutenção de Edifícios entende-se por uma atividade inserida no âmbito da
gestão de edifícios, em que juntamente com os processos de manutenção, serão
introduzidos conceitos como a economia, o desempenho e a funcionalidade.
A Gestão de Edifícios é uma disciplina que reúne diversos campos de especialidade.
Seu funcionamento só será otimizado quando devidamente conjugadas as funções e
conhecimentos das áreas de atividade envolvidas. São intervenientes no processo
da G.E. Os seguintes campos do conhecimento: Engenharia (Civil, Mecânica,
Eletrotécnica, Industrial), Magalhães (2008).
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Entenda-se por Gestão de Edifícios o “Conjunto de ações e procedimentos, que é
necessário a um edifício apos a sua construção de forma a otimizar o seu
desempenho” (CALEJO, 2001, p.24).
Segundo ainda Magalhães (2008), o recurso, que é de fato o termo a aplicar à
edificação, será também considerado como “bem”, uma vez que são conjugados os
conceitos de rentabilidade e utilização. Pretende-se, com a rentabilidade, otimizar
seu desempenho em fase de utilização, ou seja, obter, durante o máximo tempo
possível e ao menor custo, a resposta funcional para o que foi previsto. Na
perspectiva de que o edifício é um “bem”, não só virá associada à duração do objeto,
como o valor que este representa no mercado.
A Maximização do serviço no Edifício somente é possível quando se reúnem estas
duas perspectivas, notando-se que a presença de uma entidade que represente a
Utilização/Gestão e que atue de um modo sistemático é fundamental.
Cabe a gestão a otimização do funcionamento das organizações através da tomada
de decisões racionais e fundamentadas no tratamento de dados e informação
relevante, contribuindo para o desenvolvimento e em atender aos colaboradores e
proprietários da edificação.

3.3.2 Os objetivos na Gestão de edifícios
A gestão de edifícios tem como característica um conjunto de procedimentos
necessários para a manutenção do edifício após a sua construção, de forma a
manter seu desempenho.
Maximizar seu desempenho na fase de utilização significa obter, durante o máximo
de tempo e com o menor custo, a resposta funcional para o qual o edifício foi
projetado. É desejável haver um determinado componente que desempenhe as suas
funções ao mais elevado nível de sua especificação, e com o mínimo de
intervenções possíveis durante esse período.
Esta maximização segundo Calejo (2001), só se consegue se existir por parte do
utilizador / gestor / proprietário uma atitude sistemática que é típica da Gestão e que
se pode caracterizar por:
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Otimizar a utilização;



Promover ações de manutenção;



Observar comportamentos e agir em conformidade;



Proteger.

 A Gestão dos Edifícios poderá ser distribuída por três tipos de atividade:


Técnica



Econômica



Funcional

Gráfico 2: Organograma das atividades da GE.

GESTÃO DE EDIFÍCIOS

TÉCNICA

ECONÔMICA

FUNCIONAL

Fonte: (CALEJO, 2003, p. 26)

Tendo por base estes propósitos, torna-se cada vez mais urgente implementar esta
área da gestão na vida do edifício de forma a zelar pelo funcionamento adequado da
edificação, aumentando a vida útil do edifício como um todo e em particular dos seus
elementos.
Na maioria dos casos, não se encontra habilitado o próprio usuário a realizar este
tipo de gestão. Essa gestão deve ser entregue a uma empresa com habilitações
para estar realizando as manutenções e tomar as providências no momento
adequado do reparo ou da preservação dos elementos que constituem as
edificações, atuando em paralelo na preservação do edifício.
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Esta atividade abrange todo tipo de ações a desenvolver, de forma a garantir o
melhor desempenho das soluções construtivas adaptadas no edifício, quer por meio
da reparação de anomalias, quer pela atuação preventiva em situações de patologia
eminente.
Procurou-se identificar aqui uma pequena parte do que se refere à manutenção dos
edifícios. O assunto é de grande complexidade e seria impossível, aqui, em poucas
linhas, apresentar todo um pensamento e comportamento desta atividade, e de que
forma é usada esta ferramenta, que parte desde a concepção do projeto até a
atuação propriamente dita no elemento que é a edificação, passando por itens como
a manutenção preventiva, a corretiva e economicamente como isso afeta no dia-adia do uso de uma edificação.
Segundo Magalhães (2008) manutenção integra assim a atividade técnica da
Gestão de Edifícios, sendo uma atividade indispensável para que não se verifique a
degradação física de um edifício, e que se aplicada corretamente vai possibilitar que
o edifício se mantenha na condição para o qual foi concebido, assegurando à
estética e a salubridade. O sucesso de uma atividade como a manutenção
dependerá tanto do conhecimento sobre a vida útil dos elementos empregados em
determinada edificação como do conhecimento das necessidades que estes
apresentam em relação ao funcionamento a todo o conjunto.
O conhecimento sobre a durabilidade e ciclo de vida dos materiais revela-se também
importante na decisão do projetista, Este nem sempre tem condição ou liberdade de
especificar um material de melhor desempenho, ficando assim atrelada às decisões
por um fluxo financeiro predeterminado para o projeto que está sendo desenvolvido,
que mediante essas informações poderá apoiar-se na decisão sobre quais
elementos deverão ou poderão optar para incluir no seu projeto. Um plano de
manutenção e a correspondente materialização, sob forma de manual, revela-se
indispensável no processo, pois permite organizar informação de modo claro, com
vista no utilizador.
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3. 4 Conceito de Retrofit
Segundo Barrientos (2004), “Retrofit” é a conjunção dos termos “retro” oriunda do
latim, que significa movimentar-se para trás e de “fit”, do inglês, que significa
adaptação, ajuste. O uso do termo “retrofit” teve iniciou na indústria aeronáutica,
relacionado à atualização de aeronaves, adaptando-as aos novos e modernos
equipamentos.
Para Jesus (2008), nos últimos anos, no Brasil, tem-se observado o emprego
sistemático do termo "retrofit " para referenciar as intervenções de maior magnitude
em edifícios habitacionais ou comerciais, a fim de torná-los adequados às novas
demandas de utilização.
Surgido no final da década 90, na Europa e nos Estados Unidos, onde o uso deste
sistema de trabalho é bastante usual, esta prática tem o objetivo de revitalizar antigos
edifícios, conforme dito por Qualharini (2000), aumentando então sua vida útil,
através da incorporação de modernas tecnologias e utilização dos mais avançados
materiais.
Desta forma, percebe-se que o “retrofit ” pode e deve buscar, com eficiência, dotar
o edifício do uso de uma tecnologia que possa traduzir-se em conforto,
segurança e funcionalidade para o usuário, e em viabilidade econômica para o
investidor.
Com o uso do retrofit, deve-se buscar a eficiência, pois a prática da reabilitação é
muito mais complexa do que se dar início a uma obra nova, em função das
limitações físicas e estruturais onde se pretende reabilitar ou dar novo uso a esta
edificação, e, por consequência, a nova qualificação. Portanto, conclui-se que, com a
redução do prazo de intervenção nas edificações a serem reabilitadas e a adequação
geográfica que um dia foi estudada para a sua implantação, ou mesmo adequada para
atender a legislação vigente naquele momento, seria um grande estímulo para se adotar
este tipo de intervenção.
A compreensão e a conceituação de alguns termos relacionados ao retrofit é de
grande importância para que se consiga uma melhor caracterização de seus
processos e sua aplicabilidade, além, é claro, de uma melhor familiarização com o
público. Cabe aqui a apresentação de alguns termos, que muitas vezes são
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utilizados de forma equivocada, e não o questionamento de seus conceitos.
Logo, seguem-se algumas definições.
Assim, retrofit, em sua forma original, é qualquer tipo de reforma, a renovação
completa de uma edificação, uma intervenção a um patrimônio, ou seja, colocar o
velho em forma de novo, preservando seus valores estéticos e históricos originais,
além de trabalhar com o conceito de sustentabilidade, na medida em que busca
preservar os elementos que caracterizam a edificação, ao invés de simplesmente
descartá-los.
Não se limitando somente a edificações antigas, a reabilitação de edifícios também
se aplica segundo Croitor (2009), quando há interesse do empreendedor pela
substituição de sistemas prediais ineficientes e/ou inadequados, pela mudança de
uso do imóvel ou, também, quando as edificações se encontram inacabadas e
abandonadas. Ou seja, há um amplo campo de aplicação de empreendimentos
dessa natureza, que se traduz em oportunidades de negócios para as empresas e
profissionais do setor da construção civil. Vários fatores justificam o uso do processo
do retrofit , destacando-se:
•

Aproveitamento da infra·estrutura existente no entorno e de sua localização;

•

Impacto na paisagem urbana;

•

Preservação do patrimônio histórico e cultural;

•

Déficit habitacional e a sustentabilidade ambiental;

•

É Mais econômica e eficiente do que a demolição seguida de uma

reconstrução.
Sua metodologia é analisar, customizar, adaptar, modificar características que
proporcionem melhorias no desempenho energético, aumentar sua eficiência
funcional e valorizar sua estética, pois ao chegarem ao final de seu ciclo de
ocupação, edificações obsoletas estão completamente desgastadas e com pouco
recurso financeiro para recuperação.
Segundo a Arquiteta Telma Fattori Nunes gerente de projetos da Cushman &
Wakefield Semco (empresa especializada em gerenciamento de imóveis), a
metodologia do retrofit envolve sete etapas:
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1. Análise mercadológica e financeira, incluindo valores, estudo vocacional e
viabilidade comercial;
2. Definição do conceito do projeto, o que envolve análise das possibilidades de
expansão de área;
3. Legislação - plano jurídico;
4. Critérios de reaproveitamento de materiais e sistemas;
5. Diagnóstico - etapa que considera elementos como a história da edificação;
estudo de arquitetura e eficiência da laje; análise das condições de sistemas e
equipamentos;
6. Propostas de implementação, incluindo vários cenários, entre eles, da arquitetura,
elétrica, dados, voz, elevador e fachada. (O cronograma de implantação e a
análise financeira correm paralelos a todas essas análises);
7. Comercialização.
Assim, o uso do processo do retrofit tem o sentido de renovação, onde pressupõe
uma intervenção integral, obrigando-se soluções nas fachadas, instalações,
elevadores, proteção contra incêndio e demais itens que caracterizam seu
posicionamento no que existe de melhor no mercado.
De acordo com Barrientos (2004), conhecer o estágio de degradação de uma
construção é muito importante para que a estrutura seja capaz de suportar os
acréscimos de carga gerada por futuras mudanças no layout, com incorporação de
automatismos, e novos partidos de atualização exequíveis. Dentre as diversas
etapas de um empreendimento, o diagnóstico e estudo de viabilidade se destacam
pela

importância

e

por

estar

diretamente

relacionados

ao

sucesso

do

empreendimento. Assim, alguns conceitos devem ser observados nos edifícios antes
de sua intervenção:
• Levantamento cadastral da edificação, resgatando os registros construtivos, os
projetos originais, as normatizações e manuais de segurança;
• Através da elaboração de um anteprojeto, fazer uma definição prévia da
metodologia e dos procedimentos de intervenção, visando melhor desempenho
dos novos materiais nos ambientes modificados alcançando a sustentabilidade;
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• Ampliar o modelo proposto em empresas do setor da construção civil, a fim de
comparar e fazer uso da nova forma de intervenção do ambiente construído, uma
vez que a viabilização deste tipo de investimento não é uma operação simples;
• Fazer reuniões e entrevistas com os usuários, na tentativa de separar as
características das atividades desenvolvidas no ambiente em questão;
• Ampliar a amostragem das edificações intervindas como, por exemplo: escritórios,
moradias, escolas, aeroportos, hospitais etc, a fim de fazer uma análise
corporativa e verificar se há diferentes critérios para utilização do método de
intervenção;
Vale (2006), aponta também algumas sugestões futuras:
• Aplicabilidade dos processos de retrofit nas áreas hospitalares, residenciais,
hotelaria e escolares, visando atender ao trinômio de Qualidade, Segurança e
Saúde, sem deixar de lado as questões ambientais;
• Identificação de cada etapa dos processos de retrofit, com suas respectivas
análises e propostas;
• A influência dos assuntos relacionados ao retrofit nas edificações atuais, de modo
facilitar suas futuras reabilitações, com a pesquisa de novos materiais e
tecnologias que venham a facilitar os processos;
E, a importância dos processos de retrofit para a preservação dos valores
arquitetônicos e paisagísticos das cidades.
Pode-se concluir que a recuperação de obras danificadas através do uso do
processo do retrofit arquitetônico é uma ferramenta de intervenção limpa e confiável
evitando que as edificações tornem-se obsoletas. O retrofit possibilita ainda uma
recuperação segura abrangendo aspectos históricos, econômicos e ecológicos.
Proporciona a maximização do ciclo de vida dos edifícios existentes, readequandoos às necessidades dos novos usuários, tornando-os funcionais para o tempo
presente.
• Realizar um minucioso levantamento e estudo dos sistemas e equipamentos já
instalados. Observar o caminho físico percorrido na época da construção e propor
as soluções de possíveis novos caminhos;
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• Definição dos subsistemas a serem implantados obedecendo aos padrões
nacionais usados nos empreendimentos do mesmo porte;
• Aproveitamento de equipamentos e funções antigas, bastando apenas interligálos ao novo sistema;
• Documentar em um memorial descritivo todos os procedimentos de modificações
ocorridas. Através de uma listagem, descrever a interligação dos sistemas
antigos aos novos, tais como os sistemas de segurança e incêndio.
• Nas plantas de arquitetura, desenho técnico e instalações, mostrar as
modificações e acréscimos, evidenciando o posicionamento da distribuição dos
possíveis novos caminhos, fornecendo dados complementares que auxiliem na
melhor solução possível de ser executada.
De tudo que foi exposto, percebe-se que existem basicamente dois tipos de
intervenção para transformação de um ambiente construído ocioso em um
reabilitado. Primeira: intervenção, que segundo Yolle (2006), é através da demolição
total do edifício antigo e a construção de um novo prédio no mesmo local. É um
segundo processo: Barrientos (2004) define como uma reabilitação uma reforma
gerenciada de uma construção, visando sua adaptação às novas necessidades dos
usuários, ou a otimização das atividades desempenhadas por ela, com o objetivo de
prolongar a vida útil da edificação, proporcionar a modernização de suas
funcionalidades e promover a possibilidade de redução do custo de utilização,
através da implantação das tecnologias disponíveis.
É necessário que se realize um levantamento de dados para se obter qualquer
informação relacionada ao seu histórico: levantamento métrico da edificação,
(traduzido em plantas originais, cortes e fachadas), levantamentos cadastrais das
instalações existentes (elétrica, hidráulica e sanitária). No caso de um bem histórico,
realizar também o levantamento dos elementos artísticos móveis e integrados
pertencentes àquela edificação, pois faz parte de seu acervo e de sua história. Mas,
em determinados momentos do empreendimento, limitações e restrições são
impostas por diversas razões Croitor (2009) :
• Em função das limitações físicas da antiga estrutura;
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• Restrições encontradas pelos profissionais em trabalhar sobre um projeto de
outro autor;
• Por achar que somente os empreendimentos “novos” e convencionais têm
sucesso;
• Impacto causado no projeto como a distribuição de cargas da estrutura devido às
novas divisões internas;
• Devido à diferença de legislação vigente no momento da elaboração do antigo
projeto com a legislação atual;
• Quando a demolição do antigo edifício para construção de um novo é
considerado a solução;
• Quando o grau de incerteza está relacionado à idade do conhecimento que se
tem do empreendimento ;
• A expectativa de resultados das intervenções em empreendimentos de reabi
litação, não pode ser a mesma associada a empreendimentos novos ;
• Falta de padronização das medidas da edificação existente podendo interferir na
execução dos serviços e, por consequência, na produtividade da obra;
Um edifício “retrofitado”, em sua readequação, deve propiciar mais conforto e a
idade de vida para os seus usuários, incorporando conceitos que atendam assim, o
retrofit atendendo a todo e qualquer usuário em qualquer fase de sua vida, de forma
eficaz, se bem articulado e interligado entre entidades do setor da construção civil,
públicos ou privados, pode trazer benefícios ao espaço arquitetônico construído, em
prol do desenvolvimento, não só econômico e social, mas principalmente ao
ambiental.
Cabe aos gestores da construção civil, em particular aos que irão embrenhar-se na
recuperação, manutenção e restauração de edifícios, considerarem que os aspectos
ambientais de uma construção são tão relevantes quanto os aspectos técnicos e
econômicos, considerando-se que mesmo um retrofit causaria impacto ao meio
natural.
Assim os gestores devem adotar uma postura técnica que contribua para minimizar
tais impactos, utilizando uma tecnologia limpa e não poluente, que segundo Adam
(2004), utilizada em pequena ou grande escala possua a possibilidade de ser
absorvida pela sociedade como um todo.
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Um edifício que sofre suas alterações por meio de um retrofit deve servir de modelo
e utilizar materiais ambientalmente corretos que atendam, na medida do possível, as
recomendações, de Araújo (2004) que são:
• Ser renovável ou não esgotar os recursos naturais;
• Não agredir o meio ambiente e contribuir para a sua melhoria, retirando dele
resíduos que comprometem o uso do solo, lençol freático, atmosfera, vida útil de
aterros sanitários e condições de saúde das comunidades;
• Ser benéfico à saúde dos seres vivos e do ecossistema;
• Não contaminar o ar, água ou terra no processo produtivo e pós-uso;
• Não gerar resíduos na produção ou uso;
• Ser de matéria-prima natural, reciclada ou reciclável;
• Ser fabricado industrialmente, devendo atender a demandas crescentes;
• Conter insumos que contribuam para um elevado desempenho ambiental do
produto;
• Não consumir grandes quantidades de energia para a sua extração, produção
e/ou funcionamento ou utilizar fontes de energia renovável;
• Conter especificações técnicas em que constem diferenciais ambientais e
desempenho ambiental;
• Conter menor quantidade possível de embalagens, de preferência recicladas e
biodegradáveis, em último caso:
• Recicláveis;
• Ter custo competitivo, sendo uma alternativa aos similares convencionais de
mercado;
• Atingir a população dos grandes centros urbanos, sem necessidade de ser usado
apenas em áreas rurais ou com área verde disponível;
• Contribuir para a consolidação do eco negócio e do mercado verde;
• Contribuir para o desenvolvimento de um modelo socioeconômico sustentável;
• Contribuir para a educação ambiental dos usuários e vizinhos;
• Sempre que possível, os eco materiais devem permitir flexibilidade e
adaptabilidade arquitetônica do edifício para futuras reformas, ampliações e
alterações de layout, facilitando mudanças com o mínimo custo de materiais e
energias.
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4 REUSO E SUSTENTABILIDADE
As alterações climáticas e efeitos de ordem global provocadas pelo homem têm sido
uma crescente, e um dos elementos favoráveis a este efeito esta na construção civil.
A procura de novos investimentos e ao mesmo tempo o aumento crescente de
novos empreendimentos, estão relacionados entre os grandes fatores do uso de
energia, no consumo de materiais e na demolição de áreas com o descarte de todo
material resultante destas operações.
O reuso é um conceito de forma relevante para a mudança deste comportamento e
um inibidor natural deste processo, resultando em uma economia global de energia.
Uma tendência para o aumento da sustentabilidade pode estar incorporado no
conceito do reuso e nas reabilitações, segundo Conejos, Langston e Smith (2014) o
conceito de reutilização em edifícios existentes é uma das mais elevadas formas de
se garantir uma ação sustentável em relação ao ambiente construído.
As edificações existentes, conta com uma grande quantidade de energia
incorporada através de sua existência, que em contrapartida, uma nova edificação
levaria décadas para se igualar e armazenar economicamente em quantidade de
energia desperdiçada em uma demolição. Apesar das evidencias que demonstram a
importância da reabilitação, atualmente projetos desenvolvidos não estão sendo
direcionados para uma maximização futura em soluções para um possível
reaproveitamento Conejos (2013).
A construção de novos edifícios consome quantidades significativas de matérias
primas e áreas que poderiam estar sendo destinada a outras funções, Nos Estados
Unidos exemplificando, em cada seis novas casas construídas uma é demolida,
enquanto edifícios comerciais em cada quatro construídos um é demolido, segundo
Fornier (2004) este consumo pode ser reduzido com o emprego da reabilitação dos
edifícios.
A reabilitação pode facilitar a preservação das estruturas e do edifício como um todo,
antes de sua decadência e eventualmente na condição de sua demolição, dentro do
conceito de sua preservação histórica e sustentavel, estas ações constituem como
orientações na integração da sustentabilidade e a reutilização adaptada,
preservando o ambiente construído e a sua estória, define Fornier (2004) que a
reabilitação esta ao alcance de qualquer tipologia ou estrutura pré-existente.
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Segundo Lehmann (2012) um pacote de medidas seria efetivamente necessário
para solucionar eficazmente a questão das reabilitações dos edifícios antigos,
concentrando-se no baixo custo e preservação de recursos e materiais,
adicionalmente complementa Langston (2013) que, em uma era de sustentabilidade
seria primordial que profissionais do ambiente construído tomassem decisões
afirmativas em relação às reabilitações e futuras preservações.
A reabilitação de edifícios conhecidos como reutilização adaptativa, entrou em
"linguagem arquitetônica convencional durante os anos 1960 e 1970 nos Estados
Unidos devido à crescente preocupação com o meio ambiente" Cantell, (2005).
Embora a proteção e a manutenção de edifícios existentes especialmente
monumentos antigos, fosse incentivada através da conservação, da preservação e
da adaptação desde 1882. Estas práticas evoluíram sob leis diferentes do património
tais como a lei antiga do monumento de Reino Unido em 1882 Curry, (1995) Em
1906 (Harmon et al., 2006), Convenção de Haia em 1954 (ICOMOS, 1994), Carta de
Veneza em 1960 (Jokilehto, 1996), Carta Burra da Austrália em 1979 (Marquis-Kyle
e Walker, 1994) e recentemente Asia’s Hoi An Protocols em 2005 (UNESCO, 2009).
Os edifícios são bens importantes e constituem uma parte crítica das operações da
gestão das instalações. Embora os edifícios sejam duradouros, eles exigem
manutenção contínua e de possíveis restaurações em um determinado período
tempo.
Eventualmente, os edifícios podem tornar-se inadequados para o seu propósito
original devido à obsolescência, ou pode tornar-se redundante devido à mudança na
demanda por seu serviço ou uso. É nesses momentos que a mudança é provável:
demolição para abrir caminho para novas construções, ou alguma forma de
remodelação ou reutilização, Langston e Lauge-Kristensen (2002).
Os edifícios podem tornar-se obsoletos ao longo do tempo. Os edifícios deterioramse e tornam-se obsoletos à medida que envelhecem. A vida útil de um edifício, que
pode ser interpretada como sua adequação estrutural (ou seja, segurança
estrutural), e é efetivamente reduzida por obsolescência, resultando em uma vida útil
um pouco menor do que a sua vida física esperada.
A vida útil (efetiva) de um edifício ou outro bem no passado era particularmente difícil
de se prever, devido à obsolescência prematura Seel (1983 apud Conejos, Langston
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2010). A obsolescência pode ser descrita como constituindo um ou mais dos
seguintes atributos abaixo:
1. Físico
2. Econômico
3. Funcional
4. Tecnológico
5. Social
6. Legal
7. Politico
4.1 Benefícios Incorporados com a Reabilitação
4.1.1 Beneficio Econômico
O espaço reabilitado pode ser rapidamente retomado para o uso a que foi destinado,
a menos que uma intervenção de maior extensão seja necessária. Com a idéia que
a reabilitação gastaria a metade do tempo de uma obra onde haveria sua demolição
e sua reconstrução no mesmo local, o menor tempo dedicado a sua reabilitação
reduziria consideravelmente os custos de financiamentos da construção e custos de
organizações Johnson (1996, pg. 209, 230).
A respeito das vantagens, o custo da reabilitação de um edifício é geralmente menor
pelo fato de sua existência, o reuso dos elementos estruturais item de grande
economia, entretanto poderão estar em desacordo com leis de segurança como
incêndio, e ser passivos de modificações e atualizações.
É essencial que as edificações consideradas aptas à remodelação, tenham uma
avaliação aprofundada no que implica na sua qualidade estrutural e construtiva, e
seu cumprimento com as leis vigentes atuais.
Segundo Moreira (2016) Os processos de reabilitação estão condicionados por
diversos de aspetos, associados à pré-existência do imóvel, ao seu valor patrimonial,
ao seu estado de conservação e às condicionantes da envolvente, muito importantes
nas zonais centrais urbanas. É fundamental, antes de mais nada, uma análise de
viabilidade, pois nas intervenções em edifícios antigos, pré-existentes portanto, o
programa que deve ser adaptado ao edifício e não o contrário.
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Afirma ainda Moreiras sobre a viabilidade econômica e o correto diagnostico nos
planos econômicos.
“A viabilidade económica das operações de reabilitação é dependente da
escala das intervenções, verificando-se que muitos casos que se encontram
no limiar de se tornarem inviáveis no plano económico. A correta execução
de um estudo prévio ou de diagnóstico é importante para evitar sobre custos
por trabalhos não previstos no decorrer da obra. No desenvolvimento de
obras de reabilitação de edifícios, para além da valorização do imóvel em si,
temos também uma valorização por preservação de valores de ordem
artística, cultural ou histórica e até mesmo em termos de desenvolvimento
sustentável visto que ao reutilizar o construído estamos economizando
recursos e energia”. (MOREIRA 2016, P.7).

4.2 Beneficio Ambiental
Benefício ambiental resulta da reciclagem dos materiais, reuso do sistema estrutural
pré-existente, redução em remanejamento das áreas com cortes e aterros e
transportes em geral.
Edifícios antigos foram construídos com materiais de boa qualidade prolongando
assim ainda mais sua vida útil, e pelo fato de suas alvenarias externas serem de
grandes proporções, garante uma redução no consumo de energia, no aquecimento
ou resfriamento ambiental, e com aberturas avantajadas facilitando a iluminação e a
ventilação.
Aberturas janelas, ventilação natural e iluminação natural são todas as qualidades
desejáveis onde o ruído externo e a poluição não são problemas. Edificações com
gabaritos reduzidos também eliminam a necessidade de sistemas de transportes
verticais com altos custos.
A reutilização de infraestruturas públicas existentes, como telecomunicações, água,
gás, esgotos e drenagem, podem aliviar as exigências das autoridades locais para
estender a infraestrutura e recuperar as paisagens naturais para o desenvolvimento
urbano, Langston (2008)
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4.3 Beneficio Social
Um dos principais benefícios sociais de uma antiga edificação esta em seu valor
histórico e simbólico, eles podem manter como atrativos de espaços urbanos
recuperados e servir como exemplo do reuso do patrimônio construído.
Edifícios antigos frequentemente encontram-se bem localizados na cidade próximos
aos centros e com grande facilidades do uso de transportes urbanos. Estes edifícios
associam o senso de comunidade e são frequentemente vistos como um uso
ambientalmente correto, tanto para fins de ocupação de trabalho como outros usos
sociais como museus espaços culturais e tantos outros usos.
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5 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL EDIFICADO
A intenção da preservação de toda edificação industrial, onde podemos identificar
como um patrimônio é reconhecido como a destinação de sua estrutura com a
finalidade de uso com outras características. Entendemos que o abandono seria o
início para sua degradação. Desta forma, podemos afirmar que um levantamento do
patrimônio do parque edificado seria de grande importância juntamente com a
preservação cultural.
É com esta proposta que chegamos a um consenso quanto à preservação e resgate
de edificações perdidas no tempo, e com a certeza de que muitas deverão sofrer o
processo de demolição sem ao menos haver uma tentativa do resgate e
identificação de sua importância como história, sendo que e na história que nos
firmamos, com o propósito de salvaguardar nossos patrimônios.
A questão do uso das teorias preservacionistas vem sendo abordada a partir da
segunda metade do século XIX. Desde esta época, o comportamento estava
voltado para a preservação e adequação ao reuso, como no Renascimento
Italiano, que apontava uma herança das antiguidades clássicas tanto pelo
aspecto histórico como artístico.
A história nos dá o exemplo do trabalho de Michelangelo (1475-1564), que
realizou trabalhos de transformação das Termas de Diocleciano na Igreja Santa
Maria dos Anjos, onde trabalhou de forma criteriosa, preservando o aspecto
original, inserindo elementos novos de real necessidade, imprimindo com isto o
conceito da mínima intervenção Kuhl (2001).
O século XIX foi uma época de debates, quando se intensificaram os conceitos e
as formas de intervenções, com as ideias não intervencionistas de John Ruskin
(1819-1900) na Inglaterra e as intervencionistas de Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc
(1814-1879) na Franca.
Ruskin descreve em seu texto As Sete Lâmpadas da Arquitetura, de 1849,
especificamente no Capitulo VI - "A Lâmpada da Memória", que apresentou
importantes conceitos que fomentaram a postura não intervencionista. Para ele a
conservação estava em primeiro lugar, na ideia de que, no que se recebe, se
transmite, entendendo-se que a restauração seria de uso somente em último caso.
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A postura intervencionista de Viollet-le-Duc defende, de forma contundente, a
necessidade de dar um uso às edificações, como pode ser detectado em seu
verbete "Restauração" publicado entre 1854 a 1868:
“Ademais, o melhor meio para conservar um edifício é encontrar para
ele uma destinação, e satisfazer tão bem todas as necessidades que
exige essa destinação, que não haja modo de fazer modificações”!.
(VIOLLET-LE-DUC, 2000, p. 65).

E ressalta ainda o autor a importância do papel do restaurador na compreensão do
aspecto utilitário da edificação.
Desta forma, no final do século XIX, as questões intervencionistas ganham
dimensões, que abrangem a Europa como um todo, e ganham desenvolvimento de
trabalhos como, Boito (1836-1914), que estabelece o “Restauro Científico” e insere
importantes princípios que embasam a teoria contemporânea como a importância da
“distinguibilidade e mínima intervenção” Kuhl (2002).
A partir de então, outros nomes surgem com seus pareceres e reformulações
dentro do próprio tema, como o austríaco Alois Riegl (1858-1905), reformulando a
legislação austríaca em relação à preservação, escrevendo em 1903, “O Culto
Moderno dos Monumentos.” Com o desenvolvimento de um repertório advindo de
Boito, por Gustavo Giovannoni (1873-1947), em início do século XX, estabeleceu
fator determinante na formulação da Carta de Atenas 1931, documento inicial no
campo da preservação dos monumentos.
Nas duas décadas seguintes, em decorrência a Segunda Guerra Mundial, e com a
destruição como um todo do patrimônio, verifica-se um aprimoramento na Carta de
Atenas de 1931, que regia todo um sistema de trabalho, Cesare Brandi (19061988)

desenvolve

a

teoria

do

restauro,

publicada

em

1936,

estabelecendo novos parâmetros para a restauração.
Na teoria brandiana, a questão da função relaciona-se diretamente com o sentido da
restauração e com o reconhecimento da obra de arte, sendo que a instância do uso
fica condicionada a artisticidade da obra. Dessa forma, o restauro apresenta
caráter específico e diverso das intervenções , tendo como prioridade o
mero restabelecimento da funcionalidade. Brandi ainda aponta que, no campo da
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preservação, observam-se outras medidas, como a conservação e manutenção,
referindo-se ao conceito da “restauração preventiva” (BRANDI, 2004, p. 101),
evitando-se assim as intervenções de extrema urgência.
Ainda em função da 2ª Guerra, avaliam-se aspectos da carta patrimonial de 1931,
formula-se um novo documento denominado Carta de Veneza, definido no 11º
Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos em
1964, indicando a metodologia nas intervenções nos bens culturais, inserindo a
restauração no quadro social, econômico e cultural. Esse documento permanece
válido até hoje para os países signatários.
Artigo que especifica a restauração, objetivos e diretrizes.
Artigo 9º - 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;
no plano das reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar
reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas, se
destacará da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do
nosso tempo. A restauração será sempre precedida e acompanhada de
um estudo arqueológico e histórico do monumento. (ICOMOS 1964, p.2)

Ressalta ainda Giovanni Carbonara (1942) que na abrangência e aplicabilidade
da teoria brandiana na atualidade, o maior problema da preservação reside justamente
na compreensão e reconhecimento do patrimônio edificado como bem cultural.
Desta forma, concluímos que o patrimônio pode ter uma destinação adequada
dentro do seu próprio uso ou não necessariamente, ainda que este seja
redirecionado, quando possível, ou conservá-lo, respeitando a realidade material
e espiritual do patrimônio edificado.
A partir dessas considerações, em relação as teorias preservacionistas e a forma
como se aborda, chega-se à problemática, apontada por diversos pesquisadores, no
reconhecimento do valor dos "bens culturais', principalmente em obras mais
recentes.
Mesmo diante de todas as colocações, o patrimônio industrial passa a ser
efetivamente considerado como bem cultural a partir de 1950 na Inglaterra,
quando importantes testemunhos foram demolidos. Nesse contexto, podemos
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relacionar este campo de estudo com a “arqueologia industrial”, com objetivos de
estudos socioeconômicos.
Durante a década de 1970, acontecem encontros internacionais sobre os valores
culturais e documentais do patrimônio. A partir 1972, ocorreram conferências trienais
específicas sobre o tema. No III Congresso Internacional sobre Patrimônio Industrial
(Suécia — 1978), surge o TICCIH (The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage), organização internacional voltada à
proteção, investigação e documentação desse patrimônio.
Com o crescente interesse em relação ao patrimônio, surge a formulação da Carta de
Nizhny Tagil, em 2003 pelo TICCIH, que apresenta definições, valores, e
identificação, proteção legal, e disposições sobre intervenções como manutenção, e
conservação.
4. III — [...] A adaptação harmônica e a reutilização pode ser uma
forma adequada e econômica de assegurar a sobrevivência dos edifícios
industriais, e deve ser promovida mediante os controles legais, os
conselhos técnicos, as bolsas e os incentivos fiscais adequados.
(TICCIH, 2003).

E acerca dos novos usos:
5. IV — [...] Os novos usos devem respeitar o material significativo e
manter os padrões originais de circulação e atividade, e deve ser tão
compatível com o uso original ou principal quanto seja possível. É
recomendável habilitar uma área onde se represente o uso anterior.
(TICCIH, 2003).

Considerando a inclusão de remanescentes industriais ao conceito de “bem cultural”,
pode-se perscrutar as razões pelas quais esse patrimônio é comumente interpretado
de forma limitada, que não abarca a totalidade de suas características documentais
e culturais, para então verificar as formas de apropriação recorrentes, o que está
diretamente vinculado à questão do uso como meio para a preservação.
Conforme

Simona

Salvo,

reiterando

as

colocações

de

Carbonara

já

apresentadas, são mais suscetíveis às intervenções com preocupações de meras
adaptações as exigências contemporâneas de uso, conforto ou segurança,
subjugando o valor documental às exigências de caráter econômico e funcional:
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A casuística demonstra que as intervenções mais frequentes oscilam,
indo: da demolição, justificada de variadas maneiras, ao abandono do
edifício, com as relativas consequências deletérias; do exercício de
uma manutenção inconsciente, à adequação as normas conduzidas
sem atenção para com a qualidade da obra existente; [...]. (SALVO,
2007, p. 143).

Sabemos que, mesmo sem o reconhecimento do valor patrimonial de alguns
edifícios, estes estariam aptos ao uso por suas próprias características de
espacialidade e versatilidade. Adiciona-se a isso o próprio valor do terreno onde se
encontram implantados, que geralmente são espaços de grandes proporções e
muitas vezes com uma infraestrutura já implantada, que servia para o antigo uso.
Podemos considerar desta forma, o grande potencial sociocultural, no valor
agregado a estes imóveis. Dessa forma, o uso que se faz destes edifícios são os
mais variados possíveis, com adaptações para restaurantes, mercados, centros
culturais, habitações e, em especial o objeto deste trabalho, implantação de
Universidades.
A cidade de São Paulo é o maior centro industrial da América Latina, que, nas
últimas décadas, vem sofrendo uma desaceleração em sua atividade, em virtude
da entrada de produtos internacionais em uma competição desleal, segundo
pesquisas, e nestes firmamos esta pesquisa no que diz respeito a análise das
questões funcionais e de preservação.
Em análise de edifícios industriais tombados ou em processo de tombamento, o
qual o órgão responsável (CONPRESP), Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, é importante
salientar que o instrumento jurídico de proteção patrimonial é regido pelo decreto
lei nº 25 de 30/11/1937, e no município pelas leis nº 10.032 de 27/12/1985 e nº
10.236 de 16/12/1986, que alteram alguns dispositivos da lei anterior.
Neste caso, a definição da função das edificações também está atrelada às
regulamentações do órgão de preservação municipal (CONPRESP), cujas
atribuições são, entre outras:
Art. “20 - VII Promover a estratégia de fiscalização da preservação e do
uso dos bens tombados” (SÃO PAULO, 1985). Em outro ponto, fica
0
estabelecido: Art. 11 "As resoluções de tombamento definitivo de
bens culturais e naturais devem incluir diretrizes diferenciadas de
utilização e preservação nos casos em que tais indicações se
fizerem necessárias. (RODRIGUES, CAMARGO, 2010,) Revista CPC
.São Paulo nº10. Pag.140-165,maio/out. 2010
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A perda do uso industrial envolve aspectos, políticos, sociais, culturais e,
sobretudo econômicos, decorrentes do processo evolutivo urbano da capital
paulista. Entretanto, dois momentos foram decisivos: a mudança da implantação
das indústrias dos eixos ferroviários para os rodoviários na década de 1950 e a
mudança do perfil econômico da cidade de São Paulo, de industrial para serviços, a
partir da década de 1980, em decorrência das alterações mundiais no processo
produtivo.
O processo de desindustrialização advém da crise do petróleo nos anos 70. Esse
quadro é explicado a partir da evolução do sistema de produção denominado
"fordismo", baseado na produção em massa, através de linhas produtivas para a
"acumulação flexível" que se apoiam na flexibilidade dos processos de trabalho,
mercados, produtos e padrões de consumo (HARVEY, 1996).
A fábrica da Alpargatas foi adaptada para um campus universitário, No
Matadouro da Vila Mariana, foi implantada a cinemateca. Alguns edifícios da
região do bairro da Mooca, hoje abrigam bares e restaurantes, e um dos mais
populares pelo fato do seu uso, como um Centro Cultural, é o SESC
Pompéia, dentre outros não mencionados neste trabalho.
São Paulo abriga importantes remanescentes industriais, com parte de suas
edificações oficialmente protegidas, que mantém ou mantiveram, até recentemente
o uso industrial. Dentre eles, destacamos a Fábrica Goodyear (antiga Fabrica Maria
Zélia), a Saint-Gobain (antiga Vidraria Santa Marina) e a Companhia Melhoramentos
de São Paulo, em funcionamento até início de 2008.
Desconsideramos a preservação de patrimônio industrial pelo simples fato de que
os órgãos que compõem este tipo de gestão tendem a trabalhar com os edifícios
deteriorados, já em condições de ruínas ou abandonados, passando a correr o risco
de desaparecimento, somados a isso a própria especulação comercial, em áreas
onde se encontram estas edificações.
Com intenção de suposta prevenção do patrimônio, este deverá entrar na pauta dos
programas de conservação, bem como da participação da legislação e no
planejamento regional do Plano Diretor Estratégico onde se especifica (ZDE) Zona de
Desenvolvimento Econômico. As ZDE correspondem às zonas predominantemente
industrial e são porções do território destinadas à manutenção, incentivo e
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modernização de usos industriais, atividades produtivas de alta intensidade em
conhecimento e tecnologia e de centros de pesquisa aplicada e desenvolvimento
tecnológico, entre outras atividades econômicas. Como para antigas áreas
predominantemente industriais, onde se verifica uma grande intenção de mudanças de
uso e ocupação do solo, com benefícios a novos empreendimentos imobiliários,
deixando assim o pensamento da reabilitação em segundo plano.
Sobre as observações citadas acima, podemos considerar que o uso de um
patrimônio não está totalmente descartado, desde que este seja visto de forma
rentável a empreendedores.

Somente poderemos contar com um único

incentivo, o “Publico,” com incentivos e uma legislação que venha normatizar de
alguma forma benéfica o uso destes edifícios e a retomada de sua
funcionalidade.
Assim, na medida em que o patrimônio industrial é reconhecido como bem cultural a
ser tutelado pelos órgãos legais, a função deve ser entendida dentro da perspectiva
do campo disciplinar da restauração, devendo-se avaliar qual uso seja mais
compatível para a efetiva preservação a partir de um estudo critico de caso a caso.
Para aqueles exemplares ainda em atividade, o grande desafio se constitui em
coadunar o incremento das necessidades produtivas com o patrimônio edificado,
sob a ótica do restauro preventivo, como postulou Brandi. Dessa forma, a efetiva
preservação arquitetônica do patrimônio industrial deve ser vislumbrada de modo
integrado, através de projetos que englobem não só criteriosamente o aspecto
funcional, mas também, princípios como a mínima intervenção, a distinguibilidade,
dentre outros postulados em cartas patrimoniais, bem como a dimensão urbana
desse patrimônio e sua correlação com a planificação territorial.
O paragrafo anterior apresenta reflexões sobre a forma de intervir em reconhecidos
"bens culturais", e seu limiar com a questão do uso, principalmente para o
patrimônio mais recente e mais especificamente no que se refere ao
patrimônio industrial, pois eventualmente, o valor documental é predominante
nesses grandes conjuntos edificados, não invalidando o embasamento nos
instrumentos teóricos para qualquer tipo de intervenção.
Ainda que sejam obras de conservação, manutenção preventiva ou restauração
deve-se ter em conta o desenvolvimento de todo o campo disciplinar referente à
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preservação, que dispõe de uma profícua produção teórica desenvolvida a partir do
século XIX, bem como princípios estabelecidos em documentos de vigência
internacional. Deve-se considerar a pertinência do uso, a partir de estudos acurados
e de um juízo crítico em relação ao caráter do patrimônio, um fator decisivo para
se determinar a vocação e a compatibilidade espacial de um conjunto edificado
com vistas a sua restauração, cujo objetivo é a preservação do bem arquitetônico em
sua maior integridade possível.

5.1 Patrimônio da Arquitetura Industrial
Figura 1: O Brasil na era do Capitalismo Industrial.

Fonte: pt.slideshare.net. (2016)

A indústria define-se como uma atividade econômica, baseada principalmente em
uma técnica de desenvolvimento de algum produto ou um bem de consumo,
equipada de maquinários para realizar a transformação de matérias primas, com
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atividades sendo incrementadas a partir do século XVIII, com a primeira revolução
tecnológica.
À atividade industrial está implícito um modo de produção, com exploração de
recursos energéticos e matéria prima, e com necessidades de uma infraestrutura
própria para o seu funcionamento, assim como apoio de bairros operários que irão
servi-la e que esteja relacionada a uma organização social especifica com horários e
metas a ser cumpridas.
Os espaços industriais exigem o desenvolvimento de uma arquitetura singular
voltada para tal uso, materiais e sistemas construtivos foram evoluindo
juntamente com as novas tecnologias industriais desenvolvidas ao longo do
tempo, fazendo parte de todo um sistema econômico e social, que por meio dele
pode-se observar novos parâmetros da sociedade como um todo.
Ao complexo industrial, juntam-se edificações com outras tipologias, que serviram
de apoio do sistema fabril, como depósitos, escritórios, áreas de lazer, serviços e
habitações operárias já descritas no parágrafo anterior.
Conforme estudos, impressoras alemãs, datadas do século XV, teriam surgido na
Inglaterra por volta de 1796 e denominadas “manufaturas”. A denominação de
“fábrica” é datada por volta de 1803, Pevsner (1980). Assim podemos dividir o
sistema

fabril

em

três

seguimentos:

Bens

de

Produção,

Consumo

e

Intermediários (produção de matéria prima).
Em função do desenvolvimento industrial, a paisagem urbana se transforma
radicalmente, com a implantação de um parque edificado voltado para atender as
necessidades industriais. Paralelamente, percebemos um desenvolvimento técnico,
agregando valores culturais e históricos como reflexo da evolução humana Custódio
(2005).
Segundo Fogado (2001 apud SERRANO 2010), a transformação da paisagem é
perceptível em três períodos históricos: a pré-industrialização, a manufatura e a
industrialização, referências retiradas do movimento industrial na Europa,
percebendo-se assim as inovações e características de cada fase. Para
compreender os vestígios desta atividade, torna-se impreterível explorar sua
evolução e sua expressão na paisagem ao longo do tempo.
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No período da pré-industrialização, que se manteve até o século XVII, a
exploração de novas fontes de energia, hidráulica e eólica permitiu a expansão do
território explorado pelo homem, instalando-se junto às linhas de água ou no topo
das colinas.
No período das manufaturas, séculos XVII e XVIII, os principais fatores de
desenvolvimento industrial foram, segundo Serrano (2010 apud Folgado, 2008),
a reorganização e mecanização da produção, e a integração da indústria
em políticas de desenvolvimento econômico.
O início da industrialização é originado por um conjunto de inovações tecnológicas,
como aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt e o tear mecânico de
Cartwright.

A

evolução

técnica

potencializou

uma

radical

transformação

socioeconômica e uma das mais drásticas transformações da paisagem na História.
Este período, comumente denominado como a 1ª Revolução Industrial 1, teve
origem na Grã-Bretanha, estendeu-se ao resto da Europa e, posteriormente, a
outros continentes com a duração de um século.
A evolução do sistema de produção, com a mecanização e a especialização da
indústria, refletiu-se tanto na organização interna como na dimensão dos
edifícios, e começavam a ser criadas novas tipologias para se atender as novas
instalações com o aumento considerável das edificações. “Poder-se-ia, então falar
da grande fábrica ou do alto-forno com alturas superiores a oito metros.” (Folgado,
2005: p,81).
Obviamente, nossa tipologia seguiu padrões europeus mesmo sendo introduzidos
tempos depois. A tipologia da arquitetura industrial tem suas particularidades pelo
fato da grande variação de temas, conceitos e programas a serem atendidos e
também pelas grandes proporções em seu corpo edificado, procurando dar
atendimento técnico e viabilizar sua atividade produtiva.
A planta industrial era projetada em um único módulo, onde se reunia todo o sistema
produtivo em uma única nave, sofrendo variações somente no que compreendemos
como (pé direito) tipologia datada do século XVIII. Mais tarde esta tipologia iniciaria
suas transformações, com os ambientes de trabalho separados, e assim agrupando
as edificações criando-se os conjuntos, já em direção aos complexos industriais.
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Na Europa, o período das manufaturas datadas nos séculos XVII e XVIII, os
principais fatores de desenvolvimento industrial foram, segundo Folgado (2008), a
reorganização e mecanização da produção, a integração da indústria em
políticas de desenvolvimento econômico e a criação de bairros de apoio às
fábricas pensadas em 1757 para receber os trabalhadores da Real Fábrica das
Sedas. Surge, pela primeira vez, um núcleo industrial planificado onde se
instalaram, posteriormente, a Real Fábrica do Rato (1767) e a Real Oficina
Tipográfica (1768) Portugal.
A planta, termo utilizado até os dias atuais para identificar uma “fábrica” era
projetada e construída com tijolos de barros, material com grande desenvolvimento
após a 1º revolução industrial, e assim se agrega, tempos depois, mais
precisamente no XIX, com o desenvolvimento das grandes propriedades do ferro
fundido na construção civil, cujas características projetuais se modificam
radicalmente, com a criação de grandes vãos, galpões, estações, prevendo o que
viria daí por diante.
Com o advento do uso do concreto, no final deste período, a revolução industrial se
consolida com a grande versatilidade proporcionada por este material, e responde
com uma exigência de crescimento da indústria, com as evoluções que se sucedem
a cada dia. O uso da energia proporciona a saída da indústria das proximidades e
dos meios geradores de energia, transformando assim toda uma paisagem urbana.
Ainda no século XIX, com o uso da energia elétrica e o surgimento da indústria
química, fato de total transformação dentro da evolução da industrial, com a
implantação e criação de grandes parques industriais localizados nas periferias da
cidade, configura-se a grande expansão industrial e a transformação de todo o meio
urbano.
Segundo Folgado (2005):
Ainda que as indústrias necessitem de se localizar nas proximidades
das vias de circulação ou ainda nas imediações das matérias-primas, a
edificação industrial pode não só disseminar-se no território nacional,
mas até alterar a sua tradicional concentração distribuindo-se doravante
numa escala planetária. A possibilidade de transmitir energia a longa
distancia (...) alterou a localização das indústrias, transferindo-as para
locais afastados das cidades (...). (FOLGADO, 2005, p. 81):
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A tipologia industrial, completa Serrano (2010), surge como pioneira no uso de
novos materiais e sistemas construtivos e organização espacial, pelo fato de sua
exigida transformação, onde estes seriam posteriormente aplicados na construção
corrente.
A arquitetura com “uma construção apropriada à sua função, justa, auto
referenciada, sem intromissões” (Figueira, Vaz Milheiro, 2005:93), veio influenciar
profundamente o movimento moderno. Segundo Figueira e Vaz Milheiro (2005:93),
“No moderno todos os programas serão entendidos como podendo ser reduzidos à
equação pragmática da fábrica”
A profunda transformação que se observa a partir do início da industrialização não
tem precedentes na História do Homem. Mendes (2006), afirma a transformação de
todo um conceito sócio e cultural contemporâneo, embasado nos últimos dois
séculos, referenciado até hoje na industrialização.
A incorporação das Ciências Humanas na organização do ambiente do trabalho,
com estudos da ergometria, passa a formatar ambientes de trabalho tecnicamente e
busca adaptar os ambientes de forma a se aliviar esforços desnecessários, e criar
ambientes mais produtivos e confortáveis.
Dessa forma, estudos ergonômicos, sociológicos e a psicologia passaram a
subsidiar tecnicamente a formatação do espaço e do trabalho do operário. Propostas
já colocadas pelo engenheiro americano Frederick Winslw Taylor (1856-1915), com
o uso de maquinário ergonomicamente mais favorável ao trabalho e à organização
do espaço fabril. Assim, no bom funcionamento do espaço foi incorporado
definitivamente como fator de desempenho da empresa e funcionários.
Segundo Mendes (2000) e Matos (2003), na recuperação e reconstrução após a
Segunda Guerra Mundial, observa-se a destruição de vários edifícios industriais
significativos, entre eles, a Euston uma das primeiras estações londrina demolida em
1962. Esta situação atrai olhares de historiadores sobre os testemunhos edificados
das atividades industriais. Com isso, inicia-se um movimento pela preservação e
investigação dos vestígios do passado industrial.
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O conceito de arqueologia industrial é, pela primeira vez, definido por Kenneth
Hudson em 1963 como “o estudo organizado e disciplinado dos vestígios materiais
das indústrias do passado” (APAI, s.d.). Esta disciplina recorre a instrumentos como
o inventário, a identificação, e a investigação arqueológica, objetivando a
divulgação, a compreensão, a salvaguarda e a proteção dos vestígios industriais.
Segundo a Carta de Nizhny Tagil (TICCIH, 2003), “O património industrial
compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico,
tecnológico, social, arquitetônico ou científico”. Este patrimônio abrange não só
edifícios, estruturas e máquinas diretamente relacionadas com atividades
industriais, como fábricas, oficinas, minas, moinhos, mas também as instalações e
infra-estruturas de apoio, como entrepostos, armazéns, centrais eléctricas, pontes,
estações e caminhos-de-ferro.
A partir da década 70, a preservação industrial e o patrimônio ganham ênfase
em países Europeus e nos Estados Unidos, com a criação de associações e a
reutilização de edifícios industriais desativados. Destaca-se a TICCIH, que está
incorporada ao ICOMOS, com a investigação e proteção dos patrimônios
industriais mundiais.

5.2 Industrialização no Brasil
Conforme estudos de Santos (2006), a primeira observação a ser feita é sobre o
controle político que sempre envolveu a implantação de indústrias no Brasil, uma
das heranças do sistema colonial português, dominado pelo mercantilismo britânico,
que não via com bons olhos iniciativas que pudessem representar competição. O
subjugo da economia brasileira justifica a ocorrência de uma Arquitetura Industrial no
Brasil, defasada técnica e cronologicamente, se considerarmos como parâmetro o
desenvolvimento do sistema fabril na Inglaterra e nos Estados Unidos.
A industrialização no Brasil acontece a partir da última década do século XIX. A
Inglaterra já havia passado por mais de cem anos de sua primeira revolução
industrial. Entende-se como o início de uma industrialização, implantação de
indústrias que eram dedicadas às atividades extrativas e tinham como função,
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fornecer matéria-prima, minérios e vegetais, como o Pau-Brasil, além de produtos
agrícolas semi-processados, principalmente a cana-de-açúcar.
A indústria só consegue, finalmente, atingir um nível técnico após as três ultimas
décadas a partir do século XIX, firmando-se nos anos 30. Já no século XX, quando o
processo agropecuário começa seu declínio, até então as indústrias implantadas
atendiam tão somente bens de consumo, sem investimentos em equipamentos e
detentora de uma mão de obra ainda desqualificada.
Neste momento, no ano de 1866, surge a estrada de ferro Santos-Jundiaí, abrindo
possibilidade do produto produzido nas regiões Paulistas ser exportados. Seria o
início da urbanização paulista e um novo mercado de capitais, tornando-se um
centro de infraestrutura e força de trabalho, quando se inicia a geração de capital
pela exportação e o fomento da industrialização que se instalaria pelas mãos destes
produtores do café.
Na medida em que crescia a industrialização, as sociedades iam também se
urbanizando. A industrialização oferecia empregos urbanos à população rural que
deixava os campos em busca de novas oportunidades de vida, em razão de
mudanças estruturais, como a mecanização da agropecuária, que diminuiu a
necessidade de mão de obra no campo, ao mesmo tempo em que crescia a
necessidade de trabalhadores nas fábricas e nos serviços urbanos, BORDO (2005).
A industrialização tomou grande impulso na década de 1930, durante o governo de
Getúlio Vargas, que implementou o modelo de industrialização como forma de
substituição das importações. Furtado (1964) afirma que, com a retração do
mercado mundial oriunda da crise de 1929, os investimentos nacionais, outrora
voltados principalmente para a expansão do café, passaram a orientar-se para a
produção manufatureira, com vistas a satisfazer uma demanda antes atendida pelas
importações.
A partir da década 1940, a industrialização brasileira foi beneficiada pela intervenção
do Estado na economia, com a instalação de grandes empresas estatais,
particularmente no ramo da indústria pesada: siderurgia, indústria química, mecânica
pesada, metalurgia, mineração, geração de energia (petróleo, hidrelétricas) e outras.
O processo de urbanização toma impulso no Brasil, concomitantemente ao aumento
das atividades industriais nas cidades, que atrai a mão de obra desocupada ou
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subocupada na zona rural. O censo do IBGE, de 1940, o primeiro a dividir a
população do Brasil em rural e urbana, apontava que 68,90% dos brasileiros viviam
nos campos naquele momento.
Conforme Ribeiro (1995), nos anos 1950 a industrialização toma novo impulso no
governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o qual abandonou a política de
intervencionismo estatal e atraiu um grande número de empresas para o Brasil,
principalmente no ramo da indústria automobilística, naval, química e mecânica, por
intermédio de subsídios, como doação de terrenos, isenção de impostos e
empréstimos estrangeiros.
Na realidade, podemos dizer que período (JK) (1955-1960) foi marcado por intensa
implantação de indústrias estrangeiras, que tornou o País autossuficiente em alguns
setores e outros modernizados.
Na década de 1950, o processo de urbanização intensifica-se na Região Sudeste, a
mais industrializada do país, atingindo as demais regiões na década de 1970. E
segundo SPOSITO (2003), as dinâmicas territoriais que exprimem a formação de
eixos de desenvolvimento (ou, pelo menos, de crescimento econômico) que influem
diretamente na estruturação da cidade, são algumas das características atuais do
território brasileiro.
A mecanização do campo, a partir dos anos 1960, e problemas estruturais, como o
monopólio da terra e a monocultura, expulsa um grande número de trabalhadores
rurais para as áreas urbanas. A população urbana ultrapassa a rural nos anos 1970,
passando de 44,67% do total em 1960 para 55,92% dez anos depois. Em 1980,
todas as regiões brasileiras já apresentavam uma população urbana superior à rural.
Quando se inicia o Governo militar, a implantação da indústria pesada e
infraestrutura teriam sua continuação, necessárias à formação dos setores
produtores de bens intermediários, consumo e de capital (Cano 1955, et al Santos
2006). São então elaborados dois planos durante este governo na orientação do
desenvolvimento

econômico,

que

se

denominaram

Plano

Nacional

de

Desenvolvimento (PND-I) e (PND-II), implementados de 1972 a 1979.
Neste momento, cresce o investimento do capital estrangeiro no País. ,Como
consequência seria acompanhada de um grande endividamento pela alta de
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petróleo que neste momento representava mais de 40% das importações realizadas
no país em 1980.
Neste período, conforme define Santos (2006), a cidade de São Paulo passa por
uma intensa industrialização, tornando-se uma das maiores e mais problemáticas
cidades do mundo, pelo grande adensamento urbano, problemática que resulta no
espalhamento aos redores da capital na implantação de novos parques industriais.
Isto favoreceu São José dos Campos e a região vale paraibana, pois esses locais se
apresentavam, então, como áreas alternativas para sediar o "extravasamento" do
parque fabril e com localização privilegiada no eixo Rio-São Paulo.
Apesar da desconcentração de algumas indústrias para o interior do Estado, São
Paulo consolida-se como o maior centro de serviços e comércio especializados em
âmbito nacional. Essas atividades, concentradoras de trabalho imaterial de elevada
qualificação, fazem da metrópole um centro privilegiado nos trabalhos de concepção,
inovação, criação, pesquisa e desenvolvimento.

5.3 Patrimônio Industrial: O uso como meio de Preservação
Um dos maiores desafios para as novas políticas do conservacionismo são as
grandes áreas ainda ocupadas por remanescentes industriais, para reinserção de
novos projetos e adaptação nos novos usos a serem definidos. v
A grande maioria desses empreendimentos encontra-se em áreas de grandes
extensões territoriais e geralmente de grande valia para o uso do empreendedorismo
de capitais. Contudo, o abandono e a degradação destas instalações vão
contaminar impreterivelmente o seu entorno, contribuindo para a diminuição da
qualidade do espaço urbano, suburbano ou rural.
Projetos voltados para a recuperação e requalificação de instalações devolutas
agem como um instrumento para requalificação urbana. Exemplos de áreas
industriais desativadas, frequentemente denominadas como brownfields, que foram
recuperadas por projetos associados à organização de eventos e ao marketing
urbano, são as exposições internacionais, os Jogos Olímpicos, ou Congressos
Domingos (2003 apud SERRANO, 2010). Cidades como Nova Iorque, Londres,

81

Buenos Aires e Lisboa receberam planos de requalificação urbana quando as
indústrias, os portos os armazéns, aí localizados, foram desativados.
Em uma escala menor, existem também casos de edifícios ou conjuntos de
edifícios no interior da malha urbana que são reabilitados. Neles são inseridas
novas funções adequadas às necessidades locais, ou a um programa que se
adapte com a generosidade em tamanho físico que estes edifícios oferecem.
Entretanto, esses testemunhos, por possuírem grandes áreas e pela falta de uma
legislação mais contundente que os proteja, frequentemente são demolidos para
a implantação de novos empreendimentos de interesse dos investidores.
Este cenário já vem sendo observado em diferentes localizações, mas com um
processo semelhante quanto ao uso dos remanescentes industriais pelo fato da
obsolescência industrial. Eles deveriam sim, ser resgatados, mas de forma que se
utilize das infraestruturas preexistentes, com a continuidade e resgate do patrimônio
ali já edificado, teoria já em debate dessas proposições de grandes autores desde a
virada do século.
Muitos já evidenciaram a importância do resgate e a salvaguarda destes
patrimônios, embasados em diversas linhas de raciocínio, com subsídios suficientes
apoiados na própria história de processos já vividos do resgate desses monumentos,
mantendo a origem das transformações, sociais, econômicas, e mesmo políticas,
que estes remanescentes deixaram como herança.
A tentativa que se pretende, com o resgate destes locais no meio urbano, é que se
direcione cada caso em relação a seu entorno e avaliado pelas políticas
conservativas com um sistema projetual criterioso. A atuação nessas áreas
demanda um conhecimento mais aprofundado por parte dos técnicos atuantes, e
principalmente do reconhecimento por parte dos órgãos municipais, de onde se
obteria apoio para a implementação de novos usos.
Talvez um dos maiores desafios seja o redirecionamento destes testemunhos, para
um reaproveitamento da estrutura edificada como um todo, verificação do potencial
da edificação para um novo uso e abrigar novas funcionalidades, sem a
possibilidade da demolição, o que de fato muitas vezes não se procede-que
normalmente são redirecionadas a novos empreendimentos para impulsionar a
valorização da região intervencionada.
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Este trabalho propoem novas propostas para o incentivo do reaproveitamento
desses remanescentes, com a adaptação para o reuso, de forma consciente e
preservativa, no que diz respeito à memória e à representatividade desses espaços
industriais, comumente negligenciados, sempre que possível, no processo da
preservação e destinação a outro uso.
5.4 Análise de Edifícios Reabilitados.
5.4.1 Matadouro Vila Mariana.
Com o objetivo de apresentar e sugerir a criação de diretrizes no processo de
investigação e reabilitação do espaço industrial acima enunciado será apresentado
casos onde autores debatem e apresentam estudos, com referência ao tema, das
áreas envolvidas na atuação de zonas industriais e locais voltados à reabilitação.
Segundo no que discorre ALMEIDA (2012), a noção de patrimônio industrial,
enquanto testemunhos significativos de profundas mudanças nos modos de
produção passam a constituir legado importante do passado, a ser transmitido às
futuras gerações. O não interesse pela conservação poderia culminar no
desaparecimento deste trabalho, bem como o fim da memória relacionada às
transformações culturais, materializado nas edificações e nos tecidos urbanos que
acolhem esses usos.
O interesse pela preservação do patrimônio industrial é relativamente recente.
Segundo Kühl (2009), apesar de manifestações isoladas desde os finais do século
XVIII, iniciando-se um debate mais amplo e fundamentado na Inglaterra a partir dos
anos de 1950; com o surgimento da expressão “arqueologia industrial”, o tema
ganha vigor e atrai a atenção de público mais amplo com a demolição da Estação
Euston em Londres.
O tema da reabilitação se reforça pelo aumento das condições de abandono que
afetam

as

antigas

instalações

industriais

em

cidades

contemporâneas.

Transformações tecnológicas no final do século XX acompanharam os processos
produtivos, que ocasionaram a desativação das estruturas fabris tradicionais. Casos
ocorreram em centros urbanos onde se instalaram as indústrias, hoje transformadas
em “carcaças enferrujadas de instalações estagnadas”. Ghirardo (2002 apud
ALMEIDA, 2012).
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O trabalho de ALMEIDA (2102) procura abordar as questões teórico-metodológicas
que envolvem a reutilização do patrimônio industrial, no caso do antigo Matadouro
Municipal da Vila Mariana, e referenciando trabalhos similares nas cidades de
Madrid e de Roma, com a aproximação das tipologias construtivas, das vicissitudes
históricas, além de permitir cotejar os métodos de intervenção.
O estudo de ALMEIDA (2012), relacionado aos remanescentes do antigo matadouro
de São Paulo, transformado em sede da Cinemateca Brasileira, possibilita abordar
as questões sob a ótica da associação entre recuperação e reutilização, com uso
inicial, em 1927, quando as preocupações preservacionistas no Brasil ainda não
tinham amadurecido, sofrendo descaracterização e até mesmo reduzindo o conjunto
construído

à

condição

de

ruína.

O

edifício

perde

sua

integridade

e

consequentemente, a subtração de valor arquitetônico do conjunto original.
A construção do edifício foi iniciada em 1884, a partir do projeto de Alberto Kulmann
Engenheiro, e foi inaugurado em 1887. Era constituído por três pavilhões de planta
retangular. Além desses três edifícios principais, outros dois blocos menores, de
tipologia distinta, foram dispostos nas laterais, destinados à administração e serviços
complementares ao funcionamento do conjunto.
Após 40 anos, o Matadouro da Vila Mariana encerrou suas atividades em 1927, que
foram transferidas para os matadouros de empresas frigoríficas privadas, ligadas à
comercialização de carnes e derivados. Com a desativação, o conjunto passou por
diferentes usos e várias adaptações ALMEIDA (2012). Logo após o encerramento
das atividades, o local passa por vários usos, mas sem direcionamento quanto a
projetos ou estudos para estes usos, que passam a ser de forma improvisada até o
início das intervenções que se somam entre idas e vindas ao total de três inserções:
a primeira (1981 – 1983), segunda intervenção (1989 – 1993), e finalmente a
intervenção mais recente (2000-2007), realizada por Nelson Dupré que destaca.
(...) a sutileza das intervenções e a evidenciação das alterações
realizadas no edifício ao longo dos anos, sem fundamentar a proposta
na recuperação da configuração original, mas deixando visíveis os
testemunhos
da
passagem
do
tempo.
(DUPRÉ,
Em
http://www.duprearquitetura.com.br/)

Qualquer intervenção realizada num edifício implica, necessariamente, numa
modificação do existente, segundo Serrano (2010) “(...) transformar un edificio,
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ampliar-lo, construir uno nuevo, conectar dos o más existentes, etc., supone
alterar el genius loci.” Gracia (1992, apud, SERRANO, 2010, p. 70)
A reconversão é um tipo de intervenção que possibilita uma relativa liberdade no
projeto. Tem por base critérios que permitem um maior grau de transformação, em
face de outro tipo de ações, como restauro ou reabilitação. Essa liberdade projetual
implica, contudo, numa maior responsabilidade, na medida em que a intervenção
realizada poderá modificar mais profundamente a essência do edifício histórico,
correndo o risco de descaracterização do imóvel e perda de seus valores intrínsecos,
SERRANO (2010)
Figura 2: Vista dos três principais galpões que formavam o Matadouro Municipal, s. d.,

c. 1880.

Fonte: São Paulo In Foco (2013)

Segundo as equipes da Divisão de Preservação da Seção Técnica de Projetos,
Restauro e Conservação do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), o projeto
baseia-se em uma investigação histórica, amparando a proposta de reconstituição,
sobre a descaracterização constituída. Pela análise documental, observam-se
“reformas inconsequentes”, sem a finalização dos trabalhos e com uso precário do
espaço pela Secretária de Vias Públicas, o imóvel é cedido para a Cinemateca
Brasileira.
Instalam-se reformas mesmo de precária, causando grande descaracterização do
edifício, como substituições de portas e janelas, troca de telhado e demolições que
chegaram a comprometer a própria estabilidade da construção.
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Dentre as diretrizes da intervenção de 1993, destacam-se: recuperação de espaços
externos para implantação de salas de projeções, sala multiuso, e foyer, implantação
de edifício novo semienterrados para não descaracterizar o conjunto remanescente,
serviços estes não finalizados, sendo retomadas as atividades de reabilitação no
ano 2000, pelo arquiteto Nelson Dupré.

Figura 3: Vista Aérea da Cinemateca Brasileira, antigo Matadouro Municipal.

Fonte: Dupre Arquitetura (2013)

Cabe ressaltar e esclarecer que – como recomendam as orientações aceitas pelos
especialistas, desde Camillo Boito (1836-1914), e ratificadas pela Carta de Restauro
de 19315 – não foram adotados os critérios de “distinguibilidade” para a
recomposição das partes faltantes. Esse procedimento baseia-se no respeito à
materialidade original. Tornando visíveis os elementos de reintegração das lacunas,
evita-se confundir os componentes genuínos com os resultantes da recomposição
ou reconstrução ALMEIDA (2012).
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Figura 4: Espaço externo de um dos pavilhões da Cinemateca.

Fonte: Veja SP (2013)
Figura 5: Vista interna cinemateca.

Fonte: Dupre Arquitetura (2013)

5.4.2 O matadouro de Madrid
Das principais características, as instalações foram realizadas nos anos 1920, a
partir de projeto de 1907, do arquiteto municipal, Luis Bellido. A arquitetura é
reconhecida por sua qualidade espacial, por suas virtudes funcionais e pela tipologia
característica dos grandes armazéns da zona central. Nos anos 1980, o matadouro
transfere-se para a periferia e a edificação fica relegada ao abandono. De conjunto
deteriorado, passa a equipamento cultural, com intervenção finalizada em 2009. As
intervenções constaram de reforço estrutural do conjunto, recuperação da cobertura

87

de telhas francesas, e acondicionamento térmico e acústico do interior, para
possibilitar adaptação aos novos usos.·.
Figura 6: Matadouro de Madri.

Fonte: Um Brasileiro na Espanha (2013)

Figura 7: Matadouro de Madri.

Fonte: Cafeinazine (2014)

88

Figura 8: Vista interna do Matadouro de Madri.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/330240585152791486/ (2013)

O Matadouro de Madrid é um claro exemplo de transformação de um local que, ao
longo de sua história, modificou totalmente a função a que estava destinado
originalmente. Situado no bairro de Legazpi próximo ao Rio Manzanares, o
Matadouro Municipal de Arganzuela combina perfeitamente os elementos da
arquitetura industrial de princípios do séc. XX com elementos da tradição mudéjar,
(neomudéjar

4

),

como o tijolo e a cerâmica, onde abriga um complexo

multidisciplinar.
Sua construção foi motivada pelo aumento populacional da cidade, bem como para
substituir o antigo matadouro existente na Porta de Toledo. O arquiteto encarregado
do projeto foi Luis Bellido y González e o engenheiro principal, José Eugenio Ribera.
O complexo estava composto por 48 edifícios, construído entre 1911 e 1925,
conforme a figura 8 acima.

4

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-medieval/arte-gotica/arte-mudejar/.Arquitetura

Mudèjar. Em geral, entende-se por arte mudéjar a arte na qual predominam os elementos
construtivos ou decorativos de influência islâmica.
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Além de sua função principal, estava também dedicado ao Mercado de Gado da
capital. Os edifícios destinados à matança estavam formados por um conjunto de 5
naves paralelas, levantadas entre 1911/1918.

Figura 9: Vista interna do Matadouro de Madri (café teatro)

Fonte: Um Brasileiro na Espanha (2013)

Esteve operativo desde 1920 a 1996. A partir de então, foi fechado e começou a ser
utilizado como um espaço cultural, acolhendo inicialmente em um de seus edifícios,
a sede do Ballet Nacional de Espanha e da Companhia Nacional de Dança.
Atualmente, foi transformado num imenso espaço cultural Chamado Matadouro
Madrid, dedicadas a variadas formas artísticas e exposições temporais. Seu campo
de atuação engloba tanto a investigação e formação, como a produção e difusão
das seguintes modalidades artísticas: Teatro, Artes Visuais, Desenho, Música,
Dança, Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Moda, Literatura e Cinema, buscando
um enfoque sempre integral e multidisciplinar.

Figura 10: Vista externa casa do leitor Figura 11: Vista interna centro de exposições

Fonte: Um Brasileiro na Espanha (2013)
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Denomina-se arte mudéjar ao estilo artístico que se desenvolveu
entre os séculos XII e XVI nos reinos cristãos da península Ibérica,
que incorpora influências, elementos ou materiais de estilo iberomuçulmano. Trata-se de um fenómeno exclusivamente ibérico que
combina e reinterpreta estilos artísticos cristãos (românico, gótico e
renascentista) com a arte islâmica. A expressão "arte mudéjar" foi
cunhada em 1859 por Amador de los Ríos em seu discurso de
ingresso na Real Academia de Belas-Artes de São Fernando
"O
estilo
mudéjar
na
arquitetura"
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_mudéjar
Acesso em 23/02/2017.

5.4.3 O matadouro de Testaccio Roma
Mapa da área do Mattatoio de Testaccio e Campo Borio: Os edifícos em laranja
sinalizam a área ocupada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Degli Studi
Roma. Os demais edifícios são utilizados por ocupações para os cavalos que
circulam pelo centro histórico durante o dia e o Ararat, nome da área ocupada pela
comunidade de imigrantes curdos que vivem no local.
Figura 12: Planta do Matadouro Testaccio.

Fonte: UFPEL (2013)
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Figura 13: Edifício Academia de Belas Artes.

Fonte: Conchiglie in Maremma (2013)

Figura 14: Edifício da Faculdade, área de circulação.

Fonte: Estudio Prévio (2013)

O mattatoio (matadouro), hoje em desuso, fazia parte do complexo do antigo Porto
Fluvial de Roma. Era o lugar onde eram armazenados, mortos e distribuídos animais
(suínos e bovinos) para a região. Projeto do Arquiteto Giocchino Ersoch, o mattatoio
foi concluído em 1889 e colocado em operação nos primeiros meses de 1890. Na
época Roma contava com 430.000 habitantes.
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Figura 15: Nova ala da Faculdade de Arquitetura de Roma Itália, sala de aula.

Fonte: Estudio Prévio (2013)

Figura 16: Sala no campus da Universidade com maquinários preservados.

Fonte: Estudio Prévio (2013)

O mattatoio foi fechado em 1975, quando Roma já contava com 3.000.000 de
habitantes. Hoje, o mattatoio é um local de interesse cultural. Abriga parte da
Faculdade de Arquitetura de Roma e parte da Academia de Belas Artes, espaços de
exposições do Museu de Arte Contemporânea de Roma – MACRO – e outros usos.
As discussões sobre o “Projeto de um bairro industrial na região de Monte Testaccio,
ao sul de Roma” têm início por volta de 1872, tendo como desfecho a construção de
um novo bairro residencial e produtivo, conforme definição do Plano Diretor (1883).
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A construção do conjunto de aproximadamente 10ha, que envolve o matadouro e
mercado, teve a duração de apenas dois anos.
Gioacchino Ersoch, autor do projeto, distribuiu os pavilhões destinados às diferentes
funções, ordenadas de acordo com a hierarquia do traçado urbano, segundo
critérios de funcionalidade e higiene, tidos como princípios básicos orientadores da
implantação do conjunto.
O conjunto, considerado peça da arqueologia industrial romana, com diversas
reestruturações, hospedou várias manifestações temporárias, que permaneceram na
memória dos habitantes, pela relevância cultural, e pela forte expressão da
arquitetura remanescente. Reforçou-se o termo “arqueologia industrial” em uma
cidade que tem, em sua essência, o sobrepor dos tempos, a riqueza dos sítios
arqueológicos de época antiga.
Em 1992 parte dos pavilhões sediaram a Faculdade de Arquitetura da Universidade
Roma. Dez anos depois, a área de outros dois pavilhões foi destinada à Macro
Testaccio, espaço cultural. Em 2010, inaugurou-se La Pelanda, outro espaço de
exposições que compreende cinco edifícios dispostos ao redor do grande espaço
aberto.

5.4.4 A Brasital de Salto
Ao abordar um novo conceito (Resiliência)5, Kempter (2012), analisa a trajetória de
cinco testemunhos fabris, onde iremos apresentar parte do caso da Brasital de Salto,
sob a ótica da resiliência. O conceito de resiliência encontra-se na capacidade de
adaptação das estruturas, sejam elas urbanas, corporativas, institucionais, e dos
indivíduos para suportar múltiplas perturbações sem colapsar. Afirma ainda o autor
que esta capacidade torna-se especialmente relevante com as mudanças e

5

Resiliência substantivo feminino. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma
original após terem sido submetidos a uma deformação elástica
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transformações tecnológicas, sociais e econômicas, levando ao fechamento das
indústrias que não se adaptaram aos novos desafios, resultando em impactos
profundos sobre o ambiente construído e consolidado ao longo do século.
Figura 17: Antiga Brasital- Atual CEUNSP (Centro Universitário N.Sra. do Patrocínio).

Fonte: Skyscrapercity (2013)

Figura 18: Brasital de Salto as margens do Rio Tiete.

Fonte: Historia Salto (2013)

Resiliência é um conceito com diferentes significados, que se apresenta de formas
variadas, aqui colocadas pelos autores pesquisados: Segundo Kempter, (2008 apud,
Carpenter e Brock 2). O elemento central do conceito de resiliência é a capacidade
de adaptação, e refere-se à habilidade de um sistema para se ajustar às condições
internas e às circunstâncias externas ou como a magnitude da perturbação que
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pode ser absorvida, antes que o sistema mude a sua estrutura através da alteração
nas variáveis e processos que controlam o seu comportamento (Gunderson e
Holling, 2002),e ainda é definido como a capacidade de um sistema absorver
perturbações e conseguir reorganizar-se, mesmo estando sujeito a forças de
mudança, sendo capaz de manter o essencial das suas funções, estrutura,
identidade e mecanismos (Walker et al., 2004).
Com uma análise, baseada nas informações dos autores, pode-se identificar ou
mesmo sugestionar que o conceito de resiliência tem no elemento estruturador a
capacidade de adaptação, e de reestruturação contínua, fazer com que o ato da
reestruturação não caminhe por caminhos errôneos e identificar os pontos de
intervenção para o aumento da adaptação do sistema.
Espaços urbanos, onde estão inseridos os testemunhos, das indústrias, conforme
define o autor, seriam espaços resilientes pela condição da adaptação desses
espaços para novos usos. É necessário verificar que grande parte desses
testemunhos e sítios deve ser considerado como patrimônio, e fazem parte da
memória do espaço intervencionado.
Na análise dos edifícios reabilitados, este autor reporta-se a alguns testemunhos,
tanto no contexto nacional bem como internacional, abrangendo Europa Ocidental,
América do Norte e América do Sul, Chile. Fica como objeto de estudo e análise o
caso da indústria Brasital Fábrica, localizada no município de Salto, Itu São Paulo,
que se originou da fusão das primeiras tecelagens instaladas na cidade, entre 1875
e 1882, durante o Império.
A indústria sofre ampliações com as sucessões administrativas, tornando-se um
grande complexo industrial, orientando o crescimento da cidade de Salto, com
modificações significativas na paisagem urbana, até sua decadência com a
administração de Dow Orni e Simon Feldon. Em 1981, é vendida para a Alpargatas
Santista Têxtil S/A, que manteve atividades no local até 1995, Kempter (2012).
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Figura 19. Acesso principal Universidade CEUNSP.

Fonte: Skyscrapercity (2013)

Valderez Silva, no ano de 2006, então secretário da Cultura e Turismo de Salto,
inicia o processo de tombamento das edificações da antiga Brasital, que agora
abriga um campus universitário. Na justificativa para o tombamento, Valderez Silva
argumenta:
Por integrarem o processo pioneiro de industrializações de São Paulo, a
história dos movimentos operários no Brasil e a memória da imigração
italiana, bem como por suas características arquitetônicas, que a
comunidade teme ameaçados, pede-se a esse conselho as mais breves
providências para o resguardo daqueles bens (CONDEPHAAT,
Processo nº 57.118/08, 2006, p. 1).

Finalmente, a Brasital é tombada em 2009, segundo pesquisas do autor, sendo
imposta ao tombamento e realizada de forma voluntária pela instituição desde a sua
aquisição, como contribuição a uma identidade local inserida no tecido urbano da
cidade, onde se preserva a memória e o próprio testemunho da edificação.
A reabilitação da Brasital como instituição de Ensino Superior transforma toda uma
paisagem urbana, de um edifício que se encontrava desocupado e abandonado
desde a paralização das atividades industriais. Com a instalação da Instituição
Universitária, hoje com mais de 5.000 alunos, se desenvolve todo um entorno, com
geração de empregos, comércio e serviços.
Segundo Kempter (2012), o museu da cidade de Salto guarda todo um histórico
sobre este remanescente, que a própria edificação não comporta sua narrativa, em
que mantém a história deste testemunho por documentos, depoimentos, materiais
icnográficos e cartográficos. O processo de patrimonialização da indústria, com seu
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tombamento, garante a proteção da edificação e a manutenção de seu caráter e
tipologia.
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6 A SISTEMATIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO
6.1 Reabilitação: ferramenta de atualização do edifício
Edifícios industriais, com configurações e características que os determinam
como bem cultural de uma região, estão implantados no meio urbano de uma
forma heterogenia, com escalas e tipologias diferentes, e fazem parte de uma
imagem que esta consolidada na memória da população ou, ao menos de uma
identificação reconhecida.
Cada edifício carrega consigo sua própria característica e a funcionalidade a que
foi projetado, cabendo se desenvolver uma estratégia particular de intervenção,
com alterações mais significativas ou não, dependendo a que fim se destina o
edifício.

Neste

trabalho,

serão

adotadas

pesquisas

na

finalidade

das

intervenções e estudo, em que as condições pré-existentes deste edifício irão
nos direcionar quanto a tipologia da pesquisa.
Segundo Kühl (2012), o interesse pela preservação do patrimônio industrial é
relativamente recente, se comparado com a preocupação por outros tipos de
manifestações culturais, e deve ser entendido dentro do contexto de ampliação
daquilo que é considerado bem cultural.
Na intervenção sobre os testemunhos industriais, antes mesmo de lançarmos a
tipologia de reabilitação a ser feita, realiza-se uma pré-seleção das estruturas a
manter, que nos indicarão as justificativas quanto à preservação do bem
intervencionado, preservando sua imagem e memória, condicionando-a para seu
reconhecimento futuro.
Devido ao avanço tecnológico e das rápidas mudanças no meio urbano, os
edifícios industriais instituídos, passam a não mais atender as exigências de
uma produção modernizada e atual, obrigando estes edifícios serem edificados
em novos parques industriais com novas tecnologias de uso.
O tipo de intervenção a realizar depende da natureza do objeto, da sua
interpretação e dos objetivos que se procuram atingir consideradas suas
potencialidades e as condicionantes Serrano (2010), que quando confundidos ou
mal interpretados, podem repercutir-se negativamente nas opções de projeto,
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nomeadamente na técnica, materiais ou estratégias utilizadas, pondo em risco a
integridade do edifício.
Podemos interpretar de duas formas os edifícios industriais: há os que são
verdadeiramente patrimônio e de salvaguarda quanto a sua integridade, e aqueles
que simplesmente possuem dimensões significativas para o seu reuso, mas que
não se apresentam, necessariamente, como identidade histórica, mas seria de
grande importância o reaproveitamento de sua estrutura já implantada.
Atribuindo-se a cada tipo de intervenção uma denominação própria, mas que de
certo modo se interligam e que direcionam a intenção para um único fim, que
seria a reinserção dos edifícios industriais e sua reutilização. No processo de
recuperação destes edifícios a classificação e nomenclatura podem ser
encontradas de varias formas tais como: o restauro, a conservação, a
reconstrução, a reutilização, a renovação, a reabilitação, a revitalização, a
requalificação e a reconversão, termos estes encontrados em documentos
internacionais, tais como: Carta de Antenas (1931), Carta de Veneza (1964),
Carta de Burra (1999) e Carta de Cracóvia (2000).
Dos itens acima explicitados, será utilizada a expressão reabilitação, para
denominar este estudo e a sistematização do uso desta ferramenta para a
aplicação no que se refere, a avaliação e verificação no reuso das edificações, ou
restituir-lhes as condições de uma fase anterior, através da recuperação da sua
imagem e configuração original.
A visão deste tipo de intervenção é normalmente entendida para aplicação a
elementos de grande valor patrimonial. Como profissionais, é imperativo
direcionarmos os usos destas ferramentas a outras tipologias edificadas, bem
como as que não se identificam como grandes patrimônios. Alguns autores
classificam estes procedimentos como onerosos e complexos.
Com a análise dos casos, é necessário identificar as principais patologias já
instaladas, e a identificação das origens de possíveis degradações que possam
ocorrer, segundo Serrano (2010). As primeiras diretrizes referentes a este tipo
de intervenção surgem em 1931 na Carta de Atenas, e revistos na Carta de
Veneza em maio de 1964.
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As reabilitações podem ser empregadas em níveis diferentes de intervenção, o
indicador de referência é a própria condição do edifício, incluindo-se neste
processo o redirecionamento do bem reabilitado, isto é, o edifício passa a ter um
novo uso e inicia-se uma vida nova com outra função. As intervenções em níveis
mais baixos podem estar presentes nas recuperações, em parte da edificação
ou na complementação de elementos que ali se encontravam, em processo de
deterioração, entendemos como altos níveis quando, ha inserção de novos
elementos e até mesmo a recomposição de todo um sistema estrutural na
consolidação do edifício.
No capítulo três, demonstra-se com mais detalhes o conceito da reabilitação, a
necessidade de eficiência e as condições iniciais de uma estrutura e conforme
coloca Serrano (2010), recorrem-se às ações de reabilitação. A reabilitação se
traduz em procedimentos de manutenção, prevenção ou correção. O principal
objetivo é atingir a recuperação econômica, social, e devolver as características
originais do edifício.
Em casos de edifícios com altos índices de degradação, ou níveis de obsolescência
avançada,

as

intervenções

são

mais

incisivas,

com

expressivas

transformações das características do edifício existente, alterando o edifício
como um todo, com a implementação ou redução de elementos, traduzindo-se
em uma nova leitura do objeto intervencionado. Domingos (2003 apud
SERRANO, 2010) afirma que:
(...) a “requalificação urbana” serve hoje para denominar, sobretudo,
políticas de intervenção na cidade (mais ou menos) histórica, onde se
têm verificado processos de obsolescência funcional, degradação de
edifícios, conjuntos edificados e espaços públicos, originando,
frequentemente, o abandono ou a ocorrência de usos desqualificantes.
(DOMINGUES 2003, p. 124)

Com o uso da reabilitação, é possível reutilizar pré-existências, nomeadamente
instalações industriais, adaptando-se seus espaços a novas funções, que neste
trabalho serão redirecionadas para a implantação de edifícios para o uso
acadêmico.
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6 . 2 Avaliação das Potencialidades do Edifício
6.2.1 Características da Edificação
Os edifícios industriais foram projetados estruturalmente com uma tendência de
prolongarem-se para além de sua função preestabelecida. A manutenção
sempre foi uma prática de uso nesses edifícios, e os novos usos eram dados
simplesmente por serem estruturas aptas a receber, a qualquer momento, outro
tipo de função, em razão do espaço e sua configuração, quando sua
preservação se dava por motivos econômicos.
Mas,

com

o

processo

de

inovações

tecnológicas,

que

exigia

novas

configurações de plantas e onde a adaptação do edifício não era vantajosa
frente aos novos sistemas construtivos, que diminuíam o custo de novas
implantações, chegava-se ao ponto do abandono ou mesmo a demolição de
antigas estruturas.
Desde a Revolução industrial todas as atividades de produção passaram por
sucessivas transformações e marcado por um vertiginoso desenvolvimento
tecnológico, que vem acelerando continuamente.
Com advento da globalização da economia e liberalização do comércio mundial,
tem alterado radicalmente os mercados de produtos industriais, estimulando a
readequação e a relocalização de inúmeras empresas e mesmo setores
industriais inteiros.
Em consequência aos novos setores industriais dinâmicos e o declínio relativo
de outros, existe atualmente um processo de obsolescência acelerada de
indústrias de todos os setores. Isto justifica a quantidade de estabelecimentos
industriais que são fechados ou desativados, Sanches (2005).
A concorrência internacional esta entre os inúmeros fatores para que o
fechamento das indústrias aconteça, ou mesmo instalações que já não atendem
os pré-requisitos contra as emissões de poluentes cada vez mais exigente no
seu controle.
Diante da necessidade de investimentos em equipamentos para modernização
quanto à emissão de poluentes ou modernizar as instalações de um modo geral,
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muitas empresas acabam por transferir suas unidades para distritos industriais
ou locais onde o controle de emissões de gases são menos exigentes.
Segundo Flavin e Yong, 1993 apud Sanches 2005, antevêem um processo
inverso, que poderia redundar na atração de certas indústrias para centros
urbanos, com a reciclagem de materiais, as novas fontes de matérias-primas
serão justamente os centros onde se concentram os consumidores.
A oferta entre regiões e cidades também colabora para que as indústrias
abandonem os grandes centros, atraídas por incentivos fiscais ou mesmos
condições mais propícias, melhor infraestrutura ou até mesmo mão de obra
qualificada mais barata.
Acredita-se que as indústrias acabam se transferindo para outras regiões, por
razões citadas acima, ou mesmo, porque sua atual localização torna-se
inadequada por não dispor de espaço físico para sua expansão e o custo de
aquisição dos imóveis vizinhos é muito alto, e os acessos são cada vez mais
congestionados, dificultando a operação e logística das empresas.
As causas para a desindustrialização nos grandes centros são inúmeras dentro
destas aqui citadas, tornando o processo uma verdadeira migração industrial,
estes imóveis podem ser classificados como “terrenos ou edifícios (ou ambos)
anteriormente utilizados para finalidades industriais e hoje total ou parcialmente
abandonados por seu utilizador e degradados de tal maneira que todo novo uso
somente é possível após um reordenamento notável” (Bruyelle,1992b Apud
Sanches, 2005).
Com a evolução do conceito de “patrimônio” nas últimas décadas do século XX,
e as ações de proteção e intervenção, verifica-se que qualquer edifício é
passivo de reabilitação. (dentro de uma característica lógica).
Os edifícios industriais possuem características que lhes permitem serem
ocupados de várias formas, pelo fato de possuírem grandes espaços, a tipologia
construtiva de alturas avantajadas e grande iluminação. Isto possibilita a
implantação de uma variedade de programas e, em muitos casos, com
interferências mínimas para adequação do novo uso.
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Com a utilização de ferramentas e métodos comprovadamente eficazes,
possibilitara as avaliações e ponderações nos edifícios industriais desativados,
indicando quanto à possibilidade do seu reuso, e a conclusão de forma não
empírica será possível afirmar que, a edificação avaliada poderá assumir ou não
as novas características, com a utilização de sua estrutura originalmente
projetada.
Serão demonstrados dois tipos de avaliações em uma edificação industrial com
um estudo de caso real, no levantamento dos dados, avaliações e conclusões,
quanto ao possível reuso. Serão apresentados dois métodos denominados como
ARP. (Adaptive Reuse Potencial), Potencial Adaptativo de Reutilização e o método
(Modelling Property Management Decisions Using ‘iconCUR’), Modelo de Gestão e
Decisão no Uso das Propriedades, ambos idealizados e apresentados Craig
Langston, Jim Smith (2011).

6.3 Vantagens da Reabilitação
A reabilitação das edificações nos apresenta um numero expressivo de vantagens
em relação a um novo empreendimento a ser implantado, dentro de um raciocínio
lógico e baseado num programa preestabelecido, para uma nova ocupação.
O programa de reabilitação é proposto e analisado por um profissional
responsável e com experiência neste tipo de intervenção, garantindo a perfeita
compatibilização entre o programa pré-estabelecido e a área que se destina.
Os edifícios com as características industriais estão aptos a receber uma
multiplicidade de programas. Mas com ressalvas ao patrimônio histórico, restrições
são colocadas de forma a serem respeitadas, como a descaracterização do
testemunho (histórico, memorial e artístico), onde as intervenções para o novo uso
poderiam alterar estas prerrogativas. Nesse sentido, através de análise prévia, é
indicado o melhor programa, adaptando-se as condições do edifício e garantindo a
preservação dos elementos originais.
De forma a sustentar as vantagens citadas acima do uso da reabilitação, ou mesmo
de edificações industriais que sofreram alterações nos seus usos, podemos citar
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alguns trabalhos apresentados no Comitê Brasileiro para a Preservação do
Patrimônio Industrial – que o TICCIH Brasil promoveu em parceria com SESC-SP,
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e Cinemateca Brasileira - o VI
Colóquio Latino Americano sobre Recuperação e Preservação do Patrimônio
Industrial em julho de 2012, entre eles:


Uma Nova Perspectiva Sobre o Patrimônio Cultural: Preservação e

Requalificação de Instalações Industriais. José Amado Mendes, da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra; Pólo de Viseu do Centro Regional das Beiras da
Universidade

Católica

Portuguesa;

investigador

do

Centro

de

Estudos

Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20).


Territórios Fabris Resilientes: Cinco Casos a Considerar, Eloisa Dezen-

Kempter, Faculdade de Tecnologia, Unicamp. Da História ao Projeto: Metodologia
para a Análise do Patrimônio Industrial e Boas Práticas na Reabilitação das
Company Tows na Itália. Uma experiência em Desenvolvimento.


Giovanni Luigi Fontana é professor de História Econômica, Diretor do

Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità e do Master in
Conservazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio Industriale da Università
degli Studi di Padova; past-president da Associazione Italiana per il patrimonio
archeologico industriale.


Claudia Marun Mascarenhas Martins e doutoranda do curso de Histórica

Econômica na Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici do
Università di Padova, Verona e Venezia.


O livro Critérios e Políticas de Preservação do Patrimônio Industrial da Cidade

de São Paulo: O Caso da Antiga Vidraria Santa Marina de Cecília Rodrigues dos
Santos, doutora, arquiteta, professora e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.


Marcos Carrilho é arquiteto, doutor, professor e pesquisador da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao contrário do
que se pensa, quando falamos em reutilização de um bem histórico, o primeiro
pensamento está vinculado à imagem de musealização, que talvez se apresente
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como a única proposta a considerar. O direcionamento destes edifícios pode estar
objetivando a outras opções. O fato de um edifício ter a aparência histórica, não
significa seu vínculo a este tipo de uso. A quebra deste paradigma está em voltar
estas edificações para os mais variados temas possíveis e ser reintegrado
novamente no ao cotidiano.
Além dos programas já conhecidos de reabilitação e requalificação dos edifícios
industriais, os programas educacionais estão se adequando a este conceito e com
excelentes expectativas de crescimento. Notadamente alguns exemplares já
reabilitados e em pleno funcionamento, que poderíamos citar.
Em 1997, a instituição qual havia comprado o antigo prédio fabril da indústria têxtil
São Paulo Alpargatas, na divisa dos tradicionais bairros paulistanos, Mooca e Brás,
o edifício da Alpargatas que outrora fora tombado pelo Patrimônio Histórico. Após o
credenciamento como Universidade Anhembi Morumbi, a instituição expande sua
estrutura e porte acadêmico, adaptando este edifício para uso educacional,
contribuindo para requalificação de áreas degradadas da cidade de São Paulo,
constituindo o Campus denominado Centro, e iniciando suas atividades em 1998.
O projeto do Campus Centro buscava a requalificação do edifício, recuperando e
preservando as características básicas da estrutura arquitetônica e histórica da
construção feita para a Alpargatas.
O projeto recebe o Prêmio Master Imobiliário de 1998, por Revitalização Urbana na
cidade de São Paulo com a recuperação urbana do quadrilátero urbano
compreendido entre a Radial Leste e a Linha da CPTM, no Bairro do Brás.

Figura 20: Industria Alpargatas

Fonte: Anhembi Morumbi (Acervo pessoal)

Figura 21: Universidade AUM.
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Em 2001, no maior investimento privado em educação da história da região, o
CEUNSP inaugura o seu Campus V com a abertura da Faculdade de Direito. A
aquisição do imóvel de mais de 140.000m2 que abrigava uma antiga tecelagem em
Salto, transformou a instituição numa das maiores do país e abriu caminho para a
construção de um campi que acumula mais de duas dezenas de avaliações de
infraestrutura com nota máxima pelo MEC.
Quando a CEUNPS Centro Universitário N. Sra. do Patrocínio comprou as
instalações da antiga Brasital, o conjunto ainda não estava em processo de
tombamento. Portanto, manter o aspecto original das edificações foi uma decisão
econômica e não política Kempter (2012).
Conforme identificamos nos dois processos acima apresentados, as antigas
instalações industriais sofreram intervenções mínimas e de caráter reversivo,
onde foram instaladas as instituições universitárias. Foi adaptado o projeto das
instalações, procurando-se valorizar principalmente a estrutura existente, com
intervenções mais intrínsecas no interior do edifício.
Com o reconhecimento do valor dos edifícios nomeadamente históricos, ou de
simples reconhecimento como um testemunho preexistente, esta situação tem
contribuído na aceitação gradual, na medida em que, habitar trabalhar, ou mesmo
estudar nesses edifícios, é cada vez mais valorizado pela sociedade, revelando a
procura por espaços com memória e identidade, incentivando todo um mercado
em ascensão para trabalhar e recuperar edifícios antigos.

6.3.1 Momento da Intervenção
Qualquer intervenção realizada num edifício implica necessariamente em uma
modificação do existente, segundo, Gracia (1992 apud SERRANO 2010). Esta
modificação irá afetar tanto o edifício como o seu entorno e seus habitantes,
transformando-se a imagem da cidade, a memória coletiva e a dinâmica social
do meio onde ele se insere. Dentro desta questão, Gracia (1992) afirma que.
(...) alterar los lugares existentes solo se justifica si los hacemos más
adecuados para la vida del hombre. (Gracia, 1992, p.178)
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Dentro dos conceitos de preservacionismo, o ideal é que se mantenha o edifício tal
qual o projeto original, evidentemente fazendo uso de seu arcabouço, sem a
descaracterização do mesmo, traduzida em recomendação na Carta de Nizhny
Tagil (VII.).
Os edifícios e estruturas de reconhecida importância patrimonial devem
ser protegidos por medidas legais suficientemente sólidas para
assegurarem a sua conservação. (Carta De Nizhny Tagil, Artigo VII)

Para evitar as situações de descaracterização em edifícios tidos como bem
cultural, o profissional envolvido na reabilitação de uma edificação com estas
características deve incluir outros profissionais, que os auxilie nas tomadas de
decisões e programas a seguir, como, historiadores, sociólogos, a fim de proteger
a identidade do bem intervencionado.
Desse modo, a reabilitação ou requalificação deve respeitar o edifício intervencionado
em relação ao seu espaço original, com ênfase nos casos de edifícios com valor
patrimonial e significado histórico, procurando realizar uma intervenção com
observação no existente edificado.
Para estudar as intervenções no âmbito do tema da dissertação, foi investigado o
tipo de ação que constitui na análise do projeto especificado, em face da
reabilitação. As intervenções do edifício resumem-se a alguns processos tais como:
avaliação,

adição,

subtração,

substituição

e

manutenção

dos

elementos

preexistentes.
E quando se tratando de um bem cultural expressivo dito (Patrimônio Histórico),
além dos itens citados acima, inclui-se o embasamento nas cartas e documentos
internacionais, como: Carta de Antenas (1931), Carta de Veneza (1964), Carta de
Burra (1999) e Carta de Cracóvia (2000),Carta de Nizhny Tagil (2003), registrando
as atuações e os resultados da intervenção no edifício analisado.
A análise perante a preexistência do edifício pode ir ao encontro da essência
arquitetônica do edifício, revelando uma continuidade formal estética e material
ou, pelo contrário, assumir uma ruptura com as premissas originais, onde novos
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elementos surgem como um novo conceito adotado, originando a quebra da
estética original, com o esvaziamento do seu interior e alteração de seu exterior.
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7 SELEÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO
O critério de seleção dos estudos de caso é indissociável do objetivo principal
deste trabalho, o estudo da adaptação dos edifícios industriais ao novo uso, ambos
direcionados na área educacional. Os exemplos foram escolhidos de modo a
comparar duas formas de reabilitação.
O primeiro estudo caso se estabelece com uma intervenção profunda, podendo
citar os itens apresentado no capitulo anterior tais como: adição, subtração e
substituição, com a alteração da imagem do edifício interna e externamente. O
segundo estudo de caso apresenta a mínima descaracterização do edifício
industrial pré-existente, com uma relação de avaliação e manutenção dos
elementos, conforme citado anteriormente.
Faz parte deste trabalho conhecer as circunstâncias deste tipo de projeto, e rever a
forma dos métodos e analises nas tomadas de decisões, em relação às edificações
com potencial de intervenções e readaptação para outros usos.
Os estudos de casos escolhidos para esta análise devem responder aos principais
requisitos descritos:
1-

Projeto de intervenção arquitetônica, que vise à reabilitação do edifício

industrial para um novo uso, adaptação das estruturas existentes compatíveis ao
novo programa;
2-

Intervenções direcionadas a edifícios únicos ou conjuntos de edifícios;

3-

Projetos realizados no âmbito da arquitetura industrial;

4-

Enquadramento histórico e urbano;

5-

Possibilidade de visita às edificações e levantamentos fotográficos;

6-

Acesso às informações tais como: projetos e documentações pertinentes ao

edifício intervencionado;
Serão abordados dois edifícios industriais cujo projeto de reabilitação
corresponde ao único objetivo: o uso como instituição de ensino de nível superior
que se consideram dentro das soluções programáticas e adaptar-se aos interesses
pretendidos.
Dentro da metodologia adotada, procurou-se elaborar um levantamento de edifícios
industriais reabilitados, com a possibilidade de visita local, e pesquisa dos projetos
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existentes. Contando com a aquisição de material existente, foram escolhidos dois
edifícios, a Indústria de eletrodomésticos Walita fundada em 1943 com
atividades até 2004 e a Companhia Taubaté Industrial fundada em 4 de maio 1891
com atividades até 1993.
Estes edifícios enquadram-se no período da industrialização do início do século XX.
Uma vez que os dois casos possuem tipologias distintas na produção industrial, mas
reabilitados para a mesma função.
Os estudos de caso serão analisados no sentido de comparar os níveis de
intervenções e transformações dos edifícios, formalmente similares, em face de
dois programas distintos.
E por fim o acréscimo do estudo de caso do edifício que compunha o complexo
industrial da C.T.I denominado bloco (D), com a possibilidade de medições e
ponderações para o edifício remanescente da Cia. Taubaté, ainda não ocupado e
conclusões sobre o reuso .

7.1 Metodologia de Análise
A metodologia adotada aos estudos de caso apresenta-se dividida em dois
momentos: o primeiro referente à pesquisa de edifícios industriais preexistentes
já reabilitados e direcionados ao uso específico, o segundo será dedicado aos
estudos de medições e ponderações do denominado (bloco D) pertencente a Cia.
Taubaté ocupado atualmente como depósito geral, no sentido das conclusões e
possibilidades do seu reuso.
A pesquisa indicará resultados em formas de pontuações e porcentagens, nos
itens específicos, o que irá colaborar na tomada de decisão quanto à ocupação
das instalações industriais, com ênfase no uso como Instituição de Ensino. Com
o uso das ferramentas ARP-(Adaptive Reuse Potential) e iconCur.
Ambos os métodos utilizados terão suas conclusões independentes na
configuração final do resultado, serão comparados quanto aos resultados
obtidos, com o objetivo de sinalizar uma possível reabilitação do edifício
industrial.
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Consta ainda da metodologia de pesquisa por meio de realização de
levantamento

métrico

e

fotográfico,

com

observação

ao

conjunto

apontamentos resultando em uma análise descritiva e documental.

e
Os

elementos complementares da análise foram solicitados aos registros históricos
da Companhia Taubaté Industrial.
A análise descritiva dos projetos já intervencionados será realizada de acordo
com as pesquisas realizadas in loco, e levantamento de dados histórico e
documental. A própria análise comparativa deve demonstrar os diferentes
resultados com um mesmo fim projetual e níveis de conclusão diferenciados
para cada caso, onde verifica-se o objetivo a conclusão e o resultado final de
cada intervenção, em matriz realizada para cada caso.
As cartas e documentos internacionais, como: Carta de Antenas (1931), Carta de
Veneza (1964), Carta de Nizhny Tagil (2003), foram utilizadas como parâmetro para
o enquadramento dos edifícios intervencionados às considerações pertinentes na
leitura do testemunho reabilitado.

7. 2 Indústria Walita
Antigas instalações de uma indústria na zona sul de São Paulo cede lugar ao Centro
Universitário SENAC Santo Amaro (Complexo Educacional Abram Szajman) O
projeto desenvolvido por Aflalo & Gasperini Arquitetos renovou a linguagem das
edificações originais com a tentativa de preservação dos edifícios que compunham o
complexo industrial. A última etapa das obras abrangeu o segundo bloco acadêmico,
o que permitiu à instituição quase que dobrar sua capacidade de atendimento, com
cerca de cem novos ambientes, entre salas de aulas, laboratórios e oficinas de uso
multidisciplinar.
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Figura 22: Implantação Fábrica Walita
EDIFÍCIOS
01 – ESCRITÓRIO, OFICINA E SANITARIOS.
02 – CASA DE MÁQUINAS
03 – OFICINAS EMPILHADEIRAS E
TRATAMENTO TÉRMICO
06 – RESERVATÓRIO D’ÁDUA
07 – ESCRITÓRIO, COZINHA E BANCO
08 – ESCRITÓRIO, TREINAMENTO, EXPEDIÇÃO,
ARQUIVO E GRÁFICA
09 – SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E PABX
10 – ESCRITÓRIO
11 – PORTARIA
12 – ESCRITÓRIOS, VESTIÁRIOS, CHUVEIROS,
CAMARA CLIMÁTICA, SUBESTAÇÃO
13 – PRODUÇÃO, SANITÁRIOS, ESCRITÓRIO
14 – PORTARIA
15 – DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS,
CARPINTARIA E MANUTENÇÃO
16 – DEPÓSITO DE SUCATAS
17 – DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA
18 – SALA DE ENSAIOS DEVIDO, LABORATÓRIO
QUÍMICA ESCRITÓRIO

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)
Localização: Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 Santo Amaro- SP.
Programa inicial: Indústria Wallita
Programa atual: Centro Universitário SENAC Santo Amaro (Complexo Educacional Abram Szajman)
Data construção: 1960
Data da Reabilitação: 2004-2012
Autor construção: Arquiteto Max Hans Fortner, CCMF (Cia. Construtor Max Fortner),
Autores da Reabilitação: Aflalo e Gasperini Arquitetos
Classificação: Edifício Industrial
Área Bruta: 118.000 m2

Figura 23: Localização da Fábrica Walita

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

113

7.2.1 Edifício preexistente: enquadramento histórico
Em 1939, o imigrante alemão Waldemar Clemente funda, no Largo do Arouche, em
São Paulo, uma pequena fábrica de interruptores, plugs e calhas de iluminação e
outros componentes elétricos. O nome Walita nasceu da junção do Wa de seu nome
com o da esposa, Lita. Em 1943 A Walita, desenvolveu um pequeno motor elétrico
para acionar a ventoinha de refrigeração dos veículos movidos a gasogênio,
equipamento que funcionava a carvão vegetal, instalado nos carros, pela dificuldade
de se importar gasolina durante a Guerra. Era mais um exemplo de promoção de
soluções locais, em época de substituição de importados devido ao conflito
internacional. Em 1944, Waldemar Clemente adquire e estuda um eletrodoméstico
importado, e começa a produzir o Nêutron, o primeiro liquidificador brasileiro, com
projeto próprio de motor e em 1945 lança seu 2º eletrodoméstico, um ventilador. Em
1947, a Walita torna-se sociedade anônima e em 1956 alcança a marca de 1 milhão
de aparelhos produzidos, entre os liquidificadores, batedeiras, exaustores,
enceradeiras e centrífugas. Nesse mesmo ano, começa a fabricar ferros elétricos.
Desde 1940, a Walita tinha instalações industriais no bairro de Vila Mariana em São
Paulo e em 1969, inaugurou fábrica no Bairro de Santo Amaro, também em São
Paulo. Em 1971, a Philips, empresa holandesa que atua no Brasil desde a década
de 20, incorporou a Walita, manteve a marca e a liderança no mercado de
eletroportáteis no Brasil.

7.2.2 Histórico: Construtor do Edifício Walita Santo Amaro
Em 1950, foi fundada pelo engenheiro arquiteto Max Hans Fortner, a CCMF (Cia.
Construtora Max Fortner), como sucessora do escritório técnico Max Fortner, que
havia iniciado atividades em 1929. Fortner formou-se na Escola de Engenharia
Mackenzie e, imediatamente após sua formatura, montou seu escritório técnico.
No principio, o escritório técnico projetou a executou obras tradicionais voltadas para
a indústria. O pré-moldado no canteiro só começou em 1958 em obras para a
WAPSA (Walita Auto Peças), em Santo Amaro, e Robert Bosch do Brasil, em
Campinas. Os pré-moldados eram aplicados geralmente em estrutura de cobertura
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tipo “Shed,” com vigas Vierendeel, formando as janelas, Max Fortner, entretanto,
inovou ao evitar as vigas Vierendeel.
Tais vigas eram moldadas diretamente sob o lugar de montagem e içadas com
talhas manuais fixadas em torres metálicas especialmente projetadas para essa
finalidade (Figura 19). Seu filho, Arnoldo Henrique Fortner, se forma e inicia suas
atividades na construtora CCMF. Nesta ocasião, estavam sendo executadas obras
com o sistema de pré-moldagem imaginado e patenteado pelo Eng. Horst Radius.
Esse sistema se baseava na execução de “Sheds”, formados por arcos de raios
diferentes, atirantados, para vãos até de 45m, sistema usado na construção do
galpão da Walita. Vigas curvas formavam o arco inferior. O arco superior era na
realidade, uma poligonal constituída de vigas retas que englobavam os caixilhos.
Vigas inclinadas ligavam o arco interior de uma prumada com o arco superior da
prumada seguinte, formando o suporte da cobertura de telhas. A moldagem das
peças era feita diretamente sobre o piso, executado com antecedência. Mastros
atirantados de madeira constituíam o equipamento de montagem, previsto para
peças de até 3 toneladas. Era realmente muito mais difícil conceber tais obras sem
os recursos atuais de equipamentos precisos e de maior capacidade.
Figura 24 : Fábrica Walita

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)
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O engenheiro de projetos gastava muito tempo imaginando como seria feita a
montagem com equipamentos improvisados. Na ausência de macacos para
protensão dos tirantes, estes foram executados aos pares. A certa distância dos
apoios, as duas barras paralelas eram aproximadas uma da outra e, com esta
operação surgia um estado de tensões de tração, semelhante a uma protensão
aplicada somente quando o peso total da cobertura já estava atuante.
Com essa “protensão” o arco sofria um levantamento, destacando-se dos apoios
previstos na montagem. A protenção dos tirantes provocava uma compressão
significativa na calha que fazia parte do arco inferior. As barras do tirante eram
envolvidas por tela metálica e embutidas em concreto para proteger o aço contra a
corrosão. Somente depois de endurecido o concreto é que os escoramentos eram
removidos, Vasconcelos (2002 p.19)

Figura 25: Fabrica da Wapsa em Santo Amaro, SP, 1958.

Fonte: Vasconcelos, Carlos (2002)
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Figura 26: Fábrica Walita

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

7.2.3 Enquadramento Urbano
Empreendimento típico da fase áurea da industrialização paulistana, o parque Walita
foi construído em etapas a partir dos meados de 1960, em amplo terreno nas
vizinhanças da Marginal Pinheiros, agregando sucessivas edificações. Segundo uma
visão mais pragmática que arquitetônica, em seu auge, contou com três grandes
galpões para duas linhas de produção de eletrodomésticos e estoque de
componentes e produtos.
Eram edifícios baseados na solução em pavilhões em planta livre, com sheds
instalados transversalmente na cobertura. Nas imediações deles, havia construções
horizontais menores, seis blocos de apoio, para várias finalidades, como
administração, refeitório e manutenção.
No processo inicial da reabilitação, propõe-se que seria mantida a horizontalidade e
as características dos edifícios fabris. Com uma total de 118.000 metros quadrados
de área, localizado entre a marginal Pinheiros e um campo de golfe, no bairro de
Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

7.2.4 Descrição dos Edifícios
A estrutura industrial destacava-se no meio urbano pela sua volumetria e
grandiosidade, localizada na Av. Eng. Eusébio Stevaux esquina com a Rua
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Professor Campos de Oliveira, nº. 605, constituindo como um elemento de
destaque no percurso ao lado da Marginal Pinheiros. O conjunto era
constituído por 18 edifícios, entre galpões da própria indústria
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circundados por edifícios menores ocupados por oficinas, casa de
maquinas e escritórios.
O sistema construtivo está aparente e de fácil definição, grandes blocos com
uma constituição de pilares vigas e coberturas tipo sheds, por onde se concentra
grande parte da iluminação e ventilação exigida nos galpões, possuindo elevado
pé direito, característica das edificações industriais.

Figura 27: Fábrica Walita

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Os edifícios mais antigos compõem-se com empenas laterais e frontais em
cerâmica vermelha, intercalados por acabamentos em massa pintada, estruturas
verticais em concreto, que pré-determinam os vãos da caixilharia nos
pavimentos, térreo e superior, em toda a extensão do edifício. O pavilhão central
que correspondente ao edifício nº01 da implantação acima, foi constituído por
vários arcos com funções estruturais e iluminação e ventilação natural.
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Figura 28: Fábrica Walita.

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Com um levantamento detalhado foi possível verificar as condições físicas dos
edifícios que compunham o complexo industrial, indicações de falta de
manutenção na aparência dos volumes, não se observando as mesmas
condições quanto ao sistema estrutural, que garantia o seu reaproveitamento
para o novo uso.
Com inspeções detalhadas no interior em uma das plantas conclui-se que, o
sistema estrutural que compunha a cobertura do edifício nº1, apresentava-se
cuidados ou eventual substituição das peças pré-moldadas. As análises
buscavam um ajuste no plano de obras em relação ao que poderia ser reabiltado
ou descartado atendendo os cronogramas físicos e financeiros.
Figura 29: Prédio de Telefonia

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)
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Dos edifícios analisados a portaria, edifício de nº 9, é o único item construído tratado
de uma forma um pouco mais simplificada, dado seu uso em todo o contexto, que
segue com uma tipologia de pé-direito mais baixo, e trechos de lajes que avançam
do corpo principal da edificação resultando como proteção da circulação por
intempéries.
Onde é classificado com a mesma tipologia construtiva o edifício de nº 14, destinado
aos departamentos de recrutamento seleção de pessoal e PABX, sistema de
telefonia.
O sistema construtivo, de uma forma geral assim se configura: a estrutura dos
galpões baseia-se num sistema de pilares, vigas e coberturas em ”Sheds”, com
painéis em cerâmica vermelha nas alvenarias externas, em quase todo o perímetro,
alvenarias rebocadas e pintadas. Assim se configurava o complexo como um
todo.

7.2.5 Intervenção da Edificação
O objetivo da intervenção foi de reabilitar os antigos edifícios industriais
desativados até o ano de 2002, para um novo uso, direcionados para a
universidade. Esta reabilitação teve por princípio apropriar-se da implantação
existente. Com isto conquistar para a universidade suas características já
consolidadas, dando ao novo campus desde seu inicio, a sensação de já
pertencer ao local.
O conjunto foi desenhado prevendo basicamente a reforma dos grandes galpões
industriais e a ampliação dos demais edifícios, quando necessário, a demolição
de alguns de adaptação inviável.
Segundo Aflalo e Gasperine (2004), entre os objetivos, era definir uma
linguagem estética que preservasse algumas das características do conjunto de
cerca de 40 anos de idade, composto por edifícios horizontais, todos com
estrutura de concreto em bom estado de conservação.
A primeira etapa construída é constituída, o edifício acadêmico, que ocupa os
espaços de um dos três maiores galpões industriais, enquanto o edifício de
convenções e futuro centro esportivo ocupam o segundo. O terceiro grande
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galpão está previsto como estacionamento, aguardando o futuro para
transformação em universidade, Vitruvius (2005).
O projeto de reabilitação enfatiza em preservar a implantação original do
conjunto, recuperando os edifícios mais representativos e adicionando unidades
para a complementação do programa tentando não descaracterizar os edifícios
existentes.
No projeto de intervenção desenvolvido, considera-se como características
essenciais no conjunto industrial como um todo:
- A forma de implantação do conjunto;
- A volumetria e grandes dimensões que marcam fortemente a paisagem
urbana;
- A heterogeneidade formal e tipológica do conjunto;
- As tipologias industriais que apresentavam uma grande versatilidade funcional
em questão de seu pé-direito;
- A estrutura reaproveitável como um todo;
- Grandes áreas de circulação e remanescentes de áreas aptas para novos usos;
- Cobertura do pavilhão central que apresenta inconsistência e risco para o uso
pretendido.
Com localização privilegiada junto à Av. Eng. Eusébio Stevaux, esquina com a
Eng. Alberto de Zagottis e próximo da Av das Nações Unidas, e com grande
dimensão do lote, um dos quesitos básicos para a intervenção que se destina um
campus universitário. Empregando a possibilidade de uma reestruturação em todo
seu entorno, com frequência de alunos e funcionários do novo empreendimento.
Outro fator que influenciou a decisão pela reabilitação do conjunto industrial e a
implantação da universidade, o crescimento do próprio bairro com a construção de
diversos equipamentos e complexos habitacionais.
A preservação do conjunto industrial justificava-se pelo seu valor patrimonial, sendo
considerada uma referência na fase áurea da industrialização . Além disso, este
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é também um edifício que possui uma relevante expressão urbana, por sua
localização, volumetria e dimensões, apresentando-se como uma referência de
edificações industriais.
Assim, configura-se uma montagem acertada, que dependia de reconhecer e ajustar
passo a passo diversos itens, com o aproveitamento de tudo que fosse possível, de
modo a reverter em ganhos materiais e otimizar o cronograma de implantação das
obras, na transformação dos ambientes e principalmente atender os quesitos
funcionais, Dourado (2005).

Figura 30: Plantas, vistas e cortes da Fábrica Walita.:

Fonte: Martins, Eduardo (2013)
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Figura 31: Plantas, vistas e cortes da Fábrica Walita.

Fonte: Martins, Eduardo (2013)

7.2.6 O Programa e Diretrizes
O complexo Educacional Abram Szajman/ SENAC, São Paulo, projetado pelo
escritório Aflalo & Gasperini Arquitetos Associados, um conjunto de edifícios da fase
áurea da industrialização paulistana, o parque fabril da Walita, onde se transformou
no Centro Universitário SENAC, expressando a total readequação e reabilitação das
instalações industriais desativadas para as necessidades contemporâneas.
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Figura 32: Setorização, Fábrica Walita.

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

O plano diretor elaborado assimilou a disposição e a hierarquia preexistente das
construções, aproveitando, em certa medida, as características e o potencial
espacial de cada prédio para se ajustar aos novos itens funcionais Aflalo (2004).
Como previsto nos estudos iniciais o centro acadêmico ocupa as duas principais
naves industriais, pelo desempenho que estes espaços poderiam proporcionar
quanto ao seu gabarito e possibilidades de ampliações, e assim foi feito, com a
acomodação das salas de aula nestes espaços.
A complementação do programa de necessidades, como biblioteca, reitoria e centro
de gastronomia, foram implantados nas edificações periféricas. Com a restrição de
circulação de veículos entre os edifícios ganhou-se em qualidade na conformação
das praças e áreas de convívio. O acesso pela portaria 3 fica restrito somente a
funcionários e uso interno da Instituição, alocando os estacionamentos na periferia
dos edifícios e centralizando o acesso principal pela Av. Eng. Eusébio Stevaux.
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“Hoje, são as instalações fabris que estão na mira de muitos
investidores, despertando por uma situação que vem sendo reconhecida
como grande oportunidade de negócio, e o programa que se propõe
para o edifício pretende contribuir para a plurifuncionalidade desta zona
da cidade, por forma a que se possa garantir um crescimento no meio
urbano em todos os sentidos, com vivência equilibrada ao longo de
todas as horas do dia e em todos os dias da semana, estratégia que
tem vindo a ser formulada e defendida em todas as intervenções mais
qualificadas na cidade.” (PRATA, 2003, p. 91).

Conforme as pesquisas e observações no desenvolvimento do projeto, podemos
admitir que a maioria dos espaços existentes sofreram com o acréscimo de área em
relação ao programa a ser implantado. O aspecto mais relevante em uma
reabilitação são as condições que o edifício industrial proporciona crescer
internamente, sem prejuízos para o corpo da edificação, é o que acontece nesta
intervenção proporcionando um significativo ganho da área física interna.
O edifício central denominado pavilhão fabril, que internamente oferecia um pé
direito avantajado, foi secionado para receber um pavimento intermediário
denominado mezanino. A criação deste pavimento intermediário representa um
ganho expressivo no numero de salas de aula, com condições de ventilação e
iluminação natural, na preservação dos sheds e configurações da antiga indústria.

Figura 33: Corte longitudinal e Elevação

Fonte: Martins, Eduardo (2004)
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Figura 34: Pátio Central Senac

Fonte: Martins, Eduardo (2004)
Legenda: A abertura de pátios no interior do prédio acadêmico assegurou iluminação e
ventilação natural em todas as salas de aula

O edifício denominado como Acadêmico II ressalta uma diferença em relação às
demais edificações, é que o bloco, um pouco mais novo que os outros e já na
modulação 1,25 x 1,25 metro, não apresentava sheds em seu desenho original, mas
sim vigas metálicas de alma cheia determinando a inclinação da cobertura, segundo
Aflalo (2011) um dos autores do projeto.
A configuração deste edifício quanto à cobertura, possuía alguma semelhança com
o primeiro edifício reabilitado, as treliças triangulares, fazendo com que as
edificações permanecessem com a mesma tipologia os (sheds). Originalmente este
edifício já possuía mezaninos, onde foi instalado mais um mezanino como
complemento finalizando assim com um total de 50% a mais em área útil, resultando
em uma edificação com aproximadamente 19.000 m2 . de área.
O projeto do Acadêmico II começou a ser desenvolvido em 2004, tão logo houve a
conclusão da primeira fase de obras. A experiência resultante do Acadêmico I,
auxiliou nas definições quanto a reabilitação, simplificando os trabalhos de reforma e
adaptação, Carbioli (2011).
Entre os elementos que se repetem, acadêmico I e II estão os pátios internos para
onde se voltam às salas de aulas. “São edifícios bem largos e essa foi a melhor
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solução para levar luz e ventilação natural aos ambientes nos dois pisos”, explica
Aflalo (2011).

Figura 35: Jardim Interno Senac

Fonte: Martins, Eduardo
Legenda: Espaço interno ajardinado onde se delimita os edifícios acadêmicos I e II

Os demais edifícios as expansões acontecem de dentro para fora, com o
desdobramento de seus elementos estruturais e/ou o acréscimo de volumes
justapostos. O edifício onde se concentra o curso de gastronomia com cerca de
5.000 m2 (antigo refeitório da indústria), por questão do programa adotado não
obteve sucesso no uso da reabilitação, necessitando sua demolição e recriando um
edifício com as condições previstas para o uso.
Os edifícios administrativos, infraestrutura e manutenção da antiga indústria são
reabilitados com aumento de área, atendendo ao novo conceito e abrigando,
biblioteca e reitoria. Com o mesmo conceito da reabilitação o antigo galpão que
abrigava o depósito da indústria e o almoxarifado, são implantados o centro de
convenções e esportes.
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Figura 36: Projeto Senac Cortes e Elevações

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

A exceção foi o centro de gastronomia, que demandou um edifício completamente
novo. A ampliação de prédios com características estruturais diferentes não foi operação simples que possibilitasse a síntese dos problemas na padronização e
racionalização de um modelo extensivo a todas as unidades. Ao contrário, cada
situação requereu soluções individualizadas, utilizando um, dois ou três sistemas
portantes, isolados ou combinados entre si.
Foram acrescentados pré-moldados de concreto armado, peças de concreto armado
feitas no canteiro e componentes metálicos. O edifício acadêmico possui as duas
primeiras tecnologias associadas, no reforço e complementação de seu arcabouço
principal, enquanto a metálica comparece internamente no apoio das rampas e do
novo piso intermediário. Também na estrutura metálica se baseia a ampliação da biblioteca. Já o centro gastronômico recebe arranjo misto de componentes de concreto
armado, entre pré-moldados e peças fundidas no local. Estas últimas também são
usadas na expansão do edifício da reitoria.
A mistura e a heterogeneidade na definição estrutural foram uma opção
circunstancial exigida por essa proposta, que não espelha nem dá continuidade aos
experimentos mais característicos desenvolvidos por Aflalo & Gasperini. Por outro
Iado, a dissolução do papel da estrutura como a resolução formal dos edifícios do
SENAC é um caminho já consolidado nas propostas mais recentes do escritório.
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Figura 37: Implantação Centro Universitário Senac.

2
1

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

7.2.7 Sistema Construtivo e Materiais
Figura 38: Vistas, Fábrica Walita.

Fonte: Martins, Eduardo (2004)
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Figura 39: Sistema de Montagem

Figura 40: Sistemas Pré-Moldados

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

Notadamente apesar similares à maioria dos edifícios, a composição estrutural se
modificava em cada caso, o que inviabilizou o emprego de uma única tipologia no
processo de reabilitação estrutural. Atribuindo-se uma determinada técnica da
reabilitação para cada edifício, com a necessidade de usar sistemas isolados para
as recuperações ou combinando sistemas de recuperação entre si em busca dos
resultados.
O sistema de reabilitação passou a empregar os seguintes sistemas, Pré Moldados
de concreto armado idealizadas no próprio canteiro e a inserção de componentes
metálicos. Segundo Aflalo e Gasperine (2011), o edifício acadêmico possui as duas
tecnologias associadas no reforço e complementação da reabilitação.
Assim como o edifício direcionado para a biblioteca é constituído basicamente com o
uso da estrutura metálica, e com a volta das técnicas mistas na reabilitação do
centro gastronômico, em concreto armado e pré-moldados.
Inclui-se neste modelo os sheds presentes nos demais edifícios, na condição de
preservar a mesma leitura, (industrial) e o aproveitamento para a instalação de
painéis solares, como citado nos parágrafos anteriores este edifício tem sua
intervenção com a demolição do edifício original, por não atender as necessidades
do programa.
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A utilização do pré-moldado como um substituto da técnica de aberturas de vãos nas
estruturas existentes e pelo fato destas aberturas se prologar por toda a extensão de
algumas fachadas, acaba entrando com um elemento de substituição, que
compreende a utilização da estrutura, iluminação e ventilação, tudo composto em
um único elemento, mantendo uma uniformização da leitura dos edifícios e manter
uma unidade arquitetônica em todo conjunto.
Empregados em 70% das vedações externas, esses painéis dão um passo
rumo à industrialização e racionalização da construção civil nos país, com
ganhos significativos de tempo de instalação e custo final, na medida em
que colaboram para afastar a cultura do desperdício, são produzidos a partir
de tecnologia canadense, empregando armaduras e concreto extremamente
denso e com baixa porosidade, que resulta em peças impermeáveis [...]
(NETO, 2011).

Segundo Neto (2011), estes pré-moldados podem ser confeccionados em
segmentos de várias dimensões, em formas planas ou curvas. São acabados,
normalmente, apenas do lado externo e, se necessário, também nas bordas,
oferecendo diversos revestimentos, que vão do agregado exposto, que lembra o
fulget, até placas de granito ou mármore fundidas com o material.
O centro de convenções e área esportiva, implantado no galpão industrial, que foi
inicialmente constituído em pré-moldados verticais em concreto, denominado (duplo
T) tecnologia de uso habitual em galpões industriais e de uma implantação mais
recente no complexo Walita. Onde recebeu também as instalações dos painéis prémoldados horizontais, característica do sistema adotado para as reabilitações e
adições.
Rompendo assim com a leitura de um simples galpão com medidas de 150x50
metros, e com a instalação dos elementos em pequenos blocos coloridos auxiliares,
complementado como elemento de fechamento e qualificando o galpão com a
mesma leitura do restante dos edifícios reabilitados
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Figura 41: Galpão Industrial

Figura 42: Galpão após Intervenção

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

Os elementos pré-moldados geralmente são fixados na estrutura do próprio edifício
por inserts metálicos e chumbadores parafusados, nas configurações de estruturas
metálicas, os inserts podem ser soldados diretamente na própria estrutura. O
sistema utilizado nesta reabilitação possuem cargas superiores das alvenarias
convencionais, onde se conclui que nos casos das reabilitações em edifícios com
gabaritos elevados, é identificado uma sobrecarga onde o sistema será utilizado,
podendo alterar os custos das adaptações nas estruturas e fundações.
O espaço comporta programa típico de um centro de convenções: auditório de 500
lugares, duas salas maiores que podem ser unidas e diversas salas de reuniões. Ele
pode ser utilizado pelo Senac ou para eventos de terceiros, flexibilidade que
diferencia o campus dos diversos empreendimentos estudantis criados nos últimos
anos, Serapião (2005).

7.2.7 Fachadas Tridimensionais
Segundo Serapião (2005), utilizado com criatividade, os painéis arquitetônicos
encontraram um uso versátil no Senac. Materializaram-se beirais, quebra-sóis,
grelhas de sombreamento, pórticos, sheds, e sobretudo, equacionaram questões
específicas do desenho dos exteriores do edifício acadêmico.
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Figura 43: Estudo Edifício Biblioteca. Corte/ Elevação

CORTE LONGITUDINAL BIBLIOTÉCA

CORTE TRANSVERSAL BIBLIOTÉCA

ELEVAÇÃO 1
ESTUDO TIPOLOGIA

Fonte: Martins, Eduardo (2004)

A condição da edificação original do edifício impediu à instalação de uma
infraestrutura adequada para sistema de ar condicionado, lógica e hidráulica,
fazendo com que o partido adotado (painéis inclinados) criasse shafts
longitudinais ao longo de todo o edifício adequando as instalações necessárias.
Com uma paginação em formatos variáveis, e compostos de forma ascendente pelo
elevado peso próprio, segundo Neto (2005), a carga alcançou cerca de 4 toneladas
em alguns painéis, onde a vedação entres os painéis utilizou-se silicone para
garantir o sistema, devido ao módulo de elasticidade das peças de concreto.
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Figura 44: Prédio Biblioteca

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

7.2.8 Conforto ambiental
O conceito da iluminação e ventilação natural foi uma das premissas no projeto de
reabilitação, não só as edificações como também áreas de circulação, se
apropriando das tipologias dos sheds e das fachadas cortina, onde os elementos
pré-moldados garantem o distanciamento dos caixilhos da face externa dos edifícios,
e associado aos brises instalados em áreas de maior insolação.
O partido adotado “inclinado” de uma das faces garante um maior sombreamento, e
combinando com a instalação dos brises móveis dispostos horizontalmente em
relação aos caixilhos, acessório estudado intensamente segundo Duarte (2011)
quanto as questões de durabilidade pelo intenso manuseio dos usuários deste
edifício, que exigia um sistema adequado de acionamento em virtude do
distanciamento do equipamento em relação ao lado interno do edifício.
Segundo Duarte (2011) os elementos (brises) foram produzidos em alumínio e
modulados com 3,75 metros de comprimento e 0,30 metros de largura, em que uma
das propostas apontava problemas com possíveis torções das barras com um
acionamento continuo, onde conclui-se que, uma ferragem com fixação em três
pontos com a graduação das aberturas a cada dois grupos de brises, conforme a
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trajetória da insolação, e acionamento é feito mediante o acesso nos espaços
previstos entre janelas e quebra sóis.
Respondendo às diferenças de dilatação térmica entre os painéis arquitetônicos e os
dispositivos de sombreamento, estão previstas ligações telescópicas nos montantes
verticais que recebem os quebra-sóis.
A face leste da biblioteca caracteriza-se pelo sistema de fachada-cortina, revisto e
melhorado, com o predomínio de uma modulação horizontalizada dos perfis, que se
articulou a paginação dos demais fechamentos, nas outras faces do volume, e estão
presentes, também, nos edifícios do centro gastronômico e da reitoria.
Para o fechamento desses componentes, foi criada uma adaptação utilizando-se
caixilho maxim-ar. Uma folha fixa inferior está sobreposta parcialmente à outra,
móvel, que dispõe de três posições de abertura. Como a movimentação dos
caixilhos ocorre poucas vezes durante o ano, seu acionamento é feito pelo lado de
fora, através de acesso às passarelas de manutenção. Essa solução, assim como a
escolhida para os brises, visou uma operação mais simples e menos custosa. Mas,
para não se correr riscos quanto a sua eficiência, foram desenvolvidos protótipos de
teste Duarte (2011)
A metáfora utilizada pelos autores da arquitetura do Senac bem explica o que se deu
por lá: a velha indústria de eletrodomésticos renasceu como fábrica de
conhecimento. E também aponta como São Paulo poderia ser melhor, na medida em
que intervenções de reabilitação como essa não fosse exceção, mas regra Dourado
(2004).

7.2.9 A carta de Nizhy Tagil e Carta de Veneza
Os períodos mais antigos da historia da Humanidade definem-se através dos
vestígios arqueológicos que testemunharam mudanças fundamentais nos processos
de fabricação de objetos da vida quotidiana, da importância da conservação e do
estudo dos testemunhos dessas mudanças, universalmente aceitas.
Os delegados reunidos na Rússia, por ocasião da Conferência 2003 do TICCIH,
desejavam, por conseguinte, afirmar que os edifícios e as estruturas construídas
para as atividades industriais, os processos e os utensílios utilizados, as localidades
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e as paisagens nas quais se localizavam, assim como todas as outras
manifestações, tangíveis e intangíveis, são de importância fundamental, (TICCIH –
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, (2003).
Todos eles devem ser estudados, sua história deve ser ensinada, sua finalidade e
seu significado devem ser explorados e clarificados a fim de serem dados a
conhecer ao grande público. Além disso, os exemplos mais significativos e
característicos devem ser inventariados, protegidos e conservados, de acordo com o
espírito da carta de Veneza, para uso e benefício do presente e do futuro.
O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem
valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios
englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento
e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e
utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e
infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais
relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação
Nizhny Tagil (2003).

7.2.10 Análise das Edificações Intervencionadas
A determinação, por exemplo, de novos usos para edifícios obsoletos, segundo
Kühl (2009),deve ser feita levando-se em conta suas características, para que a
nova utilização seja nela instalada de modo a preservar, respeitar, valorizar e
não deturpar seus principais elementos caracterizadores, fazendo uso dos
instrumentos teóricos oferecidos pela restauração.
Das edificações intervencionadas, conforme mostra a fig. 32 abaixo, pode-se
verificar o edifício original em suas características, e com um novo invólucro a
partir da reabilitação. A grande parte dos edifícios do complexo apresentava
condições de reaproveitamento total dentro de suas condições estruturais, com
exceção do pavilhão fabril central, conforme estudos e verificações.
O conjunto deveria possuir valor particular que justificasse sua preservação ou
recuperação. Um dos objetivos principais deste projeto foi manter a
implantação

e

a

volumetria

geral

do

conjunto,

nomeadamente

da
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construção com uma nova leitura externa, preservando-se somente o impacto da
alteração do volume construtivo na paisagem, considerando uma transformação de
nível elevado dentro das características de preservação.
Figura 45: Volume original

Figura 46: Volume intervencionado.

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Nas transformações introduzidas no exterior dos edifícios destaca-se, nos casos
de estudos abordados, o tratamento ou a manutenção6 das fachadas. Verifica-se
que, nos edifícios recuperados da Fábrica Walita, existe a preocupação de
preservar os volumes implantados, realizando-se alterações em seu envoltório, de
grande impacto quando comparado ao original.

6

Manutenção e conservação segundo Nizhny Tagil (2003) Item I. A conservação do patrimônio
industrial depende da preservação da identidade funcional, e esse deve ser, o principal objetivo de
intervenções em um edifício industrial.
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Figura 47: Edifício Original

Figura 48: Edifício após intervenção

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Mas na medida em que existem elementos que não são postulantes à
preservação, neles não se reconhecendo valor histórico, formal, memorial,
simbólico ou mesmo ambiental, a recuperação pode se dar através de
transformações mais incisivas, que podem comportar ações como manutenções
genéricas, reestruturações, e mesmo substituições, Kühl (2009, p. 148).
Na reabilitação dos edifícios industriais, verifica-se que os novos volumes
edificados possuem fachadas e coberturas com uma linguagem e materiais
distintos dos edifícios originais, modificando-se o invólucro exterior geral do
conjunto. Contudo, pela continuidade formal do existente, permite-se atingir uma
coerência no geral, em níveis de implantação
Figura 49: Área circulação.

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos.

Figura 50: Área circulação pós intervenção
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Conforme descrito no item (III) sobre manutenção da carta Nizhny Tagil (2003),
podemos observar que:

III. A preservação in situ deve ser sempre prioritariamente considerada.
Desmontar e realocar um prédio ou estrutura é aceitável somente quando
a destruição do edifício é necessária por necessidades econômicas e
sociais inevitáveis Nizhny Tagil (2003, p.136).
IV. A adaptação de um edifício industrial a uma nova utilização como forma
de se assegurar a sua conservação é em geral aceitável salvo no caso de
edifícios com uma particular importância histórica. As novas utilizações
devem respeitar o material específico e os esquemas originais de
circulação e de produção, sendo tanto quanto possível compatíveis com a
sua anterior utilização. É recomendável uma adaptação que evoque a sua
antiga atividade.. Nizhny Tagil (2003, p.136).

Os materiais adotados nos novos edifícios provocam um grande impacto na leitura,
de forma geral, das edificações preexistentes. É considerada uma transformação
de grande impacto, uma vez que a intervenção surge na descontinuidade dos
elementos industriais do edifício, através de uma visão contemporânea da
aplicação dos materiais, respeitando-se, tão somente a essência do complexo
implantado.
Segundo Kühl (2009, p. 151), não podemos radicalizar as ações de preservação
de uma forma que, todo e qualquer edifício industrial se torne um patrimônio
edificado.
“Trata-se de judiciosa identificação de quais elementos caracterizadores
devem ser preservados e de que forma intervir e modificar para que
esses valores possam ser transmitidos ao futuro. Isso pode exigir, e
quase sempre exige, inovações. Feita a análise, deve-se determinar
quais devem ser as ações conservativas e quais podem ser as
eventuais intervenções “não conservativas” (raras de exceção), sendo
às vezes necessário operar com substituições.” (Kühl 2009, p. 151).

A estrutura dos edifícios apresentava-se em boas condições de preservação
para os projetos de reabilitação, dado a construção datar do final dos anos 60,
pelas exigências de seu dimensionamento para o novo uso. Isto facilitou a
introdução de um sistema construtivo contemporâneo, uma vez que não
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foram realizadas grandes transformações espaciais e aumento de volumetrias,
conforme demonstrado na figura 35.
Figura 51: Volume original

Figura 52: Volume intervencionado

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos

V. A manutenção e conservação, adaptar e continuar a utilizar edifícios
industriais evita o desperdício de energia e contribui para o desenvolvimento
econômico sustentado. O patrimônio industrial pode desempenhar um papel
importante na regeneração econômica de regiões deprimidas ou em
declínio. A continuidade em que esta reutilização implica pode proporcionar
um equilíbrio psicológico às comunidades confrontadas com a perda súbita
de uma fonte de trabalho de muitos anos. Nizhny Tagil (2003. P. 136),

Os interiores dos novos volumes construídos são baseados na matriz espacial dos
edifícios existentes da fábrica, sendo adaptadas características tipológicas,
espaciais e materiais no que compreende a implementação para o novo uso. O novo
programa exigiu profundas transformações do espaço interior do edifício, com o
acréscimo de rampas de circulação e novas aberturas de vãos, que se apresenta
agora reconhecível em função da cobertura que se mantém com as características
originais.
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Figura 53: Volume original Páteo Interno

Figura 54: Volume intervencionado

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Considera-se a reutilização a forma mais eficaz para garantir a preservação de
um bem, algo já detectado e enfatizado em meados do século XIX por autores
com formulações tão díspares quanto Viollet-le Duc e Ruskin. A recuperação,
por sua vez, afirma o autor, impõe a reutilização como premissa e a
conservação como eventual consequência, incidindo sobre ela pressões
econômicas e políticas Kühl (2009, p. 207, p. 208).
Na Fábrica da Walita, o projeto de reabilitação e requalificação do espaço, assume a
essência original da preexistência, com materiais relacionados com o meio
industrial aplicados numa estética contemporânea.
Tanto no exterior como no interior dos edifícios, os espaços foram criados em função
da área preexistente, o que se reflete nas dimensões, na materialidade, na
iluminação e na disposição das infraestruturas no interior das salas de ensino,
considerando-se uma nova reestruturação.
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Figura 55: Sala de Aula Senac

Fonte: Aflalo & Gasperini Arquitetos (2004)

Figura 56: Planta Pavimento Superior.

Fonte: Martins, Eduardo

Conforme define Kühl (2009, p. 211), deveriam, pois, ser analisadas as
características da obra para, depois definir funções e programas compatíveis
com elas, e não ao contrário, adaptar um dado edifício a um novo uso
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preestabelecido ou submetê-lo a transformações massificadas, nem sempre de
acordo com suas particularidades, cuja implementação será feita sem prejuízo
do próprio monumento histórico.
Contudo, verifica-se que o nível de transformação introduzido, decorrente da
adaptação dos edifícios a uma nova função, é resultado de vários parâmetros
que se condicionam mutuamente e que estão dependentes de vários
intervenientes no processo, Serrano (2010). A reabilitação e a requalificação
devem ser analisadas não só tendo em conta as alterações introduzidas e a
qualidade

dos

espaços

criados,

mas

também

as

condicionantes

e

especificidades que as determinam, permitindo, no futuro, antecipar problemas e
prever uma gestão mais completa e consciente de projetos deste tipo.

7.2.11 Características do Complexo Industrial
O complexo industrial exige especificações próprias na construção de seus espaços,
definido com concepções arquitetônicas específicas para este uso, com estéticas e
materiais característicos, cuidados especiais na segurança e com espaços internos
amplos, pé direito generosos e vãos de grandes dimensões, desenvolvendo assim
as tipologias dos edifícios industriais.
Materiais e sistemas construtivos foram evoluindo ao passo de uma exigência
construtiva mostrando-se pioneiros no âmbito da engenharia e da arquitetura, que
ao longo do tempo foi se fixando e atualmente desenvolve uma tecnologia integrante
do sistema econômico, social e politico.
As características arquitetônicas dos edifícios industriais são um dos elementos
que definem as adaptações ao programa proposto. A compatibilidade com os
espaços originais deve ser um dos principais objetos de estudos onde será
adequado o novo programa.
A reabilitação executada de forma consciente deve evitar, ao máximo, o impacto
na edificação intervencionada, sem resultar na descaracterização do edifício,
colocando em risco a autenticidade do edifício intervencionado, salvo em
condições como determina o Conselho Internacional de Monumentos e SítiosICOMOS (1999).

143

O termo “conservação” designará os cuidados a serem dispensados a um bem
para preservar-lhe as características que apresentem uma significação cultural.
De acordo com as circunstâncias, a conservação implicará ou não na
preservação ou na restauração, além da manutenção; ela poderá, igualmente,
compreender obras mínimas de reconstrução ou adaptação que atendam às
necessidades e exigências práticas. Artigo 1º para os fins das presentes
orientações, da Carta Burra (1980).
Verifica-se, neste projeto, uma readequação de grandes proporções, externa e
internamente, em relação ao existente, com exceção nas aberturas de vãos onde o
edifício industrial já trazia, em seu escopo, estas características. Esta situação
deve-se ao fato do enquadramento das edificações ao novo programa a ser
executado e adaptado para o novo uso.
As características arquitetônicas da Fabrica Walita, independente de suas funções
industriais, permitiram uma grande versatilidade nas adaptações dos novos
espaços e no conjunto como um todo. De uma maneira geral, os edifícios que
compunham o complexo industrial apresentavam uma estrutura sólida e adaptável
ao novo programa, com iluminação e vão generosos, oferecendo várias
possibilidades de arranjos nas circulações e lay-outs implantados.

Figura 57: Área interna da Fábrica Walita Galpão

Fonte: Martins, Eduardo (2013)
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Observa-se uma adaptação em todo conjunto industrial para adequação de um
programa acadêmico, com necessidades específicas do Campus Universitário,
observa-se que as características industriais e tipologias do complexo
respondiam às exigências do novo programa no processo de reabilitação e
requalificação, com uma configuração espacial adaptada no interior dos edifícios
reabilitados e transformações significativas. Usando sempre a referência dos grandes
espaços para as instalações e adaptações ao novo uso.
A incompatibilidade dos espaços originais dos edifícios já era notada, frente ao novo
programa, exigindo a transformação e a adaptação visível nos exteriores e
interiores dos edifícios. Neste tipo de intervenção as alternativas para o não
desmonte era de fato impossível, frente as características e necessidades de um
campus universitário.
Por fim, conclui-se que o nível de intervenção aos remanescentes depende da
compatibilidade do programa a ser implantado, e que dificilmente se adaptaria
às características do edifício preexistente. As dificuldades das adaptações ao
novo uso são quase sempre intransponíveis. A escolha de um programa
adaptável à preexistência seria o ideal no conceito projetual, mas, geralmente,
esta via sempre se coloca ao inverso, criando complicadores para a preservação
e conservação do estado original do edifício intervencionado.

7.2.12 Valor do Patrimônio Intervencionado.
A verificação do enquadramento patrimonial dos edifícios intervencionados é
sempre uma prerrogativa, para compreender em que nível e o quanto as
intervenções e as transformações seriam possíveis. Nos estudos realizados não
foram encontrados documentos ou imposições que definiam o complexo como um
patrimônio, e não houve declarações por parte dos projetistas que o complexo
industrial Walita estaria enquadrado como um edifício tombado.
Esta condição permitia uma intervenção incisiva no complexo industrial, desde
que fosse com bom senso e que se manteria algumas das caraterísticas do antigo
edifício industrial.
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Com o não “reconhecimento” como patrimônio, verificam-se ações mais incisivas na
reabilitação das edificações, como a demolição da cobertura do galpão central, e a
modernização nas infraestruturas e aspectos visuais. Contudo, alguns exemplares
sofreram intervenções menos traumáticas do ponto de vista da reabilitação, em face
às exigências do projeto implantado.
Figura 58: Demolição da Cobertura da Fábrica Walita

Fonte: Martins, Eduardo (2013)
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Figura 59: Galpão após a Recomposição da Fachada.

Fonte: Martins, Eduardo (2013)

Constata-se nestas imagens a preocupação em preservar a volumetria de forma
geral, e em contraposição a uma evidente transformação no exterior, com
alterações na configuração da empena, na materialidade e linguagem estética,
mantendo-se a sequência dos pilares, a viga intermediária e a adaptação, com
um pórtico no centro da fachada, procurando não descaracterizar a função
original do edifício.
O Centro Universitário SENAC revelou-se, através da análise realizada, que a
intervenção, apesar de incisiva e modificativa dos edifícios, manteve sua
implantação original, no que diz respeito ao posicionamento dos volumes
principais.
“A reabilitação reinventa a fábrica como um espaço de fabricar
conhecimento”, metáfora utilizada pelos autores da arquitetura do
SENAC. (Aflalo &Gasperini 2004)

Através da preservação da essência industrial dos espaços, quer pelos materiais
definidos, quer pelas novas configurações espaciais, utilizando-se da volumetria
existente, pela inclusão de novos elementos e a utilização de originais
preexistentes da fábrica, como tesouras, coberturas, e estruturas, identifica-se
características de preservação da imagem da antiga indústria.
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A intervenção que, implicou na demolição de parte dos edifícios e a construção
de novos edifícios, apresentam-se em continuidade formal e espacial e de certo
modo material do existente, assumindo uma contemporaneidade implícita, sem
desrespeitar a formatação original do complexo industrial. Identifica-se na
intervenção a realização de transformações necessárias para cumprir determinações
do novo uso, mas com a preocupação de manter a identificação de uma indústria
que ali existiu.

Figura 60: Elevação e Corte Universidade (reabilitação). Fábrica Walita.

Fonte: Martins, Eduardo (2004)
Figura 61: Fábrica Walita. Implantação

Fonte: Martins, Eduardo (2004)
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7.2.13 Síntese do Edifico Analisado

Tabela 1: Matriz de Análise – Indústrias Walita.
INDÚSTRIAS WALITA
PARÂMETROS

EXTERIOR

1) Função

ELEVADO

DESCRIÇÃO
Universidade (Reabilitação)
Mudança de volumetria externa com
adiçãode volumes e mudança de toda parte
dos acabamentos e estética, com a
preservação da forma inicial.
Recuperação das fachadas com mudança nos
volumes
Aplicação de materiais adversos aos
originalmente utilizados na construção da
indústria original.

2) Volumetria

ELEVADO

3) Involucro

ELEVADO

4) Materiais

ELEVADO

5) Imagem

MÉDIO

Foram mantidos os volumes originais com a
mudança total no formatual estético

ELEVADO

Sistema modificado da cobertura do galpão
central demolição de 90% da cobertura
original e rearranjo do sistema estrutural.

6) Sistema Construtivo

7) Configuração
Interior
INTERIOR

NIVEL DE
TRANSFORMAÇÃO

8) Materiais

9) Imagem
10) Patrimônio
Integrado
Serrano 2010

MÉDIO

ELEVADO

Mantem-se na maioria dos edifícios a
configuração espacial interna, os acessos são
recuperados e acrescentados rampas de
acesso.
Aplicação de materiais distintos aos originais
como: pisos iluminação e eliminação das
características originais

ELEVADO

Modificação item da linguagem estética dos
edifícios existentes com uma releitura dos
itens (volume) antecedeu a intervenção

MÉDIO

As máquinas existentes foram retiradas
durante a intervenção

Com a reabilitação concluída e a maioria dos edifícios do conjunto industrial
sofrendo alterações, é possível observar o nível de intervenção realizado. Observase que a intervenção permitiu a execução do programa exigido com êxito, e a
integração da antiga fábrica no cotidiano da cidade, valorizando o conjunto industrial
sem uso há algum tempo e resultando em um complexo educacional, que vem de
encontro a uma necessidade local.
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Constata-se que a reabilitação do edifício industrial, em um Campus Universitário
exigiu a modificação de parte da estrutura existente na medida em que para
introduzir um novo uso e que se adequasse às necessidades da zona onde está
inserido e aos interesses dos investidores. Contudo, a intervenção do novo
programa alcançou um resultado muito acima do esperado, permitindo também a
continuidade da manutenção edifício existente e a sua reintegração no tecido
urbano.

7.2.14 Compensações do uso no ambiente construído.
Em 2002, o Senac deu início a transformação do complexo industrial Walita em um
centro universitário, reunindo na primeira fase, as faculdades de hotelaria, turismo,
moda e gestão ambiental. O trabalho iniciou com um detalhado levantamento
cadastral das condições físicas de todos os edifícios existentes no complexo, que
indicou apesar da aparência mal tratada dos edifícios, a estrutura de concreto
encontrava-se em condições de reaproveitamento.
Assim se deu o início de um estudo cuja montagem acertada e as verificações
quanto aos custos e programas, com a intenção do reaproveitamento do máximo
possível dos itens existentes, de modo reverter ganhos de materiais e otimizar o
cronograma de entrega de obras.
Com a responsabilidade de transformar antigos espaços introvertidos em ambientes
extrovertidos, de acordo com a dinâmica que o espaço proposto exigia. A proposta
de reformar e expandir o necessário dentro do programa proposto, prevendo as
remodelações dos espaços em sala de aulas, escola de gastronomia, biblioteca e
centro de convenções, com toda uma adequação nas circulações de pedestres e
veículos.
O plano diretor consistiu em hierarquizar as construções existentes aproveitando as
características e o potencial espacial de cada edifício com a finalidade de se
ajustarem aos novos itens funcionais, acomodando as salas de aulas nas antigas
naves industriais e o restante dos itens a serem implantados, como biblioteca reitoria
e centro de gastronomia nas edificações satélites, restringindo as circulações de
veículos e o estacionamento nas áreas periféricas.
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De modo geral todos os espaços antigos sofreram um aumento de área para melhor
acampar as novas solicitações do novo programa. O reuso adaptado neste sentido
conta com o uso de uma infraestrutura já existente, tendo sua modificação realizada
com o acréscimo de poucos itens adicionados. As condições dos edifícios fabris com
seus pés direitos avantajados permitiu a criação de pavimentos intermediários.
Os demais edifícios cresceram pra fora de seu limites com o desdobramento de seus
elementos estruturais “complementação” e acréscimo de volumes justapostos, ação
muito diferente de uma implantação toda se iniciando do zero ou seja de um projeto
completamente novo.
A única exceção em todo programa, foi o centro de gastronomia, que demandou um
edifício completamente novo, a ampliação dos edifícios com características
estruturais diferentes não foi uma operação simples segundo depoimento dos
executores, em questão de uma utilização padronizada e racionalização de um
modelo extensivo a todas as unidades, que requereu soluções individualizadas,
utilizando dois ou três sistemas portantes, isolados ou combinado entre si.
O reuso das edificações conta com itens já inclusos no sistema que muito
provavelmente em um empreendimento novo talvez não pudesse ser incorporado,
como por exemplo: a localização dos imóveis em pontos centrais ou mesmo locais
privilegiados, onde vilas operárias foram construídas para exercer as funções na
antiga indústria, e hoje configura-se os bairros atuais, com grande valorização
destas áreas.
O tempo de execução de uma obra é item fundamental no seu custo final, quanto
mais longo o processo construtivo maior será o dispêndio financeiro. O reuso e uma
edificação já implantada reduz em média de 25% a 30% ou até mais em alguns
casos específicos, representando estes custos, por fundações e implantação.
Conforme Cantell (2005), Os custos proibitivos e as dificuldades associadas à
obtenção de permissões de construções onde estes edifícios já se localizam,
resultaram na reutilização adaptativa tornando-se uma alternativa viável para novas
construções e a remoção de terras da renovação urbana.
O uso do retrofit como ferramenta de reabilitação e de reconstrução, Barrientos e
Qualharini (2004) associam o conceito de retrofit a um processo que inclui
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modernização e atualização da edificação. Este processo objetiva torna-la
contemporânea, valorizando edifícios antigos, contribuindo para o prolongamento da
vida útil e com a melhoria da funcionalidade.
Facilidades no emprego desta ferramenta ainda são discutível, pelo do fato do termo
retrofit atingir desde uma atualização de um equipamento do edifício, como sua
estrutura como um todo. Acreditasse que o grau de dificuldade vem de encontro com
a proposta que se coloca para cada caso em particular .
É notório admitir que a intervenção fosse muito mais “simplificada“ pois a existência
da edificação antecipa algumas etapas frente ao edifício que será erguido a partir de
uma implantação generalizada e pelo fato da edificação existente, já possuir uma
infra estrutura mesmo que ultrapassada. Segundo Barrientos (2004), o retrofit
diferente de uma reforma, é a modernização de uma edificação, inserindo a ela
especificações

tecnológicas

sem

precisar,

necessariamente,

substituir

os

componentes da edificação.
Desta forma segundo Barrientos (2004), uma avaliação do mercado mundial revela
que a reabilitação do patrimônio urbano tem sido superior ao volume de novas
construções, dentro da totalidade dos serviços prestados pela indústria da
construção civil, vindo de encontro com uma consciência de preservação ambiental
e o gerenciamento correto de matérias primas.
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8 ANÁLISES DESCRITIVAS
8.1 Companhia Taubaté Industrial
Figura 62: Implantação do conjunto industrial remanescente da CTI, quadras E e D.

Fonte: Google
Localização: Praça Félix Guisard, 229
Programa inicial: Indústria Textil
Programa atual: Parte da Indústria Implantada Universidade Taubaté UNITAU.
Data construção: 1831 - Fundação
Data reconversão: 2004-2012
Autor construção: Empreendedor Félix Guisard
Autor reabilitação:
Classificação: Edificio Industrial
Área Total: 13.698,34 m2

A CTI foi fundada em 1891. A empresa foi criada nos primeiros passos da
industrialização nacional, com atuação na produção de tecidos aonde parte do
complexo vem se tornar um Campi Universitário em 1993 com uma grande área
ainda a espera de uma reabilitação apropriada.
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8.1.1 Edifício pré-existente. Enquadramento Histórico
Com certeza o maior símbolo de Taubaté é o relógio da CTI. Há mais de 40 anos ele
está lá controlando o tempo dos habitantes da cidade. Mas poucos conhecem
realmente a história dessa empresa, mesmo aqueles que já trabalharam ali.
Figura 63: Edifício do gerador de energia elétrica, o motor e reservatório externo.

Fonte: Autor (2016)

A Companhia Taubaté Industrial foi fundada em 4 de maio 1891 graças a iniciativa
do empreendedor Félix Guisard e de seu amigo Rodrigo Nazareth de Souza Reis,
José Antonio C. de Sousa e Valdemar Bertelsen. Contava também com o apoio
financeiro dom Banco Popular de Taubaté e de instituições estrangeiras, incluindo o
London & Brazilian Bank, o London e o River Plate Bank e a Cia. Edward Ashwort,
que também tinha o monopólio das vendas desde 1901. Soto (1999).
A empresa foi criada no contexto dos primeiros passos da industrialização nacional,
quando ela, por motivos estruturais e internacionais, concentrava-se nos tecidos e
nos alimentos.
“A motivação principal para Félix Guisard escolher Taubaté ‘‘como morada de sua
empresa” foi justamente as boas condições: muita mão de obra disponível por causa
da crise da lavoura cafeeira, proximidade dos grandes centros urbanos, facilidade de
escoar os produtos pela ferrovia e etc.
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Em um primeiro momento a empresa sofreu certos entraves na sua produção.
Estavam começando os anos conturbados da república, com eles vieram uma
política econômica desastrosa como o Encilhamento7.
Por causa da força do capital estrangeiro (a Edward Ashworth e Cia, firma inglesa,
detinha boa parte das ações) a empresa foi gerenciada nos primeiros anos pelos
ingleses. Contudo, na década de 20, as atribulações porque vinham passando a
firma fez com que ela largasse a diretoria da empresa, ficando esse posto com a
família Guisard.
Com a crise de 1929, Félix Guisard dá uma amostra de quanto era querido pelos
seus trabalhadores: pede a eles que trabalhem duas horas a mais para compensar o
prejuízo e eles aceitam, fazendo isso por mais de 3 meses. Guisard se tornou muito
querido entre os operários por financiar obras de assistência social como
ambulatórios, praças, cinemas, bairros operários e colônias de férias em Ubatuba.
Após a crise, as obras frutificaram muito mais.
Nos anos de 1930 e 1940, a CTI cresceu muito, seus produtos já haviam
conquistado o mercado têxtil brasileiro por meio dos seus cretones e do famoso
"Morim Ave Maria". Além disso, tudo, a empresa se tornou cada vez mais autárquica
adquiriu mais terrenos, usava como combustível para as fornalhas o café seco da
fazenda dos Guisard e, além disso, era abastecida pela sua própria usina
hidrelétrica, a Usina Félix Guisard, localizada em Redenção da Serra.
Após a guerra a situação mudou. Os incentivos do governo à indústria, sua lenta
acomodação com os industriais, dentre outras coisas, propiciou a entrada de novos

7

Encilhamento” foi à forma como ficou conhecida a crise financeira ocorrida no Brasil a partir de 1890
decorrentes da política econômica do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Essa
política, conduzida pelo Ministro da Fazenda Rui Barbosa, tinha por objetivo o incentivo à
industrialização e se baseou na liberação de créditos bancários garantida pelas emissões de moeda
destinadas ao financiamento de projetos industriais. O fracasso do projeto governamental deveu-se
ao boicote promovido por especuladores ligados aos latifundiários, importadores e investidores
estrangeiros que, por meio de empresas-fantasmas inundaram o mercado financeiro com ações sem
lastro de capital. As consequências como inflação dos preços, falências e a desconfiança nas
instituições financeiras se arrastaram por anos configurando a crise do Encilhamento. Por Da
Redação
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2012,
13h24
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out
2016,
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/historia-encilhamento/ Batista (2016)
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setores na indústria, como a siderurgia. Passava a era da indústria têxtil. Mesmo
assim a CTI ainda continuava firme.
O acaso veio com a morte de Félix Guisard em 1942. Diretorias ineptas acabaram
por contribuir para a queda da produtividade e do prestígio dos seus produtos no
mercado nacional. Finalmente, em 1950, a CTI foi vendida á empresa carioca Nova
América, que em 1986, fechou todas as suas instalações após decretar falência, A.
Vinicius (2010).
Figura 64: Vista aérea do complexo fabril da Companhia Taubaté Industrial, s. d.

Fonte: Jornal o Lince (2012)

Hoje os imóveis que constituem a antiga CTI localizados na região central de
Taubaté (Companhia Taubaté Industrial) estão tombados pelo Condephaat, os
imóveis tombados constituem a praça Felix Guisard, (números, 11,43, 117, 120), da
Rua Vicente Costa Braga, sem numero, e o antigo Edifício Escolar, que fica na Rua
Armando Sales de Oliveira, 284. Redação / Gazeta de Taubaté (2015)
Após o fechamento da fábrica no ano de 1983, os galpões onde funcionava a
produção têxtil tiveram varias finalidades, atualmente parte dos edifícios sediam a
Faculdade de Arquitetura da Unitau (Universidade de Taubaté), e setores da
administração da Prefeitura da cidade.
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8.1.2 Enquadramento Urbano
Atualmente, Taubaté apresenta-se como um importante centro industrial da média
do Vale do Paraíba paulista, contando com numerosas indústrias de pequeno, médio
e grande porte. Sua produção industrial é bastante diversificada, abrangendo desde
instaladas e em pleno funcionamento, muitas outras estão em fase de implantação,
por meio da competente atuação do GEIN – Grupo de Expansão Industrial, setor da
Prefeitura Municipal, incumbido do desenvolvimento dos dois distritos industriais do
município: Quiririm e Uma Larissa (2010)
O programa de Expansão Industrial de Taubaté tem como objetivo a perfeita
integração entre a área industrial e o desenvolvimento tecnológico, (por meio do
apoio da Universidade de Taubaté) visando à adequação com meio ambiente. Além
de oferecer uma infraestrutura para a instalação de indústrias, o Projeto preocupa-se
em melhorar as condições naturais do local, com o mínimo de alterações ambientais
possíveis.
Localizado estrategicamente na Rodovia Presidente Dutra, com acesso direto á
Rodovia Carvalho Pinto e com fácil acesso à Rodovia Fernão Dias, o Parque
Industrial de Taubaté está perto de tudo o que uma indústria precisa: proximidade
com grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com
os portos de São Sebastião e Santos, e com os principais aeroportos de São Paulo,
além de contar com uma ampla estrutura interna, onde a natureza e a tecnologia
procuram uma convivência em harmonia.
Entre as principais indústrias atualmente instaladas no Parque Industrial de Taubaté,
destacam-se:
- Ford do Brasil S.A (motores e fundição)
- Volkswagen (montadora de automóveis)
- Mecânica Pesada ( motores e turbinas)
- I.Q.T. ( ácidos ortoftálicos)
- Daruma ( telefone)
- Zolco ( manutenção e equipamentos industriais)
- Plasbaté ( plastificante)
- Vision ( indústria ótica)
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Entretanto, mesmo tendo adquirido características de cidade industrializada,
Taubaté mantém ainda sua tradição agropecuária, com numerosas propriedades
rurais que produzem leite, arroz, batata, feijão, milho e hortifrutigranjeiros. No
aspecto urbano, o antigo núcleo colonial que deu origem á cidade, encontra-se
completamente diluído em meio ao próprio centro comercial, já bastante expandido.
Larissa (2010)

Figura 65: Vista da Quadra E, onde funciona desde 1993 o Departamento de
Arquitetura.

Fonte: Autor (2016)

8.1.3 Descrição: Edifício CTI.
A maior indústria têxtil da América Latina no começo do século XX foi constituída
legalmente em uma reunião no dia 4, de maio de 1891, o pernambucano
Rodrigo Nazareth foi o homem que convenceu Felix Guisard a instalar a CTI
(Companhia Taubaté Industrial), presidente do Banco Popular de Taubaté.
Ficou cargo do engenheiro Fernando de Mattos construir a primeira fabrica.
Mattos proprietário da Companhia Norte Paulista e Edificadora Progress,
recebeu ações de CTI como forma de pagamento do edifício.
Apesar de um pé direito não muito avantajado, podemos destacar os edifícios
que se localizam entre as ruas, Av. Charles Schnneider, Rua Benjamim
Constant, ambas finalizando na Praça Felix Guisard, localização central no
Município de Taubaté.
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Edifício de características industriais destaca-se no meio urbano pela sua escala
avantajada e disposta de forma horizontal. O conjunto era constituído por 3
grandes plantas industriais e demais edifícios aos arredores, entre
galpões ocupados por oficinas, casa de máquinas e o destacado edifício
do relógio, popularmente chamado de ”relógio da CTI”.

Figura 66: Vista aérea do complexo fabril da Companhia Taubaté Industrial, s. d.

Fonte: Skyscrapercity

O

sistema

construtivo

é

constituído

por

sistemas

de

malhas

de

aproximadamente (7,50m) sete metros e cinquenta de ambos os lados, com
sistemas de vigas em aço ancoradas nos capitéis dos pilares do mesmo
material.
Em linha temos apoiados nos vigamentos os sheds que se estendem por toda a
profundidade da fábrica, resultando em uma perfeita iluminação natural,
proposital para a época onde a geração de energia era bem escassa, tanto que
para a CTI foi providenciado sua própria usina hidrelétrica.
Junto das linhas das vigas e se apropriando desta estrutura eram montadas as
pontes rolantes para a circulação da produção interna nas determinadas fases do
processo industrial.
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Observa-se também junto às linhas de vigas metálicas todo um sistema hidráulico,
que nos dias atuais poderíamos determinar como sprinklers, mas neste caso o
sistema servia na distribuição de água para possíveis abastecimentos na linha
produtiva da indústria.
Figura 67: Vista interna da Quadra D.

Fonte: Autor (2016)
Figura 68: Pilares de ferro fundido. Detalhe do capitel.

Fonte: Santos, Ademir (2016)

O sistema estrutural, no que diz respeito a pilares ou mesmo fechamentos, foi
elaborado em sistemas de amarração no seu assentamento, configurando as
colunas e as próprias alvenarias de divisa, pelo fato da obra como um todo se
dar de uma forma horizontalizada não observamos o uso de elementos de
transição para um possível primeiro ou segundo pavimento.
Da mesma forma as fundações devem obedecer ao mesmo sistema construtivo,
pelo fato de não trabalhar com grandes cargas concentradas. Acredita-se que
todo o embasamento poderá ser em sistemas de sapatas corridas, uma vez
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pela analise visual in loco, e pelo fato dos elementos ditos (tijolos de
assentamento) serem produzidos nesta época em proporções maiores dos
existentes atualmente.
O material possuindo grande quantidade de massa era considerado elemento
perfeito para elaboração das alvenarias e até mesmo de estruturas mais
complexas com dois ou mais pavimentos, assemelhando-se hoje as nossas
alvenarias estruturais.
Em relação aos acabamentos, boa parte das alvenarias era deixada in natura,
haja vista as próprias chaminés das fabricas. Quanto ao acabamento, pode-se
perceber seu uso nas entradas das edificações, em trechos pequenos como
colunas ou mesmo como requadro dos caixilhos.
Essa prática se dava justamente por causa dos tijolos serem elementos de
excelente qualidade e que podemos perceber sua deterioração após anos de
uso. A confirmação deste fato está exposto ainda hoje nos edifícios que estão
ocupados pela Unitau e que não sofreram nenhum tipo de intervenção.
O material utilizado deveria ser de qualidade pelo fato que, com o próprio
material tirava-se partidos construtivos como o sistema de ventilação que era
criado através de uma falha proposital em seu assentamento, e estes elementos
permanecem até hoje em contato com o ambiente externo com mínima
deterioração.
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Figura 69: Vista do pátio interno da Quadra E.

Fonte: Autor (2016)

Parte da cobertura existente ainda remonta à data da construção original do
edifício. As telhas originais são fabricadas de um material metálico cuja
deterioração nos dias atuais é muito mais intensa devido às chuvas ácidas e os
inúmeros tipos de fuligem dispersos no ar e de grande agressão a este tipo de
material.
Figura 70: Estrutura com detalhe da pilastra e capitel de tijolos.

Fonte: Autor (2016)
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8.1.4 Intervenção dos Edifícios CTI
O objetivo da intervenção realizada na antiga Fábrica CTI, consistia na
adequação destes edifícios industriais para o uso do novo polo da Universidade
Unitau, o complexo de Arquitetura. Com a necessidade de expansão da
universidade, onde outros cursos e serviços acadêmicos se encontram
distribuídos por diversos edifícios nas proximidades, considerou-se que as
instalações da antiga fábrica poderiam abrigar confortavelmente o curso de
arquitetura e urbanismo, que necessita de grandes espaços para desenvolvimento
de trabalhos acadêmicos.
As condições físicas da antiga fábrica da CTI permitiam a sua reutilização, com
a reabilitação da maioria das instalações existentes. Solicitando, contudo,
profundas alterações nas condições ambientais, pois em passado longínquo ali
funcionavam depósitos de parte de uma indústria, e os trabalhos de adequação
ao novo uso seriam alguns dos desafios a ser enfrentado.
Um dos fatores determinantes e culturalmente correto nas intervenções das
edificações industriais seria preservar as características originais do conjunto
arquitetônico, recuperando os elementos que se destacam como caixilharia,
portas e ornamentos de uma época, mantendo assim viva a história do local.
Outras características são essenciais para a identificação e o posicionamento da
edificação no período do tempo em que foi constituída a saber:
- Não descaracterizar a implantação original com outras unidades que não fizer
parte da composição original;
- Manter as volumetrias sem descaracterizar sua envoltória;
- Reaproveitamento do sistema estrutural existente;
- Tirar partido das grandes áreas oferecidas e adequar o programa pretendido
nas conformações existentes;
- Adequar a nova infraestrutura de forma a não descaracterizar o existente,
permanecendo a leitura do antigo;
- Preservar áreas de circulação e remanescentes;
- Coberturas evitar adaptações para o novo uso da planta, salvo em casos de
riscos para o uso pretendido;
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Os edifícios da antiga CTI situam-se em uma quadra central em frente à Praça Felix
Guisard em memória ao fundador da indústria com fácil acesso, requisito básico
para o programa de implantação do Campus Universitário.
Com a instalação de parte da universidade nas dependências da antiga CTI, ficou
claro o quanto seria passível da recuperação do restante dos galpões para
implantação de outros departamentos da própria Universidade ou com um possível
compartilhamento de parte de um setor público.
Figura 71: Detalhe da Implantação com uso original, e planta da Quadra E, atual
Departamento de Arquitetura com subsolo e mezanino.

Fonte: Mourão, Flavio (2016)

8.1.5 O Programa e Diretrizes
Os edifícios que formam Câmpus Educacional de Arquitetura da UNITAU faziam
parte do complexo industrial CTI Companhia Taubaté Industrial,

como se segue:

parte de onde estão instaladas as salas de aulas, área de atividades gerais e o
espaço onde compreende sala dos professores e secretaria. Na época do
funcionamento da indústria, essas áreas eram ocupadas como depósitos de algodão
conforme demonstrado em planta original da época.
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Figura 72: Corredor de acesso às salas de aula Figura 73: “cubo branco”, dedicado
às exposições.

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)

O setor também destinado à biblioteca atualmente e o espaço dedicado ao ateliê
livre, antigamente ocupado pelo almoxarifado da fábrica. A requalificação dos
espaços se deu de forma natural, sem a necessidade de grandes intervenções
arquitetônicas.
O projeto de implantação procurou subtrair dos espaços oferecidos o máximo
potencial possível para cada item do programa do Campus. No projeto restringe-se
grande fluxo de veículos, fazendo que a grande praça interna seja de uso como
espaço de convivencia e circulação de pedestres. Um dos itens de grande relevância
da implantação do Campus, foi o não aumento das áreas construidas, dando a
ocupação de 100% nos espaços existentes, com exceção da criação de dois
pequenos mezaninos, posicionados estratégicamente para o uso do dia dia.
Figura 74: Vista interna do acesso pela Praça Felix Guisard e biblioteca, Pateo,
Circulação

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)
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Figura 75: Corredor de acesso aos ateliers, mezzanino e banheiros, 2016.

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)

A verificação da não modificação de toda a estrutura existente está demonstrada na
cobertura na entrada onde a fachada se dá para a Praça Felix Guisard. Esta entrada
segundo o Arqto. Prof. do Campus Flavio B. Mourão, era uma entrada e saída
voltada aos caminhões que abasteciam os depósitos algodoeiros da época.

Figura 76: Vista interna do antigo galpão, atual atelier, 2016.

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)
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A intervenção nesta área se deu em razão de um reforço estrutural com implantação
de pilar metálico. A maioria dos pisos ainda remonta a data da construção dos
galpões.
O sistema de ventilação ainda permanece da mesma forma da concepção dos
projetos originais dos edifícios (ventilação cruzada), termo usado para definir
aberturas na parte superior das paredes por onde se fazia e se faz a circulação do ar
em contraposição a um caixilho na parede oposta. Os vãos eram constituídos no
próprio assentamento das alvenarias, dispensando desta forma a circulação de ar
mecanicamente conduzida.
Figura 77: Vista interna do antigo galpão, atual atelier, 2016.

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)

Em resumo, as intervenções mais pontuais foram aquelas que se fizeram
necessárias para tentar garantir um conforto tanto térmico como acústico das salas
de aula e outros departamentos que compõem todo o conjunto. A mais evidente está
situada no sistema de iluminação e forros que mesmo realizando mudanças, ainda
se estabelece de uma forma simples, pois os galpões na época da indústria não
necessitavam desses acabamentos, operavam como grandes depósitos.
Na realidade se observarmos com certo cuidado, podemos perceber estruturas
tubulares que se assemelham aos sprinklers de hoje, sistema idêntico, só que ao
invés dos chuveiros voltados para o piso estes são voltados para o teto, com a
função de manter o algodão estocado com certo nível de umidade.
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O uso das alternativas construtivas como (interferências) no conjunto dos galpões
aqui apresentadas são de mínima expressão e a decisão do uso está ligada à
adaptação dos edifícios para o uso que se destina exigida na proposta de
implantação do Campus Universitário.
Desta forma, fica aqui a experiência que podemos implantar outros campi
universitários nos mesmos moldes aqui apresentados, e que o dispêndio de valores
e investimentos pode ser reduzido, quando se tem um estudo e paramentos para as
tomadas de decisões, podendo se tornar a partir desta pesquisa um caminho
consolidado a ser implantado a partir de programas desta natureza.
Segundo Santos (2016), no que se diz respeito ao acondicionamento das salas de
aulas e outros ambientes dedicados ao ensino ou mesmo bibliotecas, os ambientes
sofrem com a passagem de ruídos externos bem como a própria acústica interna
das salas com muita reverberação, indicação que não houve um estudo mais
aprofundado neste sentido, segundo ainda Santos (2016), o acondicionamento
térmico não foi repensado no momento das intervenções e reabilitação, trazendo
assim um desconforto, com excesso de calor no verão e inversamente proporcional
nos períodos do inverno.

8.1.6 Descrição do Projeto de Intervenção.
A utilização dos materiais para reabilitação das edificações constitui-se basicamente
dentro de uma originalidade, que acompanhou toda uma leitura pré-existente, a
utilização de sistemas estruturais metálicos para o aumento e criação de novos
ambientes, segue assim o padrão industrial.
Parte dos edifícios característicos do complexo industrial CTI que foram destinados à
intervenção com uma abordagem projetual referente à reabilitação, baseou-se em
uma leitura geral do complexo industrial, para compreender o possível impacto em
seu entorno com uma intervenção com grandes modificações na antiga fábrica.
Em análise realizada de levantamentos dos dados e observações, conclui-se
que a proposta principal do projeto de requalificação era de preservar a
implantação original do conjunto, recuperando os edifícios de uma forma não
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invasiva, e procurando manter a integridade das formas de acabamento e
materiais utilizados.
No projeto de intervenção desenvolvido foi considerado como características
essenciais e do conjunto industrial que se procurou valorizar os seguintes
aspectos:
1-

A forma de implantação do conjunto;

2-

A volumetria e grandes dimensões;

3-

Conservação tipológica dos conjuntos;

4-

Preservação das características em relação aos ambientes internos;

5-

A estrutura;

6-

O grande pátio interno;

7-

As coberturas originais dos conjuntos.

A intervenção procurou manter a identidade industrial através das características
espaciais e materiais, preservando todos os elementos representativos de uma
época fabril. As principais intervenções acontecem somando informações dentro
de um parâmetro pré-determinado que seja o da construção industrial.
As transformações realizadas basearam-se em adições de poucos elementos
que, poderiam modificar substancialmente a imagem dos edifícios, assim como
a retirada de elementos que poderiam também configurar-se com o mesmo
resultado. Das principais intervenções realizadas podemos citar as seguintes:
1-

Implantação de cobertura no acesso do edifício que se dá para a Praça

Felix Guisard;
2-

Adição de dois mezaninos como complemento e apoio as salas de aulas;

3-

Valorização do pátio interior com a criação de um paisagismo e

remanejamento da área para uma praça de convívio e sistema de ligação entre
os edifícios educacionais;
4-

Recuperação das empenas em tijolos aparente e verificação de toda

caixilharia.
5-

Reformulação dos interiores dos galpões com preservação das principais

estruturas para abrigar as salas de aulas;
6-

Preservação e recuperação das fachadas existentes;
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Em relação ao estudo dos materiais utilizados nesta intervenção pouco será
analisado, pelo motivo da própria postura do programa, que se colocou de forma
inalterada quanto ao fato de se manter o conjunto o mais integro possível.
Em algumas linhas dos Sheds que possuíam uma caixilharia, por onde se fazia
a iluminação e ventilação foi alterado por elementos vazados longilíneos, onde
se mantem a mesma função.

Figura 78: Vista páteo Interno Unitau

Fonte: Santos, Ademir ( 2016)

Com a intervenção concluída e observando o uso dos espaços, é possível
relatar o quanto foi adaptável o novo espaço voltado a uma Instituição de
Ensino. Observa-se também a perfeita integração com o entorno e com
sociedade pela valorização do espaço industrial, e o que estes edifícios
representam na visão de toda a cidade.
Conclui-se que as intervenções realizadas introduzem transformações, podendo
ser de grande impacto e inovações dentro do espaço pré-existente, ditas
radicais, mas de necessidade para a adaptação, ou as menos incisivas no
conjunto edificado, contudo, necessárias e pertinentes relativamente ao objetivo
da reabilitação.
As opções quanto ao projeto tiveram em consideração quanto à essência
industrial, preservando e recuperando os seus elementos sempre que possível,
conciliando o existente e o proposto. Conclui-se que foi possível preservar e
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compartilhar das características mais significativas da arquitetura industrial,
preservando os valores do complexo histórico industrial.
Podemos

considerar

que

foram

preservadas

todas

as

características

significativas da indústria e atualmente com um uso totalmente adverso do
originalmente a que foi construído, conclui-se que este é o verdadeiro
testemunho vivo da história e se coloca na condição de nos contar um pouco de
como chegamos até aqui.
Para exemplificar a leitura das interferências e alterações das edificações existentes,
serão utilizados itens comparativos indicados abaixo, onde serão analisados e que
ajudaram nos parâmetros considerados segundo a referência adotada no trabalho
de Serrano (2010) pertinente na leitura de um edifício reabilitado:
•

1- Função: O projeto de reabilitação implica, na mudança da função do

edifício. O novo programa possui características que podem preservar o estado
original ou mesmo, atribuir uma diferente leitura sem sua descaracterização.
Modificações no exterior:
•

2- Volumetria: A volumetria dos edifícios pode ser modificada ou preservada,

de acordo com as exigências do novo programa. A adição de novos elementos pode
surgir, intersectados ou separados dos corpos existentes. A volumetria existente
pode ser mantida com o seu interior reformulado, ou substituído.
•

3- Invólucro: Item correspondente às elevações e cobertura, com as seguintes

intervenções: recuperação do original, recuperação com a introdução de novos
elementos, demolição, tratamento dos elementos pré-existentes ou abertura de
vãos.
•

4- Materiais: Reabilitação com introdução de novos materiais, ou utilização de

materiais que se assemelham aos originais, recomposição dos materiais existentes
no edifício.
•

5- Imagem: O novo programa irá direcionar as linguagens a ser adotadas

quanto à estética e as modificações, com o objetivo de uma articulação com o
existente.
Modificações no interior:
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•

6- Sistema Construtivo: A reabilitação exige a implantação de novas

diretrizes,

onde

as transformações ou

adaptações

serão

necessárias

na

configuração interior dos edifícios, que poderá implicar nas alterações de sua
estrutura, com a recuperação, adaptação ou mesmo a substituição desses
elementos, que possam garantir a eficiência do conjunto.
•

7- Configuração espacial interior: Na condição das alterações espaciais

internas, também esta voltada ao novo programa de necessidades. Das alterações
em circulações horizontais e verticais serão introduzidas conforme as necessidades
de uso, onde as características das edificações industriais nos permitem, com a
oferta de grandes áreas de circulação pré-existente.
•

8- Materiais. (definido anteriormente)

•

9 - Imagem. (definido anteriormente)

•

10- Patrimônio integrado: As edificações industriais são construções

funcionais com o objetivo de criar um ambiente de produção. Este conceito poderá
ser incorporado nas novas condições de uso, bem como a conservação de seus
principais itens que os identifiquem e preserve sua memória.
Os itens acima descritos consistem em uma matriz de análise expressados em uma
tabela, onde os dez parâmetros serão analisados e avaliados de acordo com o tipo
de cada intervenção e o nível de transformação do edifício.
O nível de transformação, ou seja, a intensidade desta intervenção será adotada
com os indicadores (elevado, médio e baixo) de acordo com as alterações
incorporadas ou adição de elementos no edifício industrial.
•

- elevado, quando são introduzidas alterações nos elementos originais, como

a eliminação e/ou a introdução de elementos com grande expressão, e a adição de
características formais e estéticas que se sobrepõem à preexistência;
•

- médio, se os elementos sofreram alterações que causam impacto no

edifício, como a transformação, introdução ou eliminação substancial de objetos;
•

- baixo, quando as alterações realizadas seguem as características dos

elementos originais, mantendo-se a leitura original do edifício e dos elementos que o
compoem;
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•

inexistente, quando se mantiveram intactos os elementos e características

originais.

8.1.7 Síntese do Edifico Analisado
Tabela 2: Matriz de Análise – CTI, Companhia Taubaté Industrial.
CTI- COMPANHIA TAUBATÉ INDUSTRIAL
PARÂMETROS

INTERIOR

EXTERIOR

1) Função

NIVEL DE
TRANSFORMAÇÃO

ELEVADO

DESCRIÇÃO
Universidade (Reabilitação)
Preservação da forma original da edificação do
edifício.
Recuperação das fachadas com volumes
preservados.

2) Volumetria

BAIXO

3) Involucro

BAIXO

4) Materiais

BAIXO

Aplicação de materiais semelhantes aos
originalmente utilizados na construção da indústria
e comuns aos meios industriais da época .

5) Imagem

BAIXO

Foram mantidos os volumes originais sem
prejudicar o desenho como originalmente
projetado.

6) Sistema
Construtivo

BAIXO

Manutenção com mínima interferência no acesso
da Pça. Felix Guisard , inclusão de pilar interno para
reforço estrutural.

7) Configuração
Interior

MÉDIO

8) Materiais

BAIXO

Mantem-se o projeto original da época, que sofre
poucas interferencias com a criação de mezaninos e
acesso vertical acrescido entre o bloco sala
multiuso e secretaria
Aplicação de materiais semelhantes aos originais
como pisos e manutenção de tijolo aparente e
troca de alguns caixilhos dos galpões.

9) Imagem

BAIXO

Recuperação interna da linguagem estética dos
edifícios existentes com a aproximação dos itens
originais.

10) Patrimônio
Integrado

BAIXO

As áreas intervencionadas eram voltadas para
depósitos não havendo maquinário, por se tratar
de uma área de antigos depósitos de estocagem.

Fonte: Serrano 2010. P. 136

Ao final da reabilitação e com o início das atividades curriculares é possível
observar a apropriação dos espaços reabilitados dos antigos galpões. Observa-
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se que o processo de intervenção permitiu uma integração de propósitos
completamente opostos, qualificando e trazendo o velho edifício para uma vida
nova e contemporânea, valorizando e resgatando uma história que estava
congelada no tempo.
Da reabilitação para a inovação este é o sentido da preservação e do reuso das
edificações, o poder de aproximar o espaço e o tempo permitindo a integração
entre os espaços onde antes existia parte de um complexo industrial hoje
produziu conhecimento.
E o mais importante de toda a análise, o edifício permanece com as
características da indústria do passado onde se preservou toda uma história de
construção luta e muito trabalho, e onde praticamente se iniciou a história da
própria cidade de Taubaté.
Independentemente dos programas e objetivos de tipologias a ser considerada,
a essência da indústria se manteve viva todo o tempo com uma concordância e
a harmonia projetual entre o existente e o programa proposto.
Desta forma considera-se que a proposta de interpretar as características mais
pontuais da fabrica se cumpriu, resgatando e protegendo os valores do
complexo histórico industrial.
Independente dos esforços para o resgate de parte do complexo indústrial CTI
de Taubaté, voltado ao novo uso, à falta de investimentos fica explicito na
qualidade final dos resultados em relação à intervenção no complexo indústrial
Walita.
Ambientes

alocados

no

pré-existente

conforme

programa

apresentado,

adaptações realizadas para as salas de aula, centro de estudos, biblioteca e
áreas de convivência. Mas segundo usuários do novo ambiente reconvertido
ficam comprometidos itens como: conforto ambiental, conforto acústico e
iluminação inadequada para a tipologia de uso.
O baixo investimento aplicado no complexo da CTI, e reconhecido nos espaços
intervencionados, onde salas de aulas poderiam ser melhor adaptadas dentro
das configurações exigidas, bem como os setores administrativos ou mesmo no
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complemento de ambientes que com certeza se faz necessário para o tipo de
uso (Centro Universitário).
8.1.8 Análise Comparativa
A análise comparativa possibilitará uma avaliação dos dois estudos de caso,
considerando

as

especificidades

pré-existentes

de

cada

edifício

e

as

transformações introduzidas.
O resultado será sobre as reabilitações dos edifícios com viés histórico ou não e
as transformações e resultados para a integridade de cada edifício em relação
às intervenções realizadas.
Os parâmetros adotados serão as matrizes utilizadas no item síntese do edifício
analisado, dentro das intervenções e circunstancias em cada projeto de
reabilitação. Onde serão confrontadas as conclusões e os resultados e
consequências das intervenções nas estruturas originais das edificações
industriais.
Para a comparação do nível de interferência e o resultado em relação à
integridade entre os estudos de caso, utilizou-se uma matriz 8 de análise que
segundo (SERRANO et al., 2010, p.76), podem ser mais facilmente observadas
as exigências do novo programa inserido que irão provocar alterações no
edifício existente em níveis diferentes.

8

1-A matriz apresenta-se como um instrumento de análise e de auxílio à leitura do edifício. A

sua elaboração não constitui, por si só, um método de avaliação qualitativa do projeto. Os dados
recolhidos devem ser posteriormente cruzados com outros parâmetros da reabilitação,
nomeadamente os objetivos, a abordagem projetual, a qualidade dos espaços criados, o impacto
nos utilizadores e na envolvente urbana. Deste modo, será possível realizar uma crítica e uma
avaliação objetiva a cada caso de estudo. (SERRANO et al., 2010, p.76)
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Tabela 3: Matriz de análise de um projeto de reconversão

Fonte: Serrano (2010, p. 136)

Segundo Serrano, 2010, a matriz apresenta-se como mais um instrumento de
análise e de auxílio à leitura das interferências realizadas no edifício. Os dados
recolhidos devem ser posteriormente cruzados com outros parâmetros da
reabilitação, nomeadamente os objetivos, a abordagem projetual, a qualidade
dos espaços criados, o impacto nos utilizadores e na envolvente urbana. Deste
modo, será possível realizar uma crítica e uma avaliação objetiva a cada estudo
de caso.
Com a atribuição de valores aos vários níveis de transformação do existente é
possível quantificar as alterações introduzidas. Definiu-se que o nível Elevado
possui valor 3, Médio valor 2, Baixo valor 1 e Inexistente valor (zero).
Deste modo, uma

intervenção

poderá

ter

no

máximo

30

valores,

correspondente a uma transformação elevada nos dez parâmetros de análise,
e no mínimo (zero), se não existir nenhuma alteração do edifício original. Um
projeto de reabilitação terá no mínimo 3 valores, uma vez que implica a mudança da
função original do edifício.
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Tabela 4: Quadro síntese dos estudos de casos.

CTO-COMPANHIA TAUBATÉ INDUSTRIAL

INTERIOR

EXTERIOR

PARÂMETROS

30

NIVEL DE TRANSFORMAÇÃO

1) Função

3

3

2) Volumetria

1

3

3) Involucro

1

3

4) Materiais

1

3

5) Imagem

1

2

6) Sistema Construtivo

1

2

7) Configuração Interior

2

3

8) Materiais

1

3

9) Imagem

1

3

10) Patrimônio
Integrado

1

3

Total (0-30)

13

28

43%

93%

Total em %

Fonte: Serrano, 2010, p.129

Comparativo nível de transformação dos Edifícios intervencionados.
1- Função
O valor atribuído a este parâmetro foi o máximo (3) nos dois casos analisados uma
vez que o programa de intervenção é distinto da função original dos edifícios. De
indústria para uma instituição de ensino.
2-Volumetria
Observa-se que os projetos possuem diferentes abordagens: Estudo de caso
Edifícios Walita, as modificações realizadas foram intensas frente ao novo programa
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e diretrizes, externamente e internamente com uma grande modificação e adaptação
dos edifícios existentes, com o aumento da área construída, intervenção
considerada de nível (3) na matriz.
Estudo de caso Edifício CTI Companhia Taubaté Industrial, as intervenções surgem
com menos intensidade pelo fato do programa se adaptar de uma forma menos
invasiva aos edifícios, com uma melhor condição de preservação dos conjuntos,
como originalmente construído, as adaptações realizadas favorecem a manutenção
das características ao novo uso, onde se preservou a leitura do conjunto como um
todo, intervenção considerada de nível (1) na matriz.
3- Invólucro
Notam-se interferências em grandes proporções nos edifícios Industriais Walita, com
transformações introduzidas no exterior dos edifícios. Destaca-se, a repaginação das
fachadas com introdução de sistemas estruturais para a complementação do
programa adotado. Intervenção considerada de nível (3) na matriz.
Nos edifícios industriais CTI, é notoria a não intervenção de todo seu invólucro
mantendo-se a integridade dos elementos volumes e materiais de uso original.
Intervenção considerada de nível (1) na matriz.
4- Materiais (Exterior)
Verifica-se que para este item da matriz, podemos adotar as mesmas medições do
item anterior, o edifício Indústrial Walita, com intervenção considerada de nível (3)
levando em consideração de toda a nova materialidade aplicada nos conjuntos de
forma geral. E o edifício indústria CTI, com intervenção considerada de nível (1) na
matriz. Com a verificação das fachadas que se mantem conforme a proposta original
do edifício, considera-se que este gesto introduz um baixo nível de transformação de
valor 1, pela expressão do material utilizado, e pela forma dos volumes que surgem
em continuidade com o existente.
5- Imagem (Exterior)
A imagem exterior se apresenta em nível de medição (3) como no item anterior, ou
seja, o invólucro do edifício e os materiais usados na reabilitação descaracterizam a
leitura do antigo edifício industrial. A diferença na pontuação do edifício da CTI para
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o edifício Walita está em manter na maioria das intervenções a materialidade o mais
próximo do partido original do edifício, recebendo uma pontuação considerada de
nível (1) na matriz.
Desta forma conclui-se que para este item o edifício CTI mantem sua ponderação,
intervenção considerada de nível (1) na matriz.

6- Sistemas Construtivos
O sistema construtivo (estrutura) dos dois edifícios foi praticamente totalmente
preservado, embora no edifício Walita parte da cobertura de um dos galpões centrais
foi removida completamente pelo motivo de não estar atendendo ao quesito
segurança, recebendo uma intervenção considerada de nível (2) na matriz.
E as observações para o edifício da CTI, mantem-se praticamente inalteradas,
recebendo uma intervenção considerada de nível (1) na matriz.
Embora algum reforço e algumas alterações foram consideradas por imposições
espaciais, em ambos os casos, pode concluir-se que foi um dos itens onde as
intervenções foram menos incisivas pelos programas adotados nos edifícios
preexistentes.
7-

Configurações interiores

Este parâmetro é inseparável da função original do edifício e do programa
introduzido na reabilitação. Conclui-se que o edifício que sofreu menos alterações
neste item foi a fabrica CTI, com uma intervenção considerada de nível (2) média.
Esta avaliação acaba sendo um pouco acima do que realmente podemos verificar
pelo fato da adaptação para o novo uso. Nas áreas de ateliê, por exemplo, a
intervenção seria abaixo desta medição, assim como no espaço multiuso, onde
percebe-se a compatibilidade dos grandes vãos industriais com o novo tipo de uso.
Em relação ao edifício Walita, os interiores dos edifícios foram completamente
reformulados adequando-se ao programa pré-estabelecido, preservando-se apenas
o sistema construtivo “original” volumetria.
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Projetaram-se as necessidades do novo uso e agregando a isso todo uma nova
estética e acabamentos muito distantes do original industrial. As novas tipologias
nesta intervenção obrigaram a profundas transformações do espaço interior do
edifício que se apresenta agora completamente reformulado na sua função original,
recebendo uma intervenção considerada elevada de nível (3) na matriz.
8- Materiais (Interior)
9-Imagem (Interior)
A imagem dos espaços interiores é definida pelo tipo de materiais utilizados e forma
de aplicação. Na análise destes parâmetros conclui-se que:
No interior do edifício Walita, os materiais e revestimentos se apresentam como uma
especificação para o uso de uma edificação nova, com uma estética contemporânea,
atendendo às exigências do programa pré-estabelecido, eliminando em alguns
casos todas as referências originais do edifício, recebendo uma intervenção
considerada elevada de nível (3) na matriz.
Na reabilitação do edifício da CTI, a originalidade e características permaneceram
praticamente de forma intocada, e a introdução dos novos materiais procurou-se
seguir a mesma tipologia nos acabamentos industriais, com certas dificuldades na
reprodução dos pisos em uma ala do edifício, que foram usados quando da
construção da fabrica.
Na reabilitação da fábrica CTI, o projeto assume a essência original da
preexistência. Esta característica foi preservada no exterior como no interior dos
edifícios, o projeto de reabilitação, buscou manter a leitura original do complexo
industrial, na disposição visível das infraestruturas e iluminação no interior das salas
de aula, recebendo uma intervenção baixa considerada de nível (1) na matriz.
10- Máquinas
Verifica-se, no estudo de caso Walita, a perda do patrimônio integrado dos edifícios
industriais reabilitados, como máquinas, e outros elementos que compunham a
antiga fábrica, que identificamos como a perda de informação e históricos que
poderiam ter sido preservados na reabilitação, ou serem expostos nas áreas de
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circulação ou pátios, como memória e aproximação temporal do espaço industrial,
recebendo uma intervenção elevada considerada de nível (3) na matriz.
Para a intervenção na indústria CTI, não podemos praticamente considerar este
item, os espaços destinados a reabilitação eram de uso como depósitos e nestas
áreas não contávamos com maquinas ou objetos que venham representar uma
época ou a própria história da indústria.

8.1.9 Conclusão da Análise
Na verificação geral a intervenção realizada na Indústria CTI Companhia Taubaté
Industrial, foi alcançado o menor nível de alteração na reabilitação comparado ao
existente (com total de 13 valores em 30). A Indústria Walita está classificada com
uma reabilitação mais profunda (28 em 30).
É de simples verificação a intenção construtiva dos dois estudos de caso. A
reabilitação das edificações de uma maneira geral foi identificada como exemplos
claros de reabilitações com maior e menor grau de intervenção, ambas procurarão
condições mais sustentáveis de decisões construtivas com níveis diferentes entre si
nos resultados.
Em geral em reabilitações, impõem-se uma condição de reforma, onde a condição
do reuso e preservação do edifício fica voltado ao segundo plano, quando deveria
estar voltada para uma condição mais sustentável, onde realmente dever-se-ia
manter o impacto construtivo é cada vez menor com o uso consciente dos matérias
naturais, na condição de exploração e no emprego responsável .
O estudo nos mostra as transformações introduzidas em cada caso, e as
adaptações aplicadas em níveis completamente opostos. O programa de
necessidades ou questões financeiras, talvez seja o termômetro para sinalizar o
distanciamento das intervenções aqui analisadas.
A reabilitação, ou mesmo a requalificação do espaço construído deve ser analisada
de maneira mais investigativa da real possibilidade de transformação do edifício,
para que as intervenções não sejam contundentes e que acabam descaracterizando
o edifício e o próprio sentido da recomposição do edifício para outro uso.
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Os programas independentes do grau de exigência não pode ser o álibi para que
eventuais descaracterizações aconteçam, a escolha de se ter uma reabilitação da
edificação trabalha no sentido bem adverso de se empregar uma simples reforma,
executada sem critérios, que visam à proteção e a preservação dentro das
condições

de

intervencionado.

cada

caso,

mantendo

o

valor

histórico

de

cada

edifício
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9 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLOGIA ADOTADA
As metodologias e pesquisas serão desenvolvidas com duas ferramentas
conceituais de avaliação do potencial do reuso das edificações, baseado nas
filosofias formadas pelos conceitos (financeiros, ambientais e sociais) com o objetivo
e entendimento de priorizar os projetos sob a ótica do reuso, maximizando os
recursos enquanto se conserva uma herança edificada.
Os edifícios industriais são os alvos nesta pesquisa, propositalmente pelo fato
destas edificações serem construídas com projetos para uma longa duração, na qual
sem as manutenções necessárias dificilmente poderíamos alcançar estes objetivos.
Muitas vezes estas edificações tornam-se inapropriadas da sua proposta original,
devido à obsolescência, e provavelmente este edifício será demolido.
A renovação das edificações pode atingir níveis muito distintos, podendo iniciar com
uma simples reformulação no modo de uso ou até passar por uma reconstrução de
forma generalizada. O edifício pode encontrar-se em condições físicas excelentes,
mas no tocante à tecnologia, pode estar desatualizado, onde caberia um estudo de
retrofit para a atualização desta edificação.
Segundo Langston (2008) a vida efetiva útil dos edifícios no passado tornava-se de
difícil previsão por causa da prematura obsolescência. A compreensão pode estar
relacionada nos itens demostrados abaixo.


Obsolescência Física: Enquanto toda a vida natural do edifício entra em
decadência durante o tempo, acelera-se sua deterioração conduzindo-o para
uma redução de desempenho. A natural perda de desempenho não e
considerado um atributo de obsolescência, mas sim experiência de vários
anos.



Obsolescência Econômica: É o período de tempo durante o qual propriedade
ou a utilização é considerada ser a alternativa de menor custo para atender
negócios de interesse dos investidores e a obsolescência com base em
critérios económico, incluem a necessidade de mudança de localização.
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Obsolescência Funcional: A mudança de objetivos dentro do que o edifício foi
projetado originalmente. Muitos clientes da indústria da construção,
particularmente em indústrias transformadoras, exigem um edifício para um
processo que muitas vezes tem uma vida curta.



Obsolescência

Tecnológica:

Isto

ocorre

quando

o

edifício

não

é

tecnologicamente superior a alternativas e substituições são realizadas por
causa dos custos operacionais mais baixos esperados ou maior eficiência.


Obsolescência Social: Quando uma mudança comportamental (ex. a estética,
e observância religiosa) na sociedade pode levar à necessidade de
construção de renovação ou substituição.



Obsolescência Legal: Ex. revisão nas normas de segurança, ou construções
ordenações ou controles ambientais que pode levar a obsolescência legal.

Baseado nos itens acima descritos entende-se as razões por que um edifício tornase obsoleto mesmo antes de sua vida útil ter chegado ao fim. Entendendo que
investimentos em edifícios de longa duração pode ser um ótimo investimento,
sabendo-se que sua útil esta muito a quem de sua vida física.
É de fundamental importância projetar futuros edifícios que estejam aptos a
mudanças, tornando-os mais flexíveis com integridade estrutural suficiente para
suportar alternativa de uso funcional.

9.1 Reuso Adaptativo.
Edifícios obsoletos aproximam-se rapidamente do desuso e a demolição é um fato,
dentro de uma visão natural do processo, dando lugar aos novos projetos e
implantações

que

se

transformam

em

verdadeiras

fontes

para

novos

empreendimentos, denominando como minério urbano segundo Chusid (1993).
Ainda mais eficaz, em vez de extrair essas matérias-primas durante a demolição ou
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desconstrução e atribuí-las a uma nova aplicação, é deixar a estrutura básica e
tecido do edifício intacto, e alterar o seu uso.
Essa abordagem é chamada de reutilização adaptativa. Respirar uma nova vida em
edifícios existentes traz consigo benefícios ambientais e sociais e ajuda a manter o
nosso património nacional. O foco em fatores econômicos sozinho contribuiu para a
destruição de construção muito aquém de suas vidas físicas.
A reutilização adaptativa dos edifícios, já se tornou uma realidade em muitos países,
com a intenção da redução de emissão de gases e resíduos na tentativa de praticas
mais sustentáveis em relação à reabilitação construtiva, fazendo parte de um
conjunto de estratégias dentro do setor imobiliário diante das mudanças climáticas.
Nos países desenvolvidos, vimos um aumento na proporção de investimentos
direcionados para obras de remodelação nos últimos anos, e isso agora supera as
despesas de capital de novas construções em muitos países, Langston (2008) apud
Douglas, (2006). E esta tendência é de continuar.
Face às alterações climáticas globais. Nos países desenvolvidos, vimos um aumento
na proporção de despesas de capital voltadas para obras de remodelação nos
últimos anos, e isso agora supera as despesas de novas construções em muitos
países (Douglas, 2006). Esta tendência continuará
O reuso adaptativo8 segundo Langston (2008 pg. 1712) é uma forma de renovação
que ainda muito se desafia os projetistas de uma forma geral. Existe segundo o
autor uma clara visão sobre os benefícios, econômicos, ambientais e sociais, que
pode servir como atrativo aos investidores.
Na tomada de decisões sobre a reutilização de um edifício ou para demolir e
reconstruir, os custos de energia e eliminação de resíduos de nova ação geralmente
não incluem todos os custos ambientais e sociais. Desmascarar estes custos podem
proporcionar fortes incentivos para uma transição para o uso de energia mais
sustentável, com uma maior utilização de edifícios já existente. Langston (2008)
apud Newman (2001, pag. 71 a 86).
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9.2 O Reuso Adaptativo como inovação.
Pretende-se com esta pesquisa desenvolver a utilização das ferramentas de
medições e avaliações sob os critérios de obsolescência da edificação analisada, e
com segurança estimar sua vida física e assim determinar seu potencial para o
Reuso Adaptativo9.
Com o uso de uma metodologia baseada em (Multicritérios) podemos avaliar
edifícios que possuem valores residuais (vida física menos a idade atual) com uma
vida útil relativamente baixa, onde podemos realizar uma contagem de tempo a favor
do seu reuso.
Este modelo de avaliação ARP. (Adaptive Reuse Potential) trabalha com a
expectativa da vida física e atual idade da edificação ambas reportadas em anos
somando-se a isso, avalia-se uma obsolescência física, econômica, funcional,
tecnológica, social e legal. A obsolescência torna-se um adequado método para a
verificação da redução da vida física de uma edificação.
As medições são realizadas sob o comando de um algoritmo proposto para as
tomadas de informações e índices de um potencial de reuso expressado em
porcentagens. Estes edifícios localizados em áreas “com potencial” onde uma
possível indicação ao reuso seria favorável às pesquisas, é um item de grande
relevância para oferecer aos estudos quanto a sua avaliação.
Obsolescência física pode ser avaliada em razão do tipo de manutenção observada,
onde a vida útil pode ser reduzida em grandes proporções em caso de uma
displicência durante grande período.

9

REUSO ADAPTADO. A reutilização adaptativa é uma forma especial de remodelação. Alterar a
classe (classificação funcional) de um edifício irá introduzir novas condições regulatórias e talvez
exigir o consentimento de zoneamento. Existem benefícios econômicos, ambientais e sociais claros
que podem tornar esta opção atrativa para investidores. Em alguns casos, podem ser obtidos
aumentos nos índices de espaço e concessões a partir de políticas governamentais ao regenerar
ativos públicos abandonados. Nos últimos anos, os edifícios de escritórios urbanos redundantes
foram convertidos em apartamentos residenciais de alta qualidade, trazendo as pessoas de volta às
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Uma escala de valores é desenvolvida para medições de edifícios com alta e baixa
manutenção descrita em porcentagens: alta manutenção ponderou em 0% de
redução e baixa manutenção ele recebe 20% de redução, e quando a edificação
passa por manutenções normais é indicado um valor de 10%.
Obsolescência econômica pode ser mensurada pela localização do edifício, em
relação a áreas mais centrais ou periféricas. A avaliação é observada pela
densidade demográfica: densidade alta o edifício recebe uma avaliação de 0% e
com baixa densidade ele recebe 20% de redução e com uma densidade média ele
recebe 10% de redução.
Obsolescência funcional pode ser avaliada pela flexibilidade incorporada à
edificação, ou seja, quanto mais inflexível menor será sua vida útil, e a escala de
avaliação é definida como: baixo custo para adaptações em razão da flexibilidade
ela recebe 0% de redução, ao contrário, alto custo ela recebe 20% de redução,
podendo também receber 10% de redução em caso de uma medição média.
Obsolescência tecnológica pode ser medida pelo uso operacional de energia. A vida
útil é efetivamente reduzida se o edifício consome altos níveis de energia para
garantir seu conforto interno. Edifícios com baixa demanda de energia recebem 0%
de redução alto consumo ele recebe 20% de redução e atingindo 10% de redução
com um consumo convencional.
Obsolescência social é avaliada principalmente pela relação da edificação com o
mercado. As medições são baseadas em sua ocupação: alta ocupação ou
totalmente ocupado por proprietários ele recebe 0% de redução enquanto sua
ocupação for basicamente por locatários ele recebe 20% de redução, podendo ainda
receber 10% de redução caso a avalição determinar os dois usos de 50% cada.
Obsolescência legal será avaliada pela qualidade do projeto original em relação às
questões de segurança e qualidade. A vida útil é efetivamente reduzida se os
edifícios são concebidos e construídos para um padrão baixo. Edifícios com alta
qualidade recebem uma redução de 0%, enquanto edifícios de baixa qualidade
recebem uma redução de 20% pontuações intermediários também são possíveis,
com qualidade média receber uma redução de 10%.
Conforme define Langston (2008). A vida útil é determinada a partir da Equação 1.
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A forma da equação aplica a noção de que a vida útil é de fato a vida física
descontada e usa o método de desconto de longo prazo como sua base, onde a
"taxa de desconto" é tomada como a soma dos fatores de obsolescência por ano (ou
seja, os fatores são divididos por (Lp), onde Lp = a vida física em anos.

𝐿𝑝

=

𝐿𝑢 =

O1

=

Obsolescência Física

O2

=

Obsolescência Econômica (% por ano)

O3

=

Obsolescência Funcional

(% por ano)

O4

=

Obsolescência Técnica

(% por ano)

O5

=

Obsolescência Social

(% por ano)

O6

=

Obsolescência Legal

(% por ano)

Useful life (Lu)

(vida útil)

𝐿𝑝
(1+∑6
𝑖=1 𝑂𝑖)
𝐿𝑝

(% por ano )

Usando esta abordagem, um edifício que receba a redução máxima para cada tipo
de obsolescência terá uma vida útil calculada em cerca de um terço da sua vida
física.
Calcula-se um índice que prioriza os edifícios de acordo com o seu potencial de
reutilização adaptativa, e expressa este potencial como uma percentagem. Edifícios
com alto índice possuem um maior potencial para sua reabilitação, enquanto
edifícios com índice muito baixo com proximidades a zero não apresentam potencial
para uma suposta reabilitação. O algoritmo está resumido no gráfico 3.
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Gráfico 3: ARP model for Old Tai O Police Station.

Fonte: Prof. Dr. Craig Langston 2016
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O modelo ARP acima conceitua um aumento e queda de potencial em torno de um
valor máximo determinado pela proporção da vida útil para a vida física, dentro do
contexto de uma curva de decaimento padrão. O resultado para o estudo de caso
está ilustrado no gráfico 3. O índice de ARP calculado é de 68,5% onde sua
reabilitação se deu em 2012, ocorrendo logo após o seu potencial máximo ter sido
alcançado. A pontuação ARP máxima possível (ou seja, quando a vida útil e idade
do edifício coincidem-se) e 72,7%. Onde ambas as pontuações representam um alto
potencial de reutilização adaptativa. O exemplo citado foi construído no ano de 1902.
Resultantes do gráfico:
Valores indicados no gráfico ARP acima de 50 “pontos” são considerados como um
elevado potencial para reutilização adaptativa do edifício, enquanto valores na
variação 20-49 indicam um potencial moderado, e os valores no intervalo 1-19
indicam um baixo potencial para a reutilização do edifício. Uma indicação com
tendências a valores próximos a zero ou igual à zero no gráfico ARP não se
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caracteriza como potencial para reutilização do edifício. Quando Elu e Elb se
apresentam iguais, o valor máximo ARP possível para que fase do ciclo de vida do
edifício é gerado. Valores acima de 85 “pontos” sugere fortemente que as atividades
de planejamento para a reabilitação devem ser iniciadas.

9.2.1 Análise do Método (ARP)
O Modelo de Potencial de Reutilização Adaptativa (ARP) segundo Langston (2008)
fornece um método simples e razoável para analisar a vida útil efetiva e potencial de
reutilização adaptativa em edifícios existentes.
O método utilizado fornece uma variação de valores dentro dos limites apresentados
que permite a classificação e definição de prioridades a ser determinada. Ele
reconhece que os potenciais de declínios, como a idade do edifício se aproxima de
sua vida física eficaz e que a zona viável deve seguir uma curva exponencial
negativa.
O quadro conceitual de uma abordagem para identificar e classificar o potencial de
reutilização adaptativa (ARP) para edifícios existentes é de uma aplicação genérica
para todos os edificios independente onde este edifício esta localizado ou tipologia
construtiva do mesmo. O modelo exige uma estimativa da vida física esperada do
edifício e da idade atual do edifício, ambos relatados em anos.
Também requer uma avaliação da obsolescência física, econômica, funcional,
tecnológica, social e legal. A observação de uma obsolescência avançada traduz a
redução da vida física esperada, assim para uma afirmação objetiva do total da vida
útil do edifício, propõe-se um algoritmo com as ponderações realizadas em cada
uma das áreas analisadas e estas informações e produz um índice de potencial de
reutilização expresso como uma percentagem.
Edifícios existentes no portfólio de uma organização, ou edifícios existentes em uma
cidade ou território, podem, portanto, ser classificados de acordo com o potencial
que eles oferecem para reutilização adaptativa que compreende no processo de
reabilitação devolvendo a capacidade de uso deste edifício, seja com a mesma
função, ou com um uso adaptado para uma nova função.
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Segundo Langston (2008), a título de exemplo, assuma um projeto de 200 anos de
vida física (Lp) e uma idade de construção atual (Lb) de 80 anos. A obsolescência
(O1 ... O6) é avaliada em 15%, 5%, 15%, 15%, 20% e 10%, respectivamente.
O fator "desconto" por ano é calculado em 0,004 e a vida útil (Lu) é calculada em 90
anos (Equação 1). Em outras palavras, o projeto tem 10 anos de vida útil restante.
ELu é determinado em 45 anos e o ARP máximo possível para este projeto é
79.75% (Equação 2). ELb é determinada em 40 anos, e como ELb <ELu, a Equação
3 é usada para chegar a um ARP de 70,89%. O potencial de reutilização adaptativa
é alto e crescente. Mas se a idade atual do edifício (Lb) for 140 anos, a vida útil (Lu)
permanece em 90 anos. Como Elb> ELu, é utilizada a Equação 4 para se chegar a
uma ARP de 43,50%. O potencial de reutilização adaptável é moderado e
decrescente. Estes resultados estão resumidos na memoria de calculo e gráfico
apresentados abaixo.
Os valores para ELu (effective useful life),(vida útil efetiva) ELb (effective building
age) (idade efetiva do edifício) e ELp (effective physical life) ( vida física efetiva) são,
respectivamente, determinados multiplicando Lu, Lb e Lp por 100 e dividido por Lp,
que permite uma escala máxima para os eixos x e y de 100. Lb é definida como a
idade atual do edifício (em anos).
A zona viável para o ARP é definido pela área sombreada abaixo da curva (em que
x está na variação de 0 a 100), tal como definido pela equação 2, e toma a forma de
uma exponencial negativa.

y=

100−x2
100

𝐞𝐪𝐮𝐚çã𝐨 𝟐

A linha de potencial de reutilização adaptativa crescente e a linha de potencial de
reutilização adaptativo decrescente são dadas pelas Equações
respectivamente.

(3 e 4),
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equação 3

(100−

45 2
)
100

( 2.(100−45) )x (100 − 40)

0,7250 x 60 = 43,50%

equação 4

ELu= effective useful life (years)- vida útil efetiva ( anos)
ELb= effective building age (years)- idade efetiva do edifício (anos)
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Gráfico 4: ARP Memória de calculo acima

Fonte: Prof. Dr. Craig Langston 2016

9.2.2 Análise do Estudo de Caso CTI
O estudo de caso refere-se à antiga indústria de tecidos em Taubaté, onde parte do
complexo industrial foi implantada, a Universidade de Taubaté (UNITAU) com o
campus de Arquitetura e Urbanismo, e o edifício que hoje se encontra desativado
elemento desta pesquisa, será submetido a analise de avaliações e medições, e
conclusões da possível reabilitação e a ampliação das instalações da Universidade
de Taubaté.
Para efeitos deste estudo de caso, a data para a investigação inicia-se em 1891 que
é a data de fundação do complexo industrial, encontrada nos arquivos pesquisados,
e consequentemente é assumida retrospectivamente como 1986 a data final,
quando teoricamente as últimas renovações ou intervenções foram concluídas, e
quando foram encerradas as atividades. A idade assumida do edifício idade atual é
consequentemente 95 anos. A vida física é conservadoramente estimada em 150
anos.
O edifício industrial analisado com idade estimada em projeto de 150 anos de vida
física (LP) e uma idade atual edifício (Lb) de 95 anos. Com uma Obsolescência
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estimada (O1.......a O6) são consideradas como sendo 10%, 0%, 10%, 20%, 10% e
10%, respectivamente. O fator combinado "desconto" por ano é calculado em 0,004
e a vida útil (Lu) é calculada em 82 anos (equação 1). Em outras palavras, o projeto
tem 13 anos de vida útil remanescente. ELU é determinada em 54 anos e a ARP
máxima possível para este projeto é 70,84% (Equação 2). Elb é determinada em 63
anos e, como Elb > Elu, a Equação 3 é usado para se chegar a um ARP de 82,64%.
potencial de reutilização adaptativa é alta e crescente. Mas se o edifício atual com
idade de 95 anos (Lb) é de 63 anos, a vida útil (Lu) permanece em 54 anos. Como
Elb> Elu, a Equação 4 é utilizado para se chegar a um ARP de 28,49%. potencial de
reutilização adaptativa é moderada e decrescente. Estes resultados estão resumidos
no gráfico abaixo.

9.2.3 Análise do Edifício CTI Método (ARP)
Figura 79: Edificio D

Fonte: Autor (2016)

- Obsolescência física, esta estimada em 10% em razão do período que o edifício
ficou desocupado, e claramente neste período não se observa traços de melhorias
físicas no edifício, mesmo com as características de desocupação, percebe-se uma
integridade dos materiais ali encontrados como: alvenarias de divisa, estruturas da
cobertura, e o próprio piso com a conformação industrial atenderia parcialmente uma
demanda de reabilitação, assim como a configuração dos caixilhos existentes e os
sheds.
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Figura 80: Vista interna edifício

Fonte: Autor (2016)

Obsolescência econômica, a avaliação observada neste item foi o máximo com 0%
de redução, pela localização do edifício, local privilegiado com alta densidade
demográfica, e não só pela questão histórica do edifício, mas pela área central onde
se localiza, tendo em vista um alto valor imobiliário agregado com condições de
implantação de empreendimentos de grande valorização ao longo do tempo.
Obsolescência funcional, dentro das características que se propõem este estudo, foi
atribuído uma redução de 10%, o edifício possui uma flexibilidade moderada, as
condições métricas estruturais (pilares) centrais do galpão, reduz as condições como
a implantação de mezaninos ou pavimentos superiores, sem uma remodelação
incorporada à edificação, ou seja, quanto mais inflexível menor será sua vida útil,
pelo fato dos altos custos de reabilitação.
Figura 81: Vista Interna Galpão

Fonte: Autor (2016)
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- Obsolescência tecnológica, com as questões tecnológicas analisadas, o edifício foi
considerado a principio com uma redução de 20%, levando em consideração que no
auge de seu desempenho entre os anos de 1930 e 1940, a exigência tecnológica
nesta época era mínima para atender as necessidades de produção da indústria.
Esta obsolescência seria discutível, no caso de se obter parâmetros com bons
índices nas demais categorias.
A vida útil das edificações, esta diretamente ligada efetivamente no uso de
tecnologias de ponta, o que ainda não acontece nos dias atuais na maioria dos
casos, encontramos inúmeros edifícios que não atendem às especificações mínimas
tecnológicas exigidas atualmente.
Em ultima analise, qualquer edifício analisado com uma idade estimada de 30 anos
de vida física, submetido a este item tecnológico, estaria com certeza com uma
ponderação de redução altíssima. Em relação a esta analogia, o edifício
intervencionado nesta pesquisa não estaria muito desfavorável comparado aos
edifícios atuais, guardada obviamente as devidas datas de implantação, a maioria
dos edifícios atualmente consome altos níveis de energia para garantir seu conforto
interno. Edifícios com baixa demanda de energia recebem 0% de redução alto
consumo ele recebe 20% de redução e atingindo 10% de redução com um consumo
convencional.
Obsolescência social é avaliada principalmente pela relação da edificação com o
mercado. As medições são baseadas em sua ocupação: neste item o edifício da CTI
terá uma redução alta com 20%, devido sua não ocupação atual.
Este item conforme o item anterior cria margens para discussões de ponderações,
com a possibilidade de se agregar outros valores e outras formas de avaliação
quanto a este item, nas analises de Langston (2008), a alta ocupação ou totalmente
ocupado, esta relacionado por proprietários ocupantes, recebendo 0% de redução e
a ocupação por terceiros teria uma redução de 10%.
Observando a avaliação (social), deste item por outro viés, que é a relação do
edifício em relação ao mercado imobiliário, talvez se incorporasse ou seria um
apêndice ao item de obsolescência econômica, onde poderíamos ter um valor de
redução bem próximo a 10%.
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Obsolescência legal Será ponderada após uma revisão nas normas de segurança, e
relacionando ao edifício intervencionado, sob as condições de adaptabilidade as
normas atuais. Assim como a adaptação as normas ambientais vigentes e somandose a isso, das condições de uso e ocupação do solo.
A vida útil será reduzida se o edifício for concebido e construído para um padrão
baixo de qualidade. Edifícios com alta qualidade recebem uma redução de 0%,
enquanto edifícios de baixa qualidade recebem uma redução de 20% pontuações
intermediários também são possíveis, com qualidade média receber uma redução de
10%, onde estaria inserido o edifício desta pesquisa.

9.2.4 Conclusões da análise
Edifícios industriais reabilitados são grandes potenciais para a comunidade, edifícios
que estão situados em pontos estratégicos e que sua vida útil originalmente tenha
chegado ao “fim” poderão ser resgatados para um novo uso e voltar às atividades
cotidianas muito rapidamente.
O principal objetivo deste trabalho esta voltado para a análise destes edifícios, que
se encontram desativado. As investigações destes edifícios até o momento estão
sendo realizadas através de reconhecimento visual, ou mesmo da experiência dos
profissionais que os estudam, e por meio destas investigações conclui-se o destino
da edificação, demolição ou recuperação, não questionando a decisão, mas será
que um edifício mesmo que aparentemente condenado, a tomada de decisão seria a
demolição.
Fornecer um meio para calcular esse potencial é importante. Um dos objetivos desta
pesquisa e demonstrar o conceito para a quantificação do potencial existente no
edifício. A utilização de ferramentas de avaliação permite que identifiquemos os
efeitos de um edifício ao longo do seu ciclo de vida.
Com a aceitação do mercado daqui a algum tempo, a aplicação do conceito de
avaliação poderá nos garantir que edificações com uma capacidade ainda de
sobrevida seja resgatada, e abastecer o mercado com o estes edifícios que ganham
um novo folego de vida. O conceito da reabilitação não esta ligada somente na
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recuperação dos edifícios, mas também em colaborar com uma pequena parcela
nos índices de sustentabilidade dentro do ambiente construído.
Esta pesquisa esta voltada para uma questão fundamental dentro do ambiente
sustentável e com uso responsável dos recursos naturais e garantir a
implementação de ferramentas na gestão das reabilitações.
Os resultados de analise deste trabalho proporcionara o entendimento sobre os
impactos ambientais na construção civil, relacionados aos materiais e os efeitos do
consumo de energia.
9.2.5 Conclusões da avaliação edifício CTI.
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10 ANÁLISE DO EDIFÍCIO INDUSTRIAL SOB A ÓTICA ‘ICONCUR’
A tomada de decisões relativas à gestão de reabilitação das edificações existentes é
uma atividade importante para investidores ou proprietários de edificações e
instalações de uma forma geral. O conhecimento do verdadeiro estado físico ou
mesmo do tempo de vida útil ainda restante para uma edificação seria um fator
determinante em um processo de reuso.
O modelo de avaliação, é conhecido como iconCUR, que utiliza uma matriz
ponderada de metodologia para obter pontuações de desempenho e utilização, com
condições de mapeamento da edificação estudada. Os resultados são expressos em
um gráfico que se apresenta em três dimensões (3D) ao longo do tempo da
preexistência da edificação analisada.
Segundo Smith (2011) o benefício de adotar o modelo iconCUR para auxiliar nas
decisões de gerenciamento e reabilitação de edificações reside na sua capacidade
de avaliar, identificar e classificar rapidamente as oportunidades disponíveis de
acordo com o potencial valor agregado existente.
Os resultados da analise do edifício industrial da CTI será demonstrado com a
aplicação deste modelo, com a apuração dos resultados e quanto à decisão a ser
tomada referente à reabilitação, total, parcial ou mesmo a demolição do edifício.
O edifício industrial analisado, esta situado no Município de Taubaté São Paulo,
onde a aplicação do modelo iconCUR será demostrado, voltado para uma gestão
adaptativa da edificação para outro uso. Na intenção de identificar e classificar as
oportunidades disponíveis da edificação intervencionada, as coordenadas do modelo
3D irão permitir a leitura e as medições do desempenho atual da edificação, Smith
(2011).
10.1 Análise do Método ‘iconCUR’
A indústria da construção civil contribui com cerca de 5 a 10% das emissões dos
gases de efeito estufa em níveis mundiais, com uma utilização de aproximadamente
de 40 a 50% dos recursos naturais e com uma geração de resíduos proporcional a
estes dados.
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A Gestão Adaptativa é uma atividade com potencial de fornecer decisões claras e
permitir o aperfeiçoamento das metas e critérios de ponderações com desempenho
real da edificação pré-existente, garantindo melhores tomadas de decisões nas
questões do reuso adaptativo, Linkov (2006 apud LANGSTON, 2012).
Um novo conceito de avaliação é proposto que se estende à literatura existente para
criar uma nova ferramenta de tomada de decisão para a gestão de edifícios
existentes com condições do reuso adaptado.
Conhecido como iconCUR, este modelo trabalha com critérios de avaliações,
utilizando a metodologia de recompensa para mapear condição da edificação em um
gráfico 3D (x, y, z), em qualquer período de sua existência. Ao longo dos anos,
mudanças ocorrem nas coordenadas e podem ser capturadas e monitoradas, e
compreender as tendências e as tomadas de decisões, onde a coordenada (z) indica
o resultado desta decisão.
As novas decisões são baseadas em relação entre as condições de sua existência
física e a condição do atual nível de utilização, como segue:
• Baixa condição e baixa utilização, reconstruir ou descartar.
• Alta condição e alta utilização, manter ou ampliar.
• Baixa condição e alta utilização, renovar ou preservar.
• Alta condição e baixa utilização, reutilização ou adaptar.
Ações provisórias podem ser identificadas. O retrofit compreende (baixa condição,
moderada utilização), reciclar (baixa utilização, moderada utilização) atualizar (alta
condição, moderada utilização) reparar (alta utilização, moderada condição).
Desta forma conclui-se que uma condição moderada, e uma utilização moderada,
podem ser consideradas como uma pequena oportunidade de reconfigurar a
edificação em várias direções ou somente manter em observação.
Condição (eixo x) e utilização (eixo y) são ambos medidos em uma escala de 0
(baixa) a 5 (alta). Nenhuma das relações aqui descritas é considerada boa ou ruim,
mas meramente representam as ações que podem ser apropriadas em vários
estágios no ciclo de vida de um edifício. Em analise talvez a ação mais apropriada
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possa não ser vantajosa para aplicação e não valer o esforço. Recompensa (eixo z)
destina-se a quantificar se tal intervenção seria viável ou não.
Recompensa é definida como utilidade coletiva, compreendendo uma combinação
de benefícios financeiros, sociais e ambientais. Ele também é medido em uma
escala de 0 (baixa) a 5 (alta). Langston e Smthi (2011, p.407). O diferencial entre a
recompensa esperada, antes e depois da intervenção, mede o valor agregado de
uma decisão. Alta recompensa existente sugere pouca oportunidade de melhoria e
vice-versa. A utilidade coletiva se aplica ao benefício para todas as partes
interessadas.
A estrutura conceitual da analise é representada na forma de um cubo, onde cada
borda vertical indica uma decisão ideal com recompensa baixa ou alta. As
coordenadas espaciais descrevem o desempenho atual de um edifício.
Podemos identificar as ações de seguinte forma, compreende-se o retrofit como
(baixa condição e moderada utilização), reciclar (baixa utilização e moderada
condição), atualizar (Alta condição e moderada utilização), e reparar (alta utilização e
moderada condição). Finalmente uma condição moderada e utilização moderada,
identifica-se uma pequena reabilitação no edifício ou mesmo mantê-lo sob
observação. A escala para todos os eixos pode ser interpretada geralmente como 01 (muito baixo), 1-2 (baixo), 2-3 (moderado), 3-4 (alto) e 4-5 (muito alto).
Gráfico 5: Conceptual Framework

Fonte: Langston 2010
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A distância entre o espaço das atuais coordenadas do edifício, os cantos e as
bordas do cubo 3D pode ser usado para classificar o edifício em um estudo, por
exemplo:
Os edifícios mais próximos de um reuso adaptado se aproximam das bordas do
cubo quando medidos horizontalmente, indicando um nível de certeza da
intervenção. Uma baixa avaliação sugere a oportunidade de agregar valores, e esta
decisão mudaria o posicionamento da edificação no gráfico 3D, aumentando os
valores das três coordenadas. Quanto maior a distância entre as velhas e novas
coordenadas, maior o impacto da decisão, e desde que os valores aumentam maior
o resultado esperado.
Durante o ciclo de vida completo de uma edificação espera-se que uma trilha vai
sendo

deixado

dentro

do

espaço

3D

que

descreve

as

intervenções sofridas durante um período de tempo. Este percurso pode
compreender curvas de queda de rastreamento, interrompido por intervenções
pontuais e são levadas para cima como ações corretivas. Os resultados podem ser
representados graficamente em um formato 2D para entender o status da
propriedade (desempenho dos edifícios) ao longo do tempo (em anos). O
desempenho de edifícios pode ser calculado como a média de x, y e z coordenadas
de um determinado período de tempo (Langston, 2008).
10.1.1 Definições e Ponderações
O modelo iconCUR será útil somente se as coordenadas de um edifício puderem
ser quantificadas. Uma abordagem de matriz ponderada é empregada para
adicionar detalhes para que as medições possam ser objetivas e justificadas. Para
cada critério ou sub-critério no modelo, os atributos-chave são fornecidos em
colunas e ponderados de acordo com sua relevância (o total deve ser 100%)
Os critérios de condições, por exemplo, são definidos refletindo as características
físicas do edifício, que são expressas em três atributos:
- Projeto Padrão.
-Nível de Serviço Mantido.
Conformidade Regulatória.
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Projeto padrão refere-se ao nível de qualidade e inclui questões como a durabilidade
e a aparência.
Nível de serviço mantido refere-se ao nível de manutenção e inclui questões tais
como reparações e limpeza regular.
Conformidade regulatória refere-se ao nível de conformidade e inclui as certificações
públicas e segurança.
Estes atributos são interpretados como elementos para uma possível divisão da
edificação em grupos construtivos, que compreende (fundações, superestrutura,
acabamentos externos, fachadas, telhados, e toda a infraestrutura existente). O
elemento de ponderação pode ser informado pela importância da construção ou
custo proporcional de cada grupo.
O critério de ‘utilização’ é definido com a ocupação característica da edificação. O
método utilizado é expresso com três atributos chave:
-Demanda ou relevância.
- Adequação e finalidade.
- Satisfação do usuário.
Demanda ou relevância refere-se ao nível de uso ou taxa de ocupação e
capacidade.
Adequação e finalidade refere-se ao nível de adequação do projeto para seus
objetivos funcionais, flexibilidade incluindo suporte tecnológico.
Satisfação do usuário. Refere-se à aprovação do usuário em relação ao conforto.
O critério de avaliação iconCur também é expressado em outros três elementos que
podemos citar: Desempenho econômico, herança cultural e valores ambientais.
Desempenho econômico refere-se ao nível de contribuição financeira que o edifício
possui e que inclui recuperação de investimento, cultura e património. Refere-se ao
nível das contribuições sociais que a propriedade oferece incluindo questões como a
melhoria da comunidade. Valores ambientais indicam ao nível de sustentabilidade
que o edifício oferece como nas emissões de gases de efeito estufa Langston e
Smith (2011, p.408).
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Somasse ainda em iconCUR, outros itens de avaliações como: perspectiva de curto
prazo, perspectiva de médio prazo, e perspectiva de longo prazo. Curto prazo referese à utilidade que acumula dentro dos cinco primeiros anos. Médio prazo refere-se à
utilidade que acumula dentro os próximos quinze anos. Longo prazo refere-se à
utilidade que reverta sobre a vida útil restante da propriedade.
O critério "recompensa" é computado como pontuação para utilidade coletiva
multiplicado pela pontuação para o interesse dos acionistas e dividido por 5. Se
todas as partes interessadas têm um excelente compromisso a curto, médio e longo
prazo, então a recompensa seria de igual utilidade coletiva.
10.1.2 Análise do Edifício CTI Método (iconCur)
O estudo de caso selecionado para demonstrar a aplicação do método (iconCUR) é
o antigo edifício, Companhia Taubaté Industrial (ver Fig. 04), localizada na Praça
Felix Guisard Município de Taubaté São Paulo.
A edificação escolhida para o estudo de caso faz parte do complexo industrial CTI
denominado como edifício quadra D hoje desativado. A possibilidade deste estudo
veio através do Prof. Dr. Ademir P. dos Santos e do Prof. Dr.Flavio B. Mourão,
titulares na disciplina de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Taubaté
UNITAU, com sua implantação no antigo setor de depósito e almoxarifado do
complexo industrial CTI.
O conjunto de edificações que configura a Universidade Unitau foi parte do
complexo industrial da CTI, o qual se dedicou parte desta pesquisa, com a análise
comparativa em reabilitação das edificações industriais. A análise final deste
trabalho esta voltada ao edifício da antiga CTI, onde serão realizadas as medições e
ponderações, com a tomada de decisão sobre as indicações dos níveis de
reabilitação ou mesmo da possível desativação do edifício.
O estudo de caso selecionado aqui para demonstrar a aplicação do modelo
IconCUR é o antigo edifício Bushells Tea Company (ver Fig. 2) localizado em 88
George Street, no histórico 'Rocks' precinct de Sydney, Austrália. O edifício começou
a sua vida como dois armazéns industriais construídos em 1886 e 1912, reabilitado
em 1986, e adaptativamente reutilizado para um moderno escritório em 2008.
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O estudo de caso é o primeiro exemplo da Austrália de um projeto de reutilização
adaptado ao patrimônio que recebeu uma classificação Green Star de 5 estrelas
pelo Green Building Council da Austrália, equivalente aproximadamente à
certificação Gold LEED. Langston (2012).

Figura 82: Edifício George Street Sydney

Fonte: Langston (2010).

Gráfico 6: Radar

Fonte: Elsevier B.V (2011 )
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A estratégia utilizada neste estudo foi a mesma empregada para a tomada de
decisão sobre o edifício CTI Companhia Taubaté Industrial. No estudo de referencia
calculou-se uma avaliação no item Condição 3,55 (de 5) e uma classificação de
Utlização de 0,96 (de 5) o qual aproxima o projeto da borda do gráfico de
reutilização. É calculada uma classificação de Recompensa de 2,88 (de 5) que
sugere oportunidade ainda de agregar valor ao edifício. Um 'X' marca a posição da
propriedade no formato 2D, (ver o posicionamento no formato 2D acima).
As pontuações para cada atributo poderá ser apresentadas por meio de tabelas
"radar" para facilidade de compreensão (ver gráfico 05 acima). O importante é
entender que durante os 124 anos de existência do edifício apresentado neste
exemplo não se dispunham de informações de manutenção ou outras
informações que colaborassem nos estudos atuais.
Segundo prováveis avaliações, começariam no canto superior do (Cubo) manter
/ampliar, e movia-se lentamente em direção a reconstruir canto inferior/ com
tendência a uma demolição com passar do tempo. Esta tendência teria sido
revertida ocasionalmente quando a remodelação para atividades ocorreu (por
volta de, 1886, 1912, 1986 e 2008). Atualmente a propriedade tem evidenciado
níveis razoáveis de condição física, mas tornou-se excedente para os seus
objetivos industriais originais.
Gráfico 7: Efeitos antes e depois da intervenção iconCUR.

Fonte: Langston, Craig (2016)
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Com os resultados obtidos das análises sugere-se que a reutilização adaptativa
seria uma tomada de decisão mais assertiva, em relação à vida física
remanescente do edifício.
Este estudo demonstra que a reutilização das edificações, se tornará uma
tendência, após a intervenção deste estudo. Um edifício que provavelmente
seria demolido, mas o fato da mudança de uso e com o edifício totalmente
ocupado, seu valor de recompensa também aumentou, (com o benefício da
retrospectiva) de 2,28-319, ou cerca de um aumento 40% do seu valor anterior,
o valor da condição subiu para 3,90 (mais 10%) e o valor de utilização subiu
para 2,88 (200% mais), a fig. 6 acima mostra a decisão de prosseguir com um
"verde" reuso ou reabilitação adaptativa melhorou a pontuação de todos os três
critérios e elevou o status do projeto global dentro do modelo iconCUR.

10.1.3 Análise da Intervenção
A filosofia AM, (Adaptive Mananger), apoia o desenvolvimento que modelos
podem ser desenvolvidos através do conhecimento experimental alimentando
sistematicamente seu desempenho, dentro das disciplinas do ambiente
construído. O modelo iconCur é um exemplo único combinando AM e MCDA (
Multiple Criteria Decision Analysis) como proposto por Langston 2010 Apud Linkov
et al.
Uma das vantagens do iconCur e demostrar o desempenho das edificações,
combinado grande numero de considerações através de diversificados
parâmetros, esta é a essência do MCDA. Uma vez que este valor é em uma
escala fixa (0-5), as propriedades podem ser comparadas dentro de um portfolio
para determinar a prioridade relativa do edifício.
As indicações podem julgar o desempenho atual das edificações e as
expectativas mínimas de serviço ao longo do tempo. A pontuação demonstra
‘desempenho’, estes valores ao longo do tempo podem ser utilizados para
descrever as propriedades de desempenho como ilustrado na figura 04 abaixo.
Langston 2010 apud K.C. Leong, 2004.
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Gráfico 8: Gráfico de desempenho da edificação (apenas um exemplo hipotético)

Desempenho do Edifício

Fonte: Langston, C ; Smith , J. (2012, p.411)

A decisão de risco pode ser avaliada utilizando as coordenadas na matriz. O
risco associado a um (Resultado) e dado por (d1) à distância a partir do centro
do Cubo para as coordenadas de propriedades, como mostrado na figura 09.
A menor distância é o maior risco (medido no espaço 2D).Baixo risco é definido
como d1> = 2.5 ( ou seja tomador de decisão deve agir), risco moderado é
definido como 1.5 <= d1 < 2.5 ( o decisor deve considerar ações provisórias
como retrofit , reciclar, reabilitar, atualizar e reparar) e alto risco é definido d1
<1.5 (o decisor deve fazer apenas alterações de reconfigurações menores ou
aguardar).
Da mesma forma, a prioridade de uma propriedade para um resultado em
particular é definida por d2 (à distância a partir de um canto superior de cubo
para as coordenadas de propriedade), e quanto menor for a distância maior é a
prioridade (medido no espaço 3D).
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Gráfico 9: Interpretação espacial iconCur

Fonte: Langston, C (2016)

Um maior rigor pode ser adicionado às avaliações e ponderações mostradas
anteriormente na Fig. 5 através do uso de questões-chave avaliadas de 1 a 5
pontos na escala de Likert (5 = concordo fortemente, 4 = concordo, 3 = neutro, 2
= discordo, 1 discordo = fortemente, 0 = não aplicável). Uma questão diferente
se relaciona para cada atributo (coluna), colocada no contexto de cada elemento
(Linha), onde [...] refere-se ao elemento especificado (por exemplo, estrutura,
externa envelope, etc). Estas questões-chave estão listadas abaixo:
• Projeto de padrão da qualidade de [...] é do mais alto padrão.
• Mantido nível-serviço [...] é mantido adequadamente, geridos e recursos.
• Regulamentação do projeto de [...] está em conformidade com todos os
requisitos
• Demanda ou relevância, há fortes evidências de que [...] é necessário e tem
capacidade futura.
• ‘Aptidão para objetivos [...] cumpre todos os objetivos funcionais que é destinase a fornecer.
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• Satisfação do usuário [...] é bem recebido e apreciado por aqueles que
frequentemente irão usá-lo.
• Desempenho econômico [...] contribui fortemente para a rentabilidade e
aumento financeiro.
• Valores de cultura e herança-sociais de utilidade pública e da comunidade
informar
decisões sobre [...]
• Valores- ambiental [...] é compatível com os objetivos de sustentabilidade e
proteção do habitat.
• Perspectiva de curto prazo os primeiros cinco anos os interesses da [...] são
maximizadas.
•Perspectiva de médio prazo ao longo dos próximos quinze anos, os interesses
de [...] são maximizadas.
• Perspectiva de longo prazo, durante o restante da vida útil esperada os
interesses da [...] são maximizadas.
A contribuição desta pesquisa é muito importante para o conhecimento de uma
plataforma para modelagem de desempenho de edificações e gestão da
propriedade, beneficiando o conceito de sustentabilidade na indústria da
construção civil.
O modelo iconCUR é de prática demonstração na tomada de decisão de Multi
Critérios, (condição, utilização e recompensa) e subcritérios ( utilidade coletiva,
interesse das partes interessadas) com os atributos (padrão de projeto, nível de
serviço mantido e conformidade regular) e alternativas (manter/ ampliar, renovar
/preservação ,reutilização/adaptar, reconstruir/ descartar), com o uso do clássico
MCDA ( Multiplo Critério de Analises e Decisões).
Somando-se a capacidade de controlar decisões ao longo do tempo através da
AM (Adaptive Mananger). Segundo Langston, 2010, o modelo esta sendo
integrado comercialmente como software de gerenciamento, com a capacidade
de grande divulgação.
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Segundo Lagnston 2010 estão sendo realizadas outras pesquisas para o
aprendizado do modelo para uma gama maior de projetos reais, e quais os
impactos e mudanças ao critério de pesos têm sobre os resultados relatados.
É atualmente uma questão não resolvida se esses pesos devem permanecer
fixos ao longo do ciclo de vida de um edifício ou devem ser autorizados a se
mover como expectativas e situações ditas, e em que circunstâncias essas
mudanças são observáveis e avaliáveis. As questões acima mencionadas não
afetam o projeto do modelo em si, apenas como ele é aplicado na prática, e é
objeto de investigações em curso.
10.1.4 Análise do Estudo de Caso- CTI Companhia Taubaté Industrial Metodo
iconCur
Figura 83: Quadra D, propriedade da Unitau, desativada.

Fonte: Santos, A. (2016)
Localização: Praça Félix Guisard, 229
Programa inicial: Indústria Textil
Programa atual: Parte do Complexo Industrial foi implantada a Universidade Taubaté
UNITAU, Campus de Arquitetura e Urbanismo.
Data da construção: 1831 – Fundação
Data da reconversão: 2004-2012
Autor construção: Empreendedor Félix Guisard
Autor reabilitação:
Classificação: Edifício Industrial
Área Total: 13.698,34 m2
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Figura 84: Situação da Quadra D na Praça Felix Guisard.

Fonte: Mourão, F.
Figura 85: Planta da Quadra D.

Fonte: Mourão, F.
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Gráfico 10: Condição-Utilização e Recompensa.

Fonte: Langaston (2010)
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Gráfico 11: Radar

Fonte: Langaston (2010)
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10.1.5 Análise da Intervenção
A estratégia utilizada neste estudo foi fundamentada no modelo iconCur empregada
para a tomada de decisão sobre o edifício CTI Companhia Taubaté Industrial. Neste
estudo calcula-se uma avaliação no item Condição 2,20 (de 5) e uma classificação
de Utlização de 1,26 (de 5) o qual aproxima o projeto da borda do gráfico de
reconstruir .
É calculada uma classificação de Recompensa de 2,66 (de 5) que sugere
oportunidade ainda de

agregar valor ao edifício. Um 'X' marca a posição da

propriedade no formato 2D, (ver o posicionamento no formato 2D abaixo).
As pontuações para cada atributo será apresentadas por meio de tabelas "radar"
para facilidade de compreensão (ver gráfico 07 acima). O importante é entender
que durante os 95 anos de existência do edifício apresentado não foram
encontrados informações de manutenção ou reformas em todo este período ou
outras informações que contribuíssem nas pesquisas.
Gráfico 12: Antes e depois intervenções efeitos avaliação iconCUR.

x

Fonte: Langston 2010
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Prováveis avaliações começariam no canto superior do (Cubo) com a
manutenção ou /ampliar, e movendo-se lentamente em direção a reconstruir ou
reconfiguração canto inferior/ com provável demolição ao longo do tempo. Esta
tendência poderia ter sido revertida sob a condição de uma reabilitação em um
período antes do encerramento das atividades que se deu em 1986.
A decisão de risco pode ser avaliada utilizando as coordenadas na matriz. O
risco associado a um (Resultado) e dado por (d1) à distância a partir do centro
do Cubo para as coordenadas de propriedades, como mostrado na figura 08.
A menor distância é o maior risco (medido no espaço 2D).Baixo risco é definido
como d1<2.5 ( ou seja tomador de decisão deve agir), risco moderado é definido
como 1.5 <= d1 < 2.5 ( o decisor deve considerar ações provisórias como retrofit
, reciclar, reabilitar, atualizar e reparar) e alto risco é definido d1 <1.5 (o decisor
deve fazer apenas alterações de reconfigurações menores ou aguardar).
Da mesma forma, a prioridade de uma propriedade para um resultado em
particular é definida por D2 (à distância a partir de um canto superior de cubo
para as coordenadas de propriedade), e quanto menor for a distância maior é a
prioridade (medido no espaço 3D).
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos objetivos da presente dissertação foi analisar e comparar o nível das
intervenções nos projetos de reabilitação e mudança de uso dos edifícios
industriais: a antiga Indústria de Eletrodomésticos Walita e a CTI- Companhia
Taubaté Industrial como adaptação às novas funções, e dos conceitos que
compõem todo o estudo de conservação, manutenção e preservação das
edificações, de um espaço originalmente dedicado a atividades industriais.
O estudo foi feito por meio de uma análise de carácter descritivo e exploratório de
dois projetos de reabilitação (Indústria Walita de Eletrodomésticos/ Centro
Universitário SENAC Santo Amaro (Complexo Educacional Abram Szajman) e CTI
Companhia Taubaté Industrial/ Universidade Taubaté Campus Arquitetura e
Urbanismo), baseado em vistorias nos locais com observação direta dos edifícios,
levantamentos fotográficos e investigação documental, entrevistas com os
arquitetos responsáveis pelos projetos. Procurou-se o entendimento de cada
projeto perante diversos contextos comum a sua essência industrial, incluindo as
especificidades, as circunstâncias e as consequências de um processo desta
natureza.
Para a análise dos estudos de caso, foi usado como parâmetro uma matriz
comparativa segundo Serrano 2010, que reúne 10 parâmetros que se
consideraram indispensáveis na avaliação da transformação de um edifício
industrial e quanto a sua reabilitação, compreendendo a requalificação através das
funções elaboradas, para medições externas do edifício quanto internas.
A matriz de compreensão baseia-se no comportamento e exigências ao longo da
vida útil do edifício, analisando estas alterações de modo compreender seu
desempenho funcional.
Avaliando os estudos de caso dentro desta matriz, permitiu estabelecer e quantificar
as modificações introduzidas nas edificações preexistentes e estabelecer uma
comparação entre os dois casos. Concluindo-se que o projeto que introduziu maior
transformação no existente foi o edifício Industrial Walita, com o projeto de
reabilitação para o Centro Universitário SENAC Santo Amaro (Complexo
Educacional Abram Szajman).

O projeto e CTI Companhia Taubaté Industrial/

Universidade Taubaté Campus Arquitetura e Urbanismo) conseguiu adaptar a
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preexistência ao novo programa introduzindo o menor nível de transformação no
existente, entre os dois casos estudados.
Entretanto, para uma compreensão mais aprofundada dos projetos de intervenção
e das condicionantes inerentes, definiram-se cinco parâmetros comparativos como:
as características da preexistência, o programa, as condições dos empreendedores,
o valor patrimonial de cada edifício e as especificações de projeto.
Estes parâmetros permitiram compreender e avaliar o processo das reabilitações, as
transformações realizadas, os objetivos atingidos e as condicionantes para cada
intervenção, apresentando os resultados finais.
Comparando os parâmetros acima relacionados com a matriz de análise elaborada,
conclui-se que a reabilitação, quanto à qualidade arquitetônica dos espaços quer
das modificações do seu envoltório, foi o Complexo Educacional Abram Szajman,
este conjunto industrial apresentava, na primeira percepção, uma grande
transformação do existente, com demolições, novas construções e adaptações de
forma generalizada em todo conjunto.
Contudo, através da análise realizada verificou-se que o projeto da CTI Companhia
Taubaté Industrial, respeita e interpreta com maior autenticidade a essência
industrial da fábrica, não respondendo, simultaneamente, com qualidade e conforto
de utilização às exigências de um programa pré-estabelecido para este tipo de
intervenção.
Verificou-se que os dois projetos responderam aos objetivos propostos, garantindo
as condições para a introdução dos programas exigidos, salvo das qualidades
introduzidas e verificadas entre as intervenções, permitindo reintegrar as estruturas
industriais obsoletas na vida contemporânea, devolvendo-as à sociedade e à cidade
com condições normais de ocupação.
O sistema construtivo e de intervenção é um dos elementos que caracteriza os
resultados obtidos, com a valorização do edifício da antiga CTI, que sofreu menos
com os fatores de demolições e transformações. A estrutura do edifício (pilares,
vigas e alvenarias) apresenta-se boas condições de conservação apesar de datar
sua construção (início do século XX), e o seu dimensionamento em área permitiu
sua adaptação para uso pretendido, garantindo o reuso dos espaços interiores.
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Explorou-se este tipo de intervenção como uma possibilidade para a
reintegração dos edifícios industriais, de valor patrimonial ou não, na vida
contemporânea, considerando as consequências para o edifício reabilitado e para
a envolvente urbana e social.
O sistema aplicado permitiu compreender e analisar as alterações nas
preexistências e comparar, com as transformações realizadas, o novo programa
sugerido e aplicado no edifício intervencionado. Entretanto, para a compreensão
da implantação e das resultantes neste tipo de intervenção, tomou-se por base o
estudo do projeto de reabilitação, com ênfase nas cartas que regem e direcionam
toda e qualquer intervenção feita a um patrimônio industrial.
Os conjuntos industriais apresentam-se em uma primeira percepção, uma
transformação com níveis totalmente diferenciados entre si. O caso Walita
define-se com somente uma demolição em todo complexo, com a finalidade de
adaptação ao programa pré-estabelecido pelo cliente, grandes adaptações nas
edificações existentes, sempre atendendo um programa exigido, com uma nova
edificação que ocupa o lugar do edifício demolido, respeitando os limites antes
ocupado.
Estudo de caso edifício da CTI Cia Taubaté Industrial. Todos os edifícios são
preservados dentro das suas características originais de implantação e volume,
com inserções de novos elementos para uma melhor adaptabilidade com o novo
uso determinado, complementa Santos (2016), que os resultados da reabilitação
nos itens: de conforto ambiental e físico em relação ao novo uso ainda estão muito
longe de um desempenho aceitável.
Contudo, no caso Walita por meio da análise realizada, verificou-se que o projeto
de reabilitação implanta novos elementos de caráter volumétricos e visuais, mas
sempre mantendo e respeitando as características industriais.
Quanto

ao sistema viário e

de circulação

interno,

mantiveram-se

as

características do projeto original implantado, quando das ampliações e
reestruturação na época das atividades do complexo industrial, respondendo
com qualidade e conforto de utilização às exigências do programa proposto.
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Os edifícios aqui apresentados como estudo de caso, configuram com uma
implantação adequada para a requalificação ao novo uso. Assim conclui-se que o
modelo de implantação das indústrias de grande porte, instaladas nos anos de
1970 / 1980, oferecem condições e adaptações a novos usos, com programas de
reabilitações corretamente direcionados, tais como: edifícios museológicos,
públicos, lojas de departamentos até mesmo um complexo residencial, assim
como a proposta desta pesquisa, Universidades e Centros Universitários.
A proposta de reabilitação dos edifícios, pode trazer uma nova perspectiva no
conceito da moradia popular, com a reutilização de inúmeros casos de edificações
que encontra-se sem uso atualmente, de forma geral a retomada do conceito de
reabilitação serviria como incentivo para a retomada dos programas de ocupação
das habitações no centro e as adaptações de inúmeros edifícios abandonados
com a expectativa de demolição.
A intervenção, segundo SERRANO (2010), deve assegurar adaptação ao novo
programa, mas também a preservação da essência do edifício, tanto no exterior
como no interior, evitando sua descaracterização e a consequente perda do seu valor
cultural e identidade industrial.
Através da valorização e divulgação deste patrimônio, é possível sensibilizar e
familiarizar a sociedade, incluindo os arquitetos, para os valores dos edifícios
industriais, revelando-se como um instrumento que pode diminuir e evitar ações
intrusivas e destrutivas.
Com a análise realizada e as pesquisas bibliográficas, percebe-se uma urgência no
que envolve as edificações industriais obsoletas, o não reconhecimento por parte da
sociedade e principalmente dos profissionais que poderiam estar envolvidos neste
propósito. O não conhecimento do valor e das potencialidades que este tipo de
estruturas pode oferecer agravam ainda mais sua descaracterização e destruição,
com um número incerto de inventários dos edifícios preexistentes, com condições
de reabilitação.
O conhecimento e identificação de edifícios aptos a serem resgatados são
partes fundamentais no processo de reabilitação dos patrimônios, sendo ele
cultural ou simplesmente de resgate de seu histórico urbano. O país comporta
atualmente um vasto e diversificado parque industrial que tem a necessidade de
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ser investigado e compreendido. Naturalmente nem toda edificação é passiva de
ser preservada como patrimônio, mas a preservação é inerente a todo edifíco.
A investigação, o inventário e o aprendizado sobre as edificações obsoletas ou
em início deste processo são ferramentas fundamentais para que se previna a
demolição e a descaracterização dos testemunhos significativos, assegurando a
forma correta de salvaguardar e selecionar os edifícios a serem preservados.
O não reconhecimento por parte dos profissionais sobre a importância de se
resgatar estes edifícios, talvez seja um dos maiores problemas a ser enfrentado,
julgando-se que as leis existentes são pertinentes somente ao que se identifica
como Patrimônio Histórico propriamente dito, e que seria de interesse somente a
especialistas e historiadores.
O caso da preservação do complexo industrial Walita assim como parte do complexo
industrial da CTI de Taubaté, cujo trabalho de reabilitação resgata e reestabelece a
integridade dos edifícios industriais, preserva sua essência natural.
Esta pesquisa mostra a importância da participação dos arquitetos e o
direcionamento dado por eles ao destino dos edifícios industriais, reabilitando e
conservando os vestígios de uma forma geral, valorizando as novas edificações
implantadas. Através dos projetos de reabilitação e requalificação, podemos
afirmar o quanto este tipo de operação é viável aos interesses de futuros
investimentos, gerando valor agregado em áreas tidas como descartadas ou
obsoletas do ponto de vista comercial.
Identifica-se que a única forma positiva e válida para a reestruturação dos
edifícios existentes vem através dos projetos de reabilitação e requalificação,
considerando-se estas ferramentas de uso mais adequado para garantir as
características arquitetônicas do edifício intervencionado e seu entorno. Com
base neste conceito é possível a introdução de novos programas que venham
garantir o novo uso e o conforto dos seus usuários, preservando-se a identidade
dos edifícios e seus valores patrimoniais.
A conservação e reabilitação de edifícios industriais obsoletos voltam para a
sociedade em forma de benefícios, quanto a própria edificação e sua envoltória,
denominando novas funções e a recuperação de uma vida social, preservando a
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edificação industrial, reativando uma estrutura econômica, conservando uma
imagem urbana, e incentivando os valores culturais de uma região.
Com todo o estudo realizado, verifica-se que é de fundamental importância a
participação dos profissionais, nos projetos de reabilitação, assim como
investidores e proprietários destes imóveis. Este tipo de intervenção só atingirá
seu propósito, com a consciência e conhecimento de todos os envolvidos agindo
de forma correta e realizando as reabilitações necessárias, não direcionando os
resultados para demolições não sustentáveis e destruição do patrimônio
edificado.
É de grande importância que a reabilitação das edificações venha ao encontro de
uma necessidade social, e dê uma resposta positiva aos investimentos
econômicos, potencializando o próprio empreendimento e o espaço urbano, na
valorização do seu entorno.
É possível que não exista uma única resposta valida de qual o melhor critério
para a execução de um projeto de reabilitação, é bem possível que este critério
seja encontrado dentro de cada programa, com as adequações e características
de cada projeto arquitetônico do edifício intervencionado.
As necessidades o local as condições e o programa pré-estabelecido irão
direcionar o melhor caminho e o critério a ser introduzido, procurando conciliar
estes aspectos pela qualidade dos espaços criados, que devem garantir o
conforto na sua utilização e responder às exigências do novo programa
introduzido, respeitando a essência industrial os valores patrimoniais da
preexistência, preservando sempre que possível sua identidade e autenticidade.
11.1 Desenvolvimentos de trabalhos futuros
Considera-se que o trabalho realizado é de incentivo na análise e no
entendimento e interpretação de projetos de reabilitação e requalificação dos
edifícios indústrias como um todo, considerados patrimônio, ou simplesmente de
edifícios que retrate uma época no desenvolvimento urbano, ou até mesmo que
tragam consigo uma real possibilidade de se aplicar o reuso como uma
possibilidade de resgate, sendo ele industrial ou não.
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Entende-se que a análise da reabilitação, com o uso das ferramentas aqui
demonstradas, ou seja, usada como instrumento para explorar diversos níveis de
avaliação, ajustando-se a inúmeras tipologias de edifícios existentes.
O estudo de analise do objeto referenciado pode contribuir no sentido de
investigações futuras, partindo do princípio que muito ainda a para investigar nas
analises e pareceres técnicos.

Os resultados deste estudo prevê avanço no conhecimento sobre os
impactos ambientais da construção, materiais e sistemas relacionados,
em particular os impactos associados com os recursos incorporados em
edifícios e as emissões de gases com efeito de estufa resultantes.
(Langston 2008)

Relativo ao tema abordado, a dissertação realizada apresenta-se como mais um
ponto de partida para uma investigação mais abrangente e direcionada a outros
programas que não sejam somente em relevância ao tema da indústria, e sim
nomeadamente, a outros programas e tipologias, e até sobre questões mais
pragmáticas relativas à reabilitação.
Com o uso das ferramentas em relação às vantagens econômicas, alcançasse o
índice potencial do objeto analisado, ajudando nas tomadas de decisões de
investimentos.
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