
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROARQ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – PETRÓPOLIS - RJ 

 
 
 
 
 

Luis Felipe Spangenberg Gonçalves 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



2 
 

 

UFRJ 

 
 
 
 
 
 

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – PETRÓPOLIS - RJ 

 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Spangenberg Gonçalves 

 
 
 

Dissertação de Mestrado Profissional em 
Projeto e Patrimônio apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Projeto e 
Patrimônio. 

 
 

 
Orientadora: Virgínia Maria Nogueira de 
Vasconcellos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Dezembro de 2015 



3 
 

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – PETRÓPOLIS - RJ 

 
 

Luis Felipe Spangenberg Gonçalves 

 
Orientadora: Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos 

 
 

Dissertação de Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio 

submetida ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Projeto e Patrimônio. 

 
Aprovada por: 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos (orientadora) 
 
 
 

Prof. Dr. Sylvia Rola (FAU-UFRJ) – membro externo 
 
 
 

Prof. Dr. Maria Lygia Alves de Niemeyer (Proarq-FAU-UFRJ) 
 
 
 

Prof. Dr. Fabíola Zonno (Proarq-FAU-UFRJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Dezembro de 2015 



4 
 

 
 

Ficha Catalográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Gonçalves, Luis Felipe Spangenberg. 

Diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do edifício 
sede da Companhia Petropolitana – Petrópolis - RJ / Luis Felipe 
Spangenberg Gonçalves. -  Rio de Janeiro: UFRJ/FAU 2015. 

xi, 79f.: il.; 31 cm. 
Orientadora: Virgínia Maria Nogueira de Vasconcellos. 
Dissertação (mestrado profissional em projeto e patrimônio) - 

UFRJ/ PROARQ, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, 2015. 
Referências Bibliográficas: f. 77. 
1. reabilitação do patrimônio arquitetônico industrial. 2. diretrizes 

de sustentabilidade. 3. patrimônio e sustentabilidade. I. Vasconcellos, 
Virgínia Maria Nogueira de. II. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura. III. Diretrizes de sustentabilidade 
aplicáveis à reabilitação do edifício sede da Companhia Petropolitana 
– Petrópolis - RJ. 

 
 



5 
 

RESUMO 

 

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – PETRÓPOLIS - RJ 

 
 

Este trabalho tem como tema central a sustentabilidade aplicada à reabilitação 

de patrimônio arquitetônico industrial. Seu objetivo é traçar diretrizes de 

sustentabilidade, que sejam aplicáveis à reabilitação do Edifício Sede da 

Companhia Petropolitana, situada no Município de Petrópolis, Rio de Janeiro – 

Brasil. O trabalho se baseia nos conceitos e normas estabelecidas pelo IPHAN 

e, como metodologia, estuda o edifício traçando seu percurso histórico desde a 

sua fundação até os dias atuais, observando as inter-relações com o entorno e 

verificando seu estado de deterioração, a partir de observações, levantamentos 

bibliográficos e de campo e mapeamento de danos à edificação. Como 

resultado, propõe diretrizes de uso e ocupação de suas áreas internas e 

externas, visando à reabilitação, à preservação, à memória e à sustentabilidade 

deste patrimônio.  

 
 
Palavras-chave: reabilitação do patrimônio arquitetônico industrial; diretrizes de 
sustentabilidade; patrimônio e sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – PETRÓPOLIS - RJ 

 
 

The main subject of this work is about sustainability when is applied to restore 

industrial architecture inheritance. The objective is to ensure the rules covering 

sustainability issues that should be applied in restoring the Main Building of the 

Companhia Petropolitana, located in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil. This 

work is based on concepts and rules set up by IPHAN and as methodology 

makes a study of the building and follows up its historical course since its 

foundation until today, observing  inter-relations along with the surrounding 

areas and verifying deterioration conditions trough observance, bibliography 

and site research,  and map out building deterioration.  As a result, this work will 

propose the use of regulations and occupation of internal and external areas, 

regarding rehabilitation, preservation, memory and sustainability of its 

inheritance. 

 

Keywords: restore of industrial architecture inheritance; sustainability 

regulations; inheritance and sustainability 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rio de Janeiro 
Dezembro de 2015 



7 
 

SUMÁRIO 
  Pag. 

 
INTRODUÇÃO 10 

1 COMPANHIA PETROPOLITANA: REABILITAR PARA 
PRESERVAR 

22 

1.1 A industrialização em Petrópolis - RJ 23 

1.2 A Companhia Petropolitana – importância da reabilitação 24 

1.3 Critérios de sustentabilidade aplicáveis ao patrimônio 27 

1.4 Referências projetuais para a reabilitação do patrimônio 29 
   

2 
COMPANHIA PETROPOLITANA: O RECORTE 
ESPACIAL 

33 

2.1 Identificação do entorno 33 

2.2 Identificação do edifício 38 

2.2.1 Fachadas 39 

2.2.2 Sistema Construtivo 41 

2.2.3 Cobertura – sheds e estruturas metálicas 43 

2.2.4 Mapeamento de danos 44 

2.3 Identificação dos usos atuais 49 
   

3 
COMPANHIA PETROPOLITANA: DIRETRIZES 
PROJETUAIS APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO 
EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA PETROPOLITANA – 
PETRÓPOLIS - RJ 

52 

3.1 Zoneamento 52 

3.1.1 Áreas Externas 53 

3.1.2 Áreas Internas 55 

3.2 Programa 55 

3.3 Diretrizes para a reabilitação do Edifício Sede da 
Companhia Petropolitana 

56 

   

4 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 75 

   

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 77 

 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 78 
   

 
Anexos 80 

 Apêndices 85 
  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 - Roteiro metodológico 

Figura 02 - Etapas de atuação 

Figura 03 - Localização dos Bens Industriais Tombados de Petrópolis 

Figura 04 - Foto geral da Companhia Petropolitana. (aprox. 1930) 

Figura 05 - Foto geral da Companhia Petropolitana (2010) 

Figura 06 - Ocupação desordenada do entorno (encostas) 

Figura 07 - Estratégias e equipamentos com “mínima intervenção” 

Figura 08 - Conjunto kkkk e Parque Beira Rio – São Paulo 

Figura 09 - Tate Modern – Londres 

Figura 10 - Localização da Companhia Petropolitana 

Figura 11 - Mapa de figura e fundo da CP 

Figura 12 - Usos predominantes no entorno da CP 

Figura 13 - Vias no entorno da CP 

Figura 14 - Companhia Petropolitana 

Figura 15 - Fachadas do edifício principal 

Figura 16 - Detalhes das esquadrias 

Figura 17 - Planta baixa do edifício principal 

Figura 18 - Cortes ilustrativos do edifício principal 

Figura 19 - Detalhe estrutura metálica 

Figura 20 - Detalhe em corte cobertura 

Figura 21 - Detalhe da cobertura de entrada 

Figura 22 - Detalhe da cantaria 

Figura 23 - Detalhe da fachada oeste 

Figura 24 - Detalhe da fachada 

Figura 25 - Detalhe da esquadria 

Figura 26 - Detalhe da cantaria 

Figura 27 - Detalhe do interior do edifício 

Figura 28 - Detalhe da deterioração da estrutura 

Figura 29 - Detalhe das infiltrações provenientes do telhado 

Figura 30 - Detalhe do porão 

Figura 31 - Detalhe do porão 

Figura 32 - Folhas de operários (ponto) de 1898 

Figura 33 - Livro de acompanhamento financeiro de 1967 

Figura 34 - Mapa de usos do Edifício Sede da CP 



9 
 

Figura 35 - Levantamento fotográfico das áreas internas 

Figura 36 - Mapa de zoneamento 

Figura 37 - Planta Baixa – Nível Térreo 

Figura 38 - Planta Baixa – Nível Mezanino 

Figura 39 - Cortes 

Figura 40 - Croqui do detalhe da prateleira de luz 

Figura 41 - Planta Baixa – Nível Térreo – CAP 

Figura 42 - Planta Baixa – Nível Mezanino – CAP 

Figura 43 - Planta Baixa – Nível Térreo – Opção de layout dos galpões 

Figura 44 - Planta Baixa – Nível Térreo – Bloco de Serviços 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 01 - Auto de arrematação 

Anexo 02 - Certidão de parâmetros de ocupação 

 

LISTA DE APÊNDICES 

Apêndice 01 - Mapas de Danos 

Apêndice 02 - Mapa de análise bioclimática 

  



10 
 

INTRODUÇÃO 

As práticas sociais e culturais dos diversos agentes que influenciaram a 

formação urbana podem ser desvendadas, a partir da observação do 

patrimônio construído, pois tanto os edifícios quanto os conjuntos urbanos 

podem ser considerados como a materialização das relações sociais que 

interagem no espaço da cidade, sendo um dos elementos de formação da 

identidade coletiva (MAGALDI, 1992, p. 21). Da mesma forma, a preservação 

dos bens edificados é fundamental para o resgate da memória e para o 

fomento de atividades sociais, econômicas e culturais, trabalhando em acordo 

com as questões ambientais, que dão suporte à sustentabilidade e à qualidade 

do ambiente construído.  

A reabilitação do patrimônio edificado e a reabilitação urbana são hoje 

estratégias significativas para o desenvolvimento econômico, social, cultural e 

ambiental. Paralelamente, permitem guardar a história, transmitindo a memória, 

permitindo adequar novas demandas e usos, aplicando técnicas de 

conservação compatíveis com os paradigmas atuais, preservando o edifício 

e/ou possibilitando adequá-lo a novas tecnologias que possam garantir maior 

sustentabilidade ao conjunto. Assim, resgatar um imóvel tombado para a 

sociedade, a partir de sua reabilitação é, no mínimo, resgatar a memória de 

seu povo e permitir-lhe usufruir de benefícios acompanhando o 

desenvolvimento socioeconômico. 

Conforme aponta Kuhl (2009), parte relevante do legado da industrialização é 

patrimônio cultural. A autora destaca que as vastas áreas que os edifícios 

industriais ocupam, fazem com que sua preservação assuma papel estratégico 

e que o tratamento dado a este tipo de patrimônio envolve a busca de soluções 

para um conjunto complexo de problemas, inclusive, porque sobre estes, 

muitas vezes, incide forte pressão da especulação imobiliária. O valor afetivo e 

simbólico que o patrimônio agrega, associado a determinadas atividades 

produtivas e ao trabalho, com seu passado industrial e o potencial político e 

econômico das transformações, possuem grande relevância e devem ser 

devidamente examinados e ponderados. (KUHL, 2009, p. 22). 
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O desenvolvimento de um projeto de intervenção em objetos tombados deve 

ser fruto de profunda compreensão da obra e do ambiente onde estão 

inseridos. Deve-se considerar além do contexto físico, material e histórico do 

objeto, o contexto cultural e social do entorno. É essencial para 

sustentabilidade do empreendimento que sejam atendidos os anseios e 

necessidades da comunidade local. Assim, projeto e contexto interagem de 

forma complementar, reforçando o conceito de reciprocidade elaborado por 

Bernard Tschumi (2004) quanto à relação entre conceito e contexto. 

A preservação do patrimônio é necessária para reintegração do bem à vida. 

Em geral, o entorno de um patrimônio industrial teve origem e se desenvolveu 

como parte de seu conjunto arquitetônico. As vilas operárias e a acessibilidade 

eram fatores vitais para a vida de cada indústria. Ao serem abandonados a sua 

própria sorte, os edifícios industriais da Cidade de Petrópolis sofreram um 

processo contínuo de deterioração, alguns abandonados e mantidos fechados, 

mas a maioria, ocupados de forma irregular, o que vem danificando o bem.  

Reabilitar estes edifícios é possibilitar reabilitar seu entorno e proporcionar 

melhores condições de vida e trabalho para as populações vizinhas. 

De acordo com Lyra (2005), 

A obra arquitetônica, por ser uma arte eminentemente utilitária, 
necessita ser continuadamente usada para sobreviver. As ruínas, em 
sua maioria, são testemunhos de edifícios que ficaram ociosos. A 
readaptação é uma das soluções para preservar a obra de arquitetura 
de valor cultural, mas ela deve atender à vocação específica da 
tipologia arquitetônica a que pertence o monumento. (LYRA, 2005, p. 
53). 

 

Defende-se que a reabilitação do edifício define e orienta sua ocupação, 

permitindo não apenas uma melhor utilização do patrimônio, como, 

consequentemente sua preservação. O uso é essencial para preservação do 

patrimônio, mas, este deve ser compatível com as características físicas do 

bem e preferencialmente, com interferências pouco invasivas, a fim de evitar o 

fachadismo e transformá-lo em um “monumento vivo”. 

De acordo com Kuhl (2009), é fundamental atender os princípios de 

distinguibilidade, reversibilidade, mínima intervenção e compatibilidade de 

técnicas e materiais, enfatizados por Carbonara e Brandi (KUHL, 2009, p. 78). 



12 
 

Portanto, se torna necessário, verificar a potencialidade desta reintegração à 

vida contemporânea das edificações que integram o patrimônio industrial da 

Cidade de Petrópolis, tendo como principal foco de reintegração o incentivo à 

sua revitalização, a partir de planejamento, apoio legal e técnico adequados. 

Desde 14 de janeiro de 1982, a Companhia Petropolitana é tombada pelo 

IPHAN e qualquer intervenção em seu conjunto arquitetônico, deve obedecer 

às suas normas, da mesma forma que deve guardar a legislação estadual e 

municipal. Quanto ao Município, o imóvel esta inserido no Setor Histórico 

(SEH) onde os parâmetros são definidos pela legislação específica federal, 

estadual e municipal em vigor (Anexo 1-Certidão de Parâmetros de Ocupação).  

Ao se trabalhar um conjunto tombado, buscando integrar ao projeto critérios 

para a sustentabilidade do bem e de seu entorno, é necessário entender não 

apenas seu processo de formação e deterioração, como e, sobretudo, sua 

dinâmica atual de uso de seus edifícios e de seu entorno – as relações que se 

estabelecem entre eles. 

Por outro lado, a utilização de critérios de sustentabilidade pode subsidiar a 

própria reabilitação do edifício e sua reintegração à vida, permitindo sua 

preservação. 

Reabilitar e preservar estes monumentos históricos, conforme Kuhl (2009) 

permite que o presente e futuro entrem em contato com um universo mais 

variado, assegurando a diversidade. (KUHL, 2009, p. 214) 

Durante os levantamentos iniciais, junto aos documentos concernentes à 

Companhia Petropolitana, foram encontradas duas propostas oficiais anteriores 

de uso para a sua reabilitação. A primeira, de 1986, da parceria entre a 

Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal de Petrópolis e a Fundação para 

o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - FUNDREM, 

onde é proposta a criação de um Museu de Tecnologia Industrial, e a outra do 

IPHAN, em 2004, que após vistoria, indica a manutenção das atividades 

existentes. 

Apesar da distância temporal entre as duas propostas, ficam evidenciadas as 

duas principais vertentes e características do local: uma ressaltando a questão 

histórico-cultural do imóvel e a outra destacando uma nova postura em relação 
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ao patrimônio, que permite a reabilitação do imóvel, mostrando a necessidade 

da população local por espaços de trabalho e serviços, que agrega o perfil de 

sustentabilidade socioeconômica. 

Este trabalho, que dá continuidade aos estudos desenvolvidos no MBA sobre 

projeto e performance de edifícios sustentáveis da UCP (Universidade Católica 

de Petrópolis) e NITS (Núcleo de Inovação e Tecnologia para a 

Sustentabilidade), vem agregar, aprofundar e aplicar conceitos e metodologia 

de reabilitação do patrimônio industrial edificado, sob o olhar da 

sustentabilidade, ao edifício principal da Companhia Petropolitana - CP, que 

integra o Conjunto Fabril do Cascatinha, localizada em Petrópolis, na Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro - Brasil.  

Petrópolis possui um rico acervo arquitetônico, sobretudo um valoroso acervo 

da arquitetura industrial, do século XIX. No entanto, o que se vem verificando é 

que, apesar dos esforços dos órgãos de apoio e fiscalização à preservação do 

patrimônio industrial petropolitano, muitos edifícios vêm sendo deixados à sua 

própria sorte, transformando-se em ruínas ou fomentando ações e ocupações 

irregulares, assim como a destruição ambiental em seu entorno, devido a 

demolições e à geração de resíduos resultantes das atividades desenvolvidas 

no local e que não são reciclados. As causas são diversas, o fato é que este 

valoroso patrimônio vem sofrendo um processo gradativo e acelerado de 

descaracterização pelo uso indevido ou pelo abandono total. É preciso, 

portanto, buscar soluções para recuperá-los para a sociedade.   

Reabilitá-lo, portanto, é mais que necessário, é vital para a manutenção de sua 

arquitetura e sua história, de seu entorno e da população que dela depende 

direta e indiretamente. E mais,  

A conservação do patrimônio é uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento sustentável, pois a herança cultural também agrega 
valores de bem-estar e boa qualidade de vida das comunidades, além 
de contribuir para os sentidos de propriedade e responsabilidade, 
importantes pilares para criação de uma cultura sustentável. A 
intrínseca relação entre pessoas e meio ambiente abrange essas 
atividades de preservação do patrimônio, sendo necessidade de 
atendimento das comunidades atuais com vistas às futuras. 
(HERITAGE CANADA FOUNDATION, 2001). 
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Considera-se que, ao respeitar o potencial de uso e ocupação da edificação e 

seu entorno, agregam-se valores de sustentabilidade ao projeto, permitindo sua 

plena revitalização e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental da região e preservando a cultura e a memória 

locais.  

O Edifício Sede da Companhia Petropolitana abrigou uma importante indústria 

têxtil, mas, atualmente abriga, de forma irregular e desordenada, oficinas 

têxteis (ênfase na confecção de vestuário e marcenarias, com foco em móveis 

pré-fabricados), usos consolidados e que aproveitam boa parcela da população 

de seu entorno, como mão-de-obra. 

O objetivo deste trabalho é traçar diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à 

reabilitação do Edifício Sede da Companhia Petropolitana – Petrópolis – RJ, 

verificando, dentre as atividades nela instaladas, as que são compatíveis com o 

edifício, para reorganizá-las e propor espaços que comportem novos usos e 

abriguem um Centro de Capacitação Profissional - CAP – Petropolitano. O CAP 

deverá possibilitar a formação e o aperfeiçoamento de mão-de-obra 

especializada para o setor industrial, sobretudo nas áreas têxteis e de 

marcenaria. 

De forma a auxiliar na viabilidade do empreendimento, e completando o tripé 

do desenvolvimento sustentável – social, ambiental e econômico, apesar de o 

imóvel ser particular, a proposta segue, também, as diretrizes da Secretaria de 

Economia Criativa do Governo Federal, criada pelo Decreto 7743, de 1º de 

junho de 2012, que tem como missão conduzir a formulação, a implementação 

e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento local e 

regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e 

pequenos empreendimentos criativos, contribuindo para que a cultura se torne 

um eixo estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado 

brasileiro, possibilitando o investimento público e possíveis parcerias público-

privadas. 

Ao se considerar o âmbito social, na reabilitação do patrimônio, busca-se 

atender, paralelamente, a questões implícitas nos conceitos de 

sustentabilidade, fazendo com que o imóvel possa ser usufruído no presente e 
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transmitido ao futuro com o mínimo de impacto negativo em suas instalações. 

Objetiva-se assim, que o projeto recupere o potencial econômico da área, e 

proporcione melhores condições de trabalho e de vida à população, buscando 

uma identidade única e contínua, além de guardar a memória deste patrimônio 

da Cidade de Petrópolis e do Estado do Rio de Janeiro. 

Como objetivos específicos, a proposta pretende: [1] mapear o patrimônio 

industrial da cidade de Petrópolis, RJ, para entender a importância que este 

complexo industrial teve para a Região; [2] localizar o conjunto arquitetônico da 

CP, verificando sua relação atual com o entorno; [3] levantar a história da CP 

para evidenciar o valor afetivo e simbólico deste patrimônio; [4] identificar as 

atividades produtivas que hoje se desenvolvem na CP e sua importância para 

população local, sobretudo em seu entorno; [5] desenvolver levantamento de 

danos no edifício principal da CP; [6] traçar mapa bioclimático do edifício 

principal da CP; e [7] identificar o sistema construtivo e os materiais usados na 

construção do edifício principal da CP. 

Para alcançar os objetivos pretendidos, o trabalho, que pressupõe uma 

pesquisa histórico-qualitativa, descritiva e estrutural, utiliza método 

predominantemente indutivo, partindo da observação e do registro da realidade 

da Companhia Petropolitana, procurando conhecer e entender as diversas 

situações e trocas que ocorrem no edifício e no seu entorno, e que ainda 

guardam relação direta com a vida social, política, econômica do Município de 

Petrópolis e sua população. 

Como características gerais, o estudo visa a entender os fenômenos históricos 

e sociais ocorridos no passado, no contexto do patrimônio industrial, a partir da 

reunião de evidências, levantando, organizando e avaliando-as para construir 

uma narrativa convincente para intervenção. Como critérios procura selecionar, 

simplificar e esquematizar os dados, inserindo o essencial para a construção 

de sua narrativa.  

Conforme aponta Kuhl (2012), em intervenções em edifícios de interesse 

cultural, é essencial desenvolver o projeto a partir de uma pormenorizada 

leitura da estrutura formal da obra, como transformada pelo tempo, e a 
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paisagem em que está inserida, também como estruturada ao longo do tempo. 

(KUHL, 2012, p. 16) 

Como estratégias de ação, o trabalho pressupõe: (1) a elaboração de 

levantamentos bibliográficos, para identificação e definição dos principais 

conceitos que o embasam; (2) levantamentos bibliográficos para o registro da 

história local e do edifício e sua relação com os aspectos socioeconômicos, 

ambientais, culturais e a evolução físico-espacial da região; (3) levantamentos 

documentais, para a identificação da situação atual do conjunto em relação à 

legislação e os usos; (4) levantamentos físicos (dimensionamento e 

mapeamento de danos); (5) observação direta não participativa e (6) registros 

fotográficos para a identificação e determinação dos critérios de análise do 

edifício e análise de danos. 

A metodologia adotada parte do modelo indicado por Barrientos e Qualharini 

(2004), nos itens pré-diagnóstico e diagnóstico, além de incorporar itens do 

Manual de Elaboração de Projetos do IPHAN (Figura 1), buscando integrá-las e 

adaptá-la às especificidades do estudo.  
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Figura 01 – Roteiro metodológico  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BARRIENTOS E QUALHARINI (2004) e IPHAN. 

 

A partir da definição do estudo de caso [1], que pressupôs um levantamento 

prévio do patrimônio industrial de Petrópolis, o trabalho se desenvolveu em três 

etapas, definidas pelo autor: pré-diagnóstico [2], diagnóstico [3] e diretrizes [4], 

conforme apresentado na figura 2. 
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Figura 02 – Etapas de atuação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Definição do estudo de caso - Edifício Sede do Conjunto Fabril do 

Cascatinha [1]. 

A definição do estudo de caso foi realizada a partir da identificação, seleção e 

localização dos principais edifícios industriais tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e do INEPAC – Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural, na Sede do Município de Petrópolis. 

A figura 3 mostra o mapeamento dos bens industriais tombados em Petrópolis 

e que conta parte da história do Município. A localização estratégica, o 

potencial de uso de seus conjuntos arquitetônicos e as dimensões das áreas 

ocupadas por essas indústrias aumentam a relevância de sua preservação e, 

consequentemente, potencializam o desenvolvimento social e econômico de 

seus entorno e da Cidade de Petrópolis. 

Definição do estudo 
de caso  

Pré-diagnóstico  Diagnóstico Diretrizes 
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Figura 03 – Localização dos Bens Industriais Tombados de Petrópolis 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir deste levantamento, estabeleceram-se critérios para a definição do 

estudo de caso e, em sequência, levantamentos bibliográficos e de campo no 

objeto selecionado, que abrangem: [1] sua importância para a história da 

industrialização da Cidade, no final do século XIX; [2] a relação do bem com o 

entorno, que se caracteriza, conforme Riegl (1984), como valor de 

rememoração e [3] a utilização parcial e irregular do edifício, sua deterioração e 

potencial de reabilitação, que permitem aprofundar o debate sobre conteúdo e 

contexto, conforme Tschumi (2004), quanto ao uso, aos aspectos urbanos, 

paisagísticos e arquitetônicos sob a óptica da sustentabilidade. 

 Pré-diagnóstico [2] e diagnóstico [3]: inventário e análise do edifício e do 

entorno  

Ainda de acordo com Barrientos e Qualharini (2004),  

Esta etapa representa a ideia inicial da qualidade do espaço e do 
estado de conservação da edificação... Engloba inspeção visual e 
alguns levantamentos dimensionais superficiais que fornecem a 
informação mínima necessária para a elaboração do anteprojeto 
(BARRIENTOS e QUALHARINI, 2004, p.02). 

 

Para cumpri-la, foram levantados documentos e plantas disponíveis na 

Prefeitura de Petrópolis, realizadas visitas in loco, para identificação do estado 

da edificação (usos, conservação, sistema construtivo e distribuição dos usos 

atuais) e de seu entorno (acessibilidade, tipologia, fluxos, ocupações e 

apropriações). 

A análise dos danos obedeceu ao roteiro definido pelo IPHAN, no Manual de 

Elaboração de Projetos que, no seu item 4.2.1. - Mapeamento de Danos, 

descreve como meta inicial e fundamental para o processo, a definição da 

representação gráfica do levantamento de todos os danos existentes e 

identificados na edificação, relacionando-os aos seus agentes e causas.  

 Diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do edifício [4] 

Ainda de acordo com os autores citados,  

A elaboração de um anteprojeto se baseia em um programa que 
considera os objetivos iniciais dos proprietários, as possibilidades de 
execução e a qualidade, a partir de informações obtidas em um 
primeiro diagnóstico de caráter superficial. (BARRIENTOS e 
QUALHARINI, 2004, p.02).  
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Para traçar as diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do Edifício 

Sede da Companhia Petropolitana, partiu-se da elaboração de um programa, 

que considera, não apenas os objetivos do proprietário, o potencial e as 

características técnicas do edifício, as possibilidades de execução e a 

legislação, mas observa, também, as necessidades da comunidade local, 

objetivando sua interação como o novo espaço. 

No seu conjunto, o trabalho se estrutura em três capítulos. Na introdução, 

destacam-se os objetivos, justificativa e metodologia aplicada ao trabalho; no 

primeiro capítulo abordam-se a importância da reabilitação da Companhia 

Petropolitana para a Região e para a Cidade de Petrópolis, contextualizando o 

processo de industrialização no Brasil, as perspectivas de intervenção em bem 

tombado, os critérios de sustentabilidade aplicáveis ao projeto e alguns 

exemplos de iniciativas para a reabilitação do patrimônio; no segundo capítulo 

apresenta-se o recorte espacial do trabalho – o Edifício Sede da Companhia 

Petropolitana e sua relação com o entorno, analisando os espaços, usos 

atuais, apresentando o sistema construtivo e o mapeamento de danos atual; no 

terceiro capítulo apresentam-se as diretrizes de intervenção estabelecendo 

uma nova dinâmica espacial para as áreas internas do edifício e do seu 

entorno e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e ambiental da região, preservando a memória e a 

cultura locais. Ao final, são apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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1 – COMPANHIA PETROPOLITANA: REABILITAR PARA PRESERVAR 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece que 

cabe ao Poder Público, isto é, à União, aos Estados e Municípios com o apoio 

da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio cultural do 

país. Em seu artigo 216, a Constituição define patrimônio cultural a partir de 

suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

e dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

O conceito de Patrimônio Cultural, presente, inicialmente, no Decreto-Lei nº 25, 

de 1937 e definido pela Constituição Brasileira de 1988, já passou por 

inúmeras discussões e diferentes discursos acerca da ideia de monumento 

histórico e artístico, além das formas de atuação em relação à efetiva 

preservação desses monumentos, que resultou em diferentes correntes 

teóricas, o surgimento de diversos órgãos e instituições de preservação e 

legislações específicas. 

No Brasil, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378 no Governo Getúlio Vargas, é 

o principal responsável pela preservação dos diferentes elementos que 

compõem o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial, da sociedade 

brasileira. 

No Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - 

INEPAC, criado em 1975, é o herdeiro direto da Divisão do Patrimônio Histórico 

e Artístico do Estado da Guanabara - DPHA, criada por decreto em 1963, 

dedica-se à preservação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, 

elaborando estudos, fiscalizando e vistoriando obras e bens tombados, 

emitindo pareceres técnicos, pesquisando, catalogando, inventariando e 

efetuando tombamentos. O DPHA presta assessoria técnica às prefeituras 

municipais para a elaboração de inventários de bens culturais móveis e imóveis 

ou no desenvolvimento de projetos e obras de restauração arquitetônica e 

artística nos municípios. 
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Na esfera municipal, a Lei nº 5.393, de 25 e de maio de 1998 que define o uso, 

o parcelamento e a ocupação do solo em Petrópolis, em seu Artigo 10, 

parágrafo 4º, define como Setor Histórico (SEH), aquele que contém os 

imóveis, logradouros, sítios, praças, elementos e monumentos tombados, em 

conjunto ou isoladamente, pela União, Estado e/ou Município; no parágrafo 5º, 

no mesmo artigo, define como Setor de Interesse à Proteção (SIP), aquele 

constituído pelas áreas de entorno e tutela dos bens tombados, em conjunto ou 

isoladamente, pela União e/ou Estado, limitando e orientando qualquer obra ou 

intervenção em imóveis destes setores a partir de parâmetros específicos. 

1.1 - A industrialização em Petrópolis  

A Cidade de Petrópolis tem sua origem no Ciclo do Ouro, com a abertura do 

Caminho Novo, que fazia a ligação entre a Cidade do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, em 1720. Este caminho deu origem à criação da Sesmaria do Itamarati 

e o surgimento de diversas outras fazendas, entre elas a do Córrego Seco, que 

posteriormente foi adquirida por D. Pedro I.  

A partir da formação de um pequeno povoado na área, o Império e a Província 

se organizaram no sentido de ali estabelecerem um centro especial agrícola. 

Com o passar dos anos e com o insucesso da atividade, começaram a buscar 

novas alternativas de ocupação e uso para a região, com o olhar voltado à 

preservação do meio ambiente, que começava a demandar cuidados. 

O clima ameno da serra e a proximidade com a Capital do Império atraíram a 

Família Imperial e a sociedade aristocrática para a região. E, com a construção 

do Palácio de Verão do Imperador, em 1843, tem início à ocupação de fato da 

Cidade, que passa a ser conhecida como Cidade Imperial. Petrópolis se 

desenvolve como estância de verão, cidade de meditação e recolhimento, 

propícia à construção de educandários e conventos, conforme aponta Lamego 

(1950; 203).  

Neste período, o planejamento da Cidade estava a cargo do Major e 

Engenheiro Julio Frederico Koeler, profundo conhecedor das características 

físicas da região. O Plano de Koeler visava à formação de uma colônia 

agrícola, mas também adotava medidas para o aproveitamento, adaptação e 

preservação das áreas urbanas, que deveriam seguir parâmetros 
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determinados: [a] os lotes que seguiam, ao longo dos rios, deveriam apresentar 

maior profundidade do que largura, subindo as encostas e adaptando-se à 

topografia montanhosa; [b] os topos dos morros não poderiam ser ocupados e 

os lotes não poderiam ser subdivididos; [c] as áreas com maior declividade, 

não poderiam ser ocupadas, preservando assim a vegetação nativa e evitando 

deslizamentos.  

Por volta de 1870, com o fracasso da colônia agrícola, teve início o processo 

de industrialização da Cidade, que atraiu investidores de várias partes do País, 

por representar investimento lucrativo, principalmente, no setor têxtil e muitas 

indústrias se instalaram na região. 

De acordo com a historiadora Ismênia Martins (1978), os principais fatores que 

contribuíram para tornar Petrópolis um centro de atração de investimentos em 

companhias têxteis foram: salários mais baixos dos aqueles que eram pagos 

na capital; as quedas d´água dos rios da cidade, que forneciam energia e cuja 

umidade evitava que houvesse a formação dos “nós no tecido”, que 

estragavam a produção. (MARTINS, 1978, p.14).  

A expansão do setor industrial também trouxe o aumento da população, que 

aliado à especulação imobiliária, rompeu com o Plano Koeler, trazendo 

prejuízos ao meio ambiente, como a destruição de grandes áreas florestais, 

ocupação desordenada das encostas e o assoreamento e poluição dos rios.  

A partir dos anos 1950, as indústrias têxteis, começam a sofrer com o declínio 

da industrialização na Cidade; seu patrimônio começa a sofrer, então, um 

acentuado processo de deterioração e, hoje, encontra-se, em sua maioria, 

abandonado ou subutilizado. 

Conforme Kuhl (2009), o inventário do patrimônio industrial é tema de maior 

relevância e instrumento essencial para preservação. (KUHL, 2009, p.24).  

1.2 - A Companhia Petropolitana – importância da reabilitação 

A Companhia Petropolitana (CP) foi fundada em 1873 pelo cubano Bernardo 

Caymarie, e seu projeto, de origem francesa, foi “adaptado e executado pelo 

Engenheiro Eduardo dos Guimarães Bonjean” (FUNDREM, 1986, p. 24), então 

diretor da Companhia.  
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De sua fundação, ascensão, declínio e falência até os dias atuais, onde se 

pode observar a grande deterioração da área e do edifício, a Companhia 

Petropolitana foi e ainda é um marco importante do patrimônio industrial da 

Cidade de Petrópolis, sendo um dos mais significativos imóveis tombados pelo 

IPHAN. 

No início de suas atividades, foi uma pequena indústria de fiação e tecelagem. 

Em 1884, foi reorganizada, o que impulsionou seu crescimento. E, em 1886, já 

empregava 1.071 operários, homens, mulheres e crianças, na grande maioria, 

colonos italianos. A construção principal da fábrica foi concluída, em 1887, mas 

até 1945, outras dependências continuaram a ser construídas no local, 

formando um grande complexo – o Conjunto Fabril da Cascatinha. 

No auge de suas atividades, o Conjunto era composto por edificação principal, 

com 15.000 metros quadrados de área construída, desenvolvida em um 

pavimento; vila operária e edifícios anexos, onde se encontravam refeitório, 

creche, consultório médico, setor administrativo e estação de energia, além de 

uma praça com coreto e igreja. 

“A partir da década de 1960, a Companhia Petropolitana passou por crises 

sucessivas, resultando no declínio progressivo da atividade industrial”. 

(FUNDREM, 1986, p. 24), culminando, em 1967, com seu pedido de 

concordata. Em sequência, a falência foi inevitável.   

No mesmo ano, em que foi decretada a falência, suas dependências passaram 

por uma série de ocupações desordenadas e irregulares, que resultaram na 

depreciação e descaracterização de algumas partes do conjunto.   

No entanto, dada a sua relevância, o Conjunto Fabril do Bairro da Cascatinha 

foi tombado pelo IPHAN, por meio do processo nº 662-t-62, com homologação 

em 30/12/1981 e inscrito no Livro de Tombo do IPHAN em 14/01/1982. 

As iniciativas oficiais (IPHAN e Prefeitura Municipal), com o objetivo de coibir a 

descaracterização do conjunto, foram muitas, mas nenhuma obteve sucesso 

efetivo.  

Atualmente, o imóvel encontra-se sob processo judicial. Após ser leiloado e 

arrematado em 24/08/2009, (Anexo 3– Auto de Arrematação), ainda não foi 
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transferido ao arrematante, continuando a ser administrado pelo antigo 

proprietário, que mantém o local subdividido e alugado a diversas empresas.1  

Seu conjunto se encontra bastante descaracterizado e inserido em um contexto 

urbano bastante desordenado e com grande ocupação irregular de suas 

encostas. (Figura 04, 05 e 06) 

  

Figura 04 – Foto geral da Companhia 
Petropolitana. (aprox. 1930) 

Fonte: Acervo Museu Imperial 

Figura 05 – Foto geral da Companhia 
Petropolitana (2010). 

Fonte:http://blogdoaleitalia.blogspot.com.br/2
010_05_16_archive.html 

 

Figura 06 – Ocupação desordenada do entorno (encostas) 
Fonte: Ramon Sant'Anna Brendolin (2014) 

                                                 
1
 Conforme informações coletadas, informalmente, o valor pago pelo aluguel do espaço é de 

R$ 6,00 (seis reais) por metro quadrado – valor referente ao mês de janeiro de 2015. 
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1.3 - Critérios de sustentabilidade aplicáveis ao patrimônio  

A maior parte da população mundial habita em áreas urbanas que, 

consequentemente, se constituem na principal fonte poluidora do planeta. 

Conforme Edwards (2005), a arquitetura, o paisagismo e o planejamento 

urbano podem, em conjunto, ajudar a recuperar as cidades da poluição, do 

caos e da alienação. (EDWARDS, 2005, 141). 

De modo geral, com o passar dos anos, os edifícios vão se tornando obsoletos. 

Seja pelo avanço tecnológico (novos materiais e técnicas construtivas), seja 

pela perda de suas funções que ocorrem, sobretudo, pela mudança de usos. 

Depois de criados, se convertem em capital fixo, onde se encontram os 

recursos e investimentos que devem ser reutilizados ao longo das futuras 

gerações e adaptados a novos usos. De acordo com Edwards (2005), a 

reutilização de toda uma edificação é preferível à demolição, mas isso exige 

que os arquitetos adotem uma abordagem diferente ao desenvolver seu 

trabalho. (EDWARDS, 2005, p. 139) 

O setor industrial passou por grandes mudanças e as indústrias de Petrópolis, 

não foram exceção. Como já mencionado, o envelhecimento das edificações 

pressupõe a degradação do seu entorno e a perda de qualidade de vida. 

Pensar na requalificação ambiental – do edifício e de seu entrono – é 

possibilitar ampliar suas possibilidades de manutenção, sendo, portanto, um 

dos principais critérios de sustentabilidade do ambiente construído.  

A principal referência internacional de definição de desenvolvimento 

sustentável foi elaborada pela Comissão Brundtland para o Meio Ambiente da 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 1987, que define desenvolvimento 

sustentável como “aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas próprias 

necessidades.” (ONU, 1987). Esta definição gerou diversas subdefinições 

adequadas a cada setor, entre elas, a utilizada pelo escritório Foster + 

Partners, em 1999, que define arquitetura sustentável como a criação de 

edificações eficientes do ponto de vista energético, saudáveis, confortáveis, de 

uso flexível e projetadas para ter longa vida útil. 
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A ideia de sustentabilidade na Arquitetura está presente desde o Pensamento 

Clássico e Renascentista. Com base em Vitrúvio, no século I A.C., a 

Arquitetura desempenhava papel fundamental no sentido de explorar recursos 

naturais como iluminação solar e ventilação natural, atuando como agente 

mediador entre o conforto interno e o ambiente externo. A implantação das 

cidades, a disposição das vias e a orientação deveriam ser determinadas por 

fatores ambientais.  

De acordo com Edwards (2005), a tecnologia é a chave para a Arquitetura do 

futuro. O conceito da sustentabilidade, transferido para as micro e macro 

escalas, influencia qualquer decisão a ser tomada, integrando seres humanos, 

espaço e tecnologia. Envolve a noção do meio ambiente como um sistema 

holístico e interdisciplinar, influenciando diretamente na forma de projetar, 

construir e administrar as edificações, e promovendo valores sociais, culturais e 

comunitários. (EDWARDS, 2005, p. 161). 

O objetivo da Arquitetura Bioclimática, conforme apontam Corbella (2009) e 

Gauzin-Muller (2011) é prover um ambiente construído com conforto físico, 

saudável e agradável, adaptado ao clima local, que minimize o consumo de 

energia convencional, que é uma das principais questões para 

sustentabilidade, principalmente quando relacionados com o consumo de 

combustíveis fósseis, e reduzir a produção de poluição adotando fontes de 

energia renovável. 

Ainda de acordo com Jourda (2012), desenvolver um projeto de arquitetura 

embasado nos conceitos de sustentabilidade gera diversos questionamentos 

que devem ser feitos desde a escolha do lugar ou objeto de intervenção e do 

programa, assim como ao longo de todo o processo de concepção, desde os 

primeiros estudos de implantação até as escolhas de materiais e detalhes 

construtivos. Cada resposta é única e só corresponde a um único lugar, um 

único programa, uma única cultura. (JOURDA, 2012, p. 5) 

A adoção de estratégias passivas, sem dependência de consumo de energia, 

como iluminação e ventilação natural, e o aproveitamento racional de recursos 

naturais, deixaram de ser uma necessidade para se tornar uma obrigação. O 

real consumo de energia dos edifícios e sua emissão de carbono, pegada 
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ecológica, dependem das condições de operação e funcionamento do edifício e 

das condições climáticas de onde está implantado. Desenvolver projeto de 

arquitetura abordando seu impacto sobre o planeta, adotando escolhas de 

forma consciente acerca de sua responsabilidade e consequências sobre os 

usuários, o entorno imediato e o sistema ecológico global, atende aos 

conceitos de sustentabilidade no âmbito social, econômico e ambiental. 

No caso da intervenção em edifícios tombados, o problema é metodológico, 

antes de se tornar técnico. Cada restauração deve ser analisada de modo 

singular em função das características de cada obra e seu processo histórico.  

As limitações do projeto devem servir de estímulo a soluções criativas, porém, 

as intervenções devem ser as mínimas necessárias, respeitando a integridade 

do bem, e devem permitir a reversibilidade dos usos. Desta forma, é essencial 

buscar soluções integradas, com a adoção de novos materiais e tecnologias.  

Alguns exemplos de estratégias e equipamentos possíveis de atender estes 

critérios são apresentados na figura 07. 

Sistemas / materiais objetivo 

Vidros eficientes Isolamento termo acústico 

Placas fotovoltaicas Redução no consumo de energia 

Automação Otimização e integração dos sistemas 

Captação de água pluvial Redução no consumo de água 

Paisagismo Proteção solar das fachadas 

 

Figura 07 - Estratégias e equipamentos com “mínima intervenção” possível 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Duran (2011) 

 
 

1.4 - Referências projetuais para a reabilitação do patrimônio  

Jourda (2012), afirma que existem vários exemplos de projetos bem-sucedidos, 

mas a simples repetição ou cópia de suas estratégias não garantem um bom 

projeto. (JOURDA, 2012, p. 5) 

O intuito de trazer a este trabalho projetos referenciais de reabilitação do 

patrimônio industrial visa a exemplificar as possibilidades que obtiveram 

sucesso, evidenciando a aplicabilidade de instrumentos contemporâneos do 

restauro.  O aprendizado assumido no desenvolvimento e implantação destes 

projetos deve ser analisado e questionado de forma ampla e técnica, para que, 
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de acordo com Kuhl (2009), de fato, possam ser transmitidos da melhor 

maneira possível ao futuro. (KUHL, 2009, p. 23) 

A diversidade de estilos, conceitos e programas de necessidade, invoca, 

conforme Pane (1987, apud. Kuhl, 2009, p. 161), o uso da criatividade, não 

apenas a serviço de um contraste puro e simples ou alienado do tecido 

histórico da cidade, mas como parte integrante desse tecido urbano.  

Os exemplos apresentados a seguir (figuras 08 e 09) foram selecionados a 

partir de seu reconhecimento e notoriedade, não sendo os únicos ou mesmo os 

melhores exemplos de referência, mas sim, exemplos de projetos de 

intervenção em patrimônio industrial tombado, bem-sucedidos, e que ajudaram 

a elaboração da proposta deste trabalho. 

 

CONJUNTO KKKK E PARQUE BEIRA RIO 

 

Projeto: Brasil 
Arquitetura 

Localização: Registro - 
SP 

Área: 2.900 m² 

Ano: 1996 

Figura 08 - Conjunto kkkk e Parque Beira Rio – São Paulo 
Fonte: http://brasilarquitetura.com, Em: 05/07/2015 

 

 Proposta: Implantação do Memorial da Imigração Japonesa do Vale do Ribeira. 

 Detalhes do projeto: Articulação do patrimônio revitalizado com a paisagem. 

histórica e ambiental, relacionando-o com a Cidade e com o Rio Ribeira de Iguape; 

recuperação das margens do rio e controle de enchentes; integração do conjunto à 

cidade, contar a história da imigração japonesa, na região. 
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TATE MODERN 

 

Arquitetura: Herzog e 
de Meuron 

Localização: Bankside 
- Londres 

Área: 34.000 m² 

Ano: 2000 

Figura 09 – Tate Modern – Londres 
Fonte: http://www.archdaily.com, Em 05/07/2015 

 Proposta: Instalação de Museu de Arte Moderna no Edifício da Antiga Central 

Elétrica de Bankside, às margens do Rio Tâmisa.  

 Detalhes do projeto: Criação de espaço público contemporâneo, sem diminuir a 

presença e valor histórico do edifício; Cuidados com a relação do edifício com os 

jardins e seu entorno urbano facilitam o acesso, convidando o público a entrar 

numa grande praça interna que interliga os diversos fluxos de visitantes. 

 
 

 

A apropriação, social, ambiental e econômica, estabelece o conceito de 

sustentabilidade do patrimônio e da cidade. Nos exemplos apresentados 

acima, pode-se identificar as preocupações mais comuns dos projetos de 

reabilitação: [1] incentivo e ampliação das relações entre o empreendimento e 

o entorno imediato, urbano e ambiental, valorizando a área e permitindo sua 

sustentabilidade; [2] como a valorização do bem tombado pode criar e 

estimular relações entre o ambiente construído e seus usuários, de forma a 

criar um vinculo indissociável entre passado e presente. 

Como no projeto do Conjunto KKK e Parque Beira Rio, a proposta de 

reabilitação da C.P. tem, também, o objetivo de recuperar as margens dos rios  

Piabanha e Itamaraty, além de contar a história da imigração Italiana na região, 

integrando o conjunto à cidade. 
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O exemplo de integração entre objeto histórico e entorno urbano através da 

criação de um espaço público contemporâneo foi a principal contribuição do 

projeto do Tate Modern a proposta elaborada para C.P., além da manutenção 

da consonância do volume original do edifício. 

Nos dois exemplos apresentados, a articulação do patrimônio revitalizado com 

seu entorno urbano e ambiental, ressalta e valoriza a história dos monumentos 

criando espaços contemporâneos e atraentes aos usuários, requalificando não 

só o entorno imediato como o patrimônio arquitetônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2 - COMPANHIA PETROPOLITANA – O RECORTE ESPACIAL 

2.1 - Identificação do entorno 

A Companhia Petropolitana está localizada na confluência dos Rios Piabanha e 

Itamarati, às margens da atual Estrada Real, ligação entre Rio de Janeiro e 

Minas Gerais é um dos mais significativos imóveis tombados pelo IPHAN na 

Cidade de Petrópolis. Atualmente, o acesso às suas instalações se dá, apenas, 

por um caminho, que chega pela Monsenhor José Jonita, desde a Rua Hyvio 

Naliato. (Figura 10) 

 

Figura 10 – Localização da Companhia Petropolitana 
Fonte: Google Earth, em janeiro de 2015 

 

 

 

 

 

 



34 
 

A partir do mapa de figura e fundo (Figura 11) é possível identificar, com 

clareza, a relação entre áreas construídas e áreas livres existentes e a 

diferença na proporção entre o edifício principal da C.P. e as construções 

vizinhas.  

 

Figura 11 - Mapa de figura e fundo da CP 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Planta Cadastral da Prefeitura Municipal de 

Petrópolis 
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Os mapas de análise do entorno, Figuras 12 e 13, destacam a situação atual 

da área. Neles podem ser identificadas as áreas de ocupação irregular, 

predominantemente residencial, em encostas ou em beira de rios, gerando 

desmatamento e alterações no relevo original. Nas duas situações, os riscos 

para os ocupantes são enormes. Verifica-se que, às margens das vias 

principais, o uso é predominantemente comercial, porém, junto a Rua Bernardo 

Vasconcelos fica caracterizado como de serviços automotivos. Enquanto a Rua 

Hyvio Naliato se configura como centro do bairro com diversidade comercial. 
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Figura 12 – Usos predominantes no entorno da CP 
Fonte: Elaborado autor com base em Planta Cadastral da Prefeitura Municipal de Petrópolis 
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Figura 13 – Vias no entorno da CP 
Fonte: Elaborado autor com base em Planta Cadastral da Prefeitura Municipal de Petrópolis 
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Verifica-se, ainda que a o processo de ocupação irregular, sobretudo nas 

encostas, se deu de forma acelerada, contribuindo para a deterioração do 

imóvel e suas áreas externas. 

Pode-se perceber, ainda, a inexistência de um plano de manutenção ou 

conservação do imóvel, por parte do proprietário. Esta situação pode estar 

relacionada ao fato de que o imóvel se encontra sob processo judicial, 

conforme indicado anteriormente. 

A relação dos atuais usuários com o imóvel é estritamente funcional. São 

poucos os que têm o interesse e cuidado em valorizar ou aproveitar a história 

do imóvel. A informalidade dos usos atuais aumenta, ainda mais, o 

desinteresse no cuidado com o ambiente construído, resultando em prejuízos 

inestimáveis ao patrimônio histórico arquitetônico. Não foi autorizado pelos 

inquilinos, fotografar a maioria das áreas internas ocupadas. 

Em contraponto, os moradores mais antigos do bairro e muitos dos cidadãos 

petropolitanos guardam o interesse pela preservação da memória da 

Companhia Petropolitana. 

A proposta para reabilitação da C.P., conforme os conceitos de 

desenvolvimento sustentável, assume papel estratégico quanto à requalificação 

de seu entorno, agregando valores e contribuindo para os sentidos de 

propriedade e responsabilidade. 

2.2 - Identificação do Edifício 

A edificação principal, objeto deste estudo, é em cantaria (embasamento e 

paredes). A tipologia adotada nas fachadas busca referências na arquitetura 

militar, com valorização dos cantos e do módulo central da construção em 

forma de torreões.  Esta tipologia é evidenciada pela simetria dada, ainda, pela 

chaminé, em tijolos, na parte posterior do edifício (fachada leste), que funciona 

como um marco referencial do imóvel. 

Verifica-se ainda, na figura 14, que o traçado de sua entrada, cujo acesso se 

dava pela ponte, que atravessa o Rio Itamaraty, é evidenciado pelo eixo de 

simetria do que deveria ser o seu jardim principal.  
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Figura 14 - Companhia Petropolitana 
Fonte: Arquivo Nacional 

 

2.2.1 - Fachadas 

As fachadas (Figura 15) são executadas em blocos de cantaria e seus 

ornamentos em tijolo maciço recoberto por massa e tinta branca. Conforme 

comparado em fotografias antigas (Figura 03), estes elementos (ornamentos) 

eram originalmente em tijolo aparente.  
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Figura 15 – Fachadas do edifício principal (sem escala) 
Fonte: IPHAN Petrópolis 
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As esquadrias são em madeira tipo Pinho de Riga. (Figura 16)  

 

   

Figura 16 – Detalhes das esquadrias 
Fonte: Acervo do Autor 

 

2.2.2 - Sistema construtivo 

Para melhor compreensão do edifício principal é necessário identificar e 

descrever o espaço físico e seu sistema construtivo. Esta etapa do trabalho foi 

desenvolvida a partir de visitas ao local, tendo como referência, a 

documentação coletada junto ao IPHAN e à Prefeitura Municipal de Petrópolis. 

Na Figura 17 (planta baixa do edifício), pode-se identificar e diferenciar o 

sistema construtivo adotado para execução das fachadas, para o suporte do 

telhado e para as divisões internas.  
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Figura 17 – Planta baixa do edifício principal 
Fonte: IPHAN Petrópolis 
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Para melhor visualização e entendimento das dimensões verticais da 

edificação, apresentam-se, na figura 18, cortes ilustrativos e esquadrias. 

Observa-se que o corpo principal do edifício é alto (7,05 m, incluindo o shed) e 

o porão tem um pé direito de 3,60 m que permite seu uso, porém não atende 

todo o conjunto e tem acesso restrito, pelo interior da edificação, junto à 

fachada leste. 

 

  
Figura 18 – Cortes ilustrativos do edifício principal 

(em metros / sem escala) 
Fonte: IPHAN Petrópolis 

 

 

2.2.3 - Cobertura – sheds e estruturas metálicas 

O telhado original, com telhas francesas tipo “Marselha”, é constituído por 

estrutura metálica atirantada (caibros, ripas, terças, tirantes, calhas e 

esquadrias) com cabos e perfis metálicos, apoiada sobre estrutura metálica 

belga Haut Louvain (Figuras 19 e 20) que viabiliza os vãos internos. São 31 

linhas de sheds, dispostos no sentido transversal da construção, com o objetivo 

de viabilizar a iluminação e ventilação naturais. O detalhe do “shed” metálico 

pode ser visualizado na Figura 15, que em diversos pontos, o próprio pilar 

estrutural, faz a função de tubo de queda da calha coletora de águas pluviais. 

 



44 
 

 
 

Figura 19 – Detalhe estrutura 
metálica 

Fonte: Acervo do Autor 

Figura 20 – Detalhe em corte cobertura 
Fonte: Acervo do Autor 

 

 

2.2.4 - Mapeamento de danos 

O sistema construtivo da fábrica é muito sólido e resistente. Apesar das muitas 

interferências e patologias observadas, o conjunto se mantém em bom estado 

geral.  

O processo de deterioração é reforçado, principalmente, pelo mau uso de suas 

dependências e a inadequação para suas novas funções. 

Para o registro dos danos ao edifício, foi realizado um levantamento fotográfico 

detalhado, conforme pode ser verificado nas figuras 21 a 33, que pertencem ao 

acervo do autor e o mapeamento de danos existentes, Apêndice 01 – Mapas 

de Danos, obedecendo ao roteiro definido pelo IPHAN, no Manual de 

Elaboração de Projetos, item 4.2.1, onde são identificados todos os danos 

existentes na edificação, relacionando-os aos seus agentes e causas. 
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Nas figuras 21 e 22 nota-se o processo de deterioração da fachada leste, em 

especial da argamassa que reveste os adornos de tijolos maciços, e da 

estrutura metálica da cobertura do pórtico de entrada. 

 

  

Figura 21 – Detalhe cobertura de entrada 
Fonte: Acervo do autor 

Figura 22 – Detalhe da cantaria 
Fonte: Acervo do autor 

 

Nas figuras 23 e 24, fachada oeste, pode-se observar a deterioração da 

cantaria e a inclusão de elementos metálicos para segurança sobre as 

esquadrias originais. 

  

Figura 23 – Detalhe da fachada oeste 
Fonte: Acervo do autor 

Figura 24 – Detalhe da fachada 
Fonte: Acervo do autor 
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Em todas as paredes externas observam-se a falta de reboco, que contribuiu 

para o aumento da umidade que danifica o edifício, assim como o estado de 

conservação das esquadrias, grades e dutos de exaustão. (Figuras 25 e 26). 

  

Figura 25– Detalhe da esquadria 
Fonte: Acervo do autor 

Figura 26– Detalhe da cantaria 
Fonte: Acervo do autor 

 

Observa-se no interior da edificação (figura 27) que foram executadas paredes 

para subdivisão dos galpões, alterando o layout original, e a substituição de 

alguns pilares metálicos originais por pilares em concreto armado. 

 

Figura 27 – Detalhe do interior do edifício 
Fonte: Acervo do autor 
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Internamente, nota-se a deterioração da estrutura, as infiltrações provenientes 

do telhado e a umidade, que corrói a alvenaria. (Figuras 28 e 29) 

 

  

Figura 28 – Detalhe da deterioração da 
estrutura 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 29 – Detalhe das infiltrações provenientes 
do telhado 

Fonte: Acervo do autor 
 

No porão, que está atualmente sem uso específico e existe apenas na 

extremidade norte da edificação, encontram-se diversas sobras de materiais e 

lixo. (Figuras 30 e 31) O acesso a esta área é restrito aos inquilinos dos 

espaços imediatamente acima. Durante a vistoria a este setor, foram 

encontrados documentos originais de administração da antiga fábrica. (Figuras 

32 e 33) Observam-se, também, diversos pontos com infiltrações e alterações 

feitas indevidamente pelos usuários dos galpões. 
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Figura 30 – Detalhe do porão 
Fonte: Acervo do autor 

Figura 31 – Detalhe do porão 
Fonte: Acervo do autor 

  

 
 

Figura 32 – Folhas de operários (ponto) de 
1898 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 33 – Livro de acompanhamento 
financeiro de 1967 

Fonte: Acervo do autor 
 

A principal forma de reduzir o processo de deterioração passa pela 

conscientização de seus usuários e a mudança na forma de utilização dos 

espaços. Porém, devido a sua grande área construída, considera-se que este 

seria com certeza um empreendimento de alto valor para ser empreitado 

apenas pelo governo ou pelo proprietário. Portanto, uma parceria entre os 

governos, municipal e federal, e o setor privado com apoio da comunidade 

local, parece ser a melhor opção. 
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2.3 - Identificação dos usos atuais 

Os usos encontrados, hoje, no Conjunto Arquitetônico da Companhia 

Petropolitana apresentam caráter manufatureiro, abrigando empresas e 

indústrias de pequeno porte e serviços diversos. Em sua maioria, os espaços 

são alugados a diferentes empresas que permanecem na informalidade. Estas 

“empresas” são predominantemente relacionadas aos setores de mobiliário 

(marcenaria) e construção civil, conforme indicado na Figura 34 – Mapa de 

usos atuais. Isto indica que sua vocação industrial permanece, relativamente, 

mantida.  
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Figura 34 - Mapa de usos do Edifício Sede da CP 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na figura 35, (levantamento fotográfico das áreas internas), observa-se que 

alguns setores do edifício principal encontram-se abandonados ou são usados 

para descarte de material. 

 

 
 

Figura 35 - Levantamento fotográfico das áreas internas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 -COMPANHIA PETROPOLITANA – DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE 

APLICÁVEIS À REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA COMPANHIA 

PETROPOLITANA 

As diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do Edifício Sede da 

Companhia Petropolitana demandam um olhar apurado sobre o seu conjunto, 

englobando suas áreas externas.  

Esta proposta se divide em três momentos: no primeiro, destaca o novo 

zoneamento de usos e atividades para seu Edifício Sede e seu entorno; no 

segundo, apresenta um novo programa de usos e atividades para o Edifício e, 

no terceiro, as diretrizes para a reabilitação do edifício. 

 

 

3.1 - Zoneamento  

3.1.1 - Áreas Externas 

Como se observa na figura 36, o acesso ao Conjunto da CP deverá ser 

modificado, buscando-se a recuperação das duas pontes: a ponte [1], que liga 

a CP ao estacionamento da Usina, na Rua Bernardo de Vasconcelos (ponte 

originalmente em estrutura metálica) e a ponte [2], que tem ligação direta à Rua 

Bernardo de Vasconcelos (originalmente em estrutura metálica e base em 

pedra, ambas acessando a CP pela fachada oeste). Existe, ainda, o acesso 

pela Rua Monsenhor José Jonita, que acessa a CP, pela fachada norte, que se 

encontra em bom estado de conservação. 

As duas pontes deverão ser restauradas, para atender efetivamente à CP. 
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Figura 36 – Mapa de zoneamento 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A chegada pelas pontes [1] e [2] dão acesso ao jardim principal, o acesso pela 

R. Mons. José Jonita, permite acesso direto à área de estacionamento e ao 

jardim de estar e contemplação proposta para atender aos usuários. 

O novo estacionamento deverá abrigar até um máximo de 120 (veículos de 

passeio); o estacionamento da Usina (existente) deverá ser remodelado para 

abrigar, de forma ordenada, devendo abrigar um total de 40 vagas.   

Foi proposto, ainda, um estacionamento de serviço (carga e descarga e 

recolhimento de detritos), junto à fachada sul, projetado para receber até seis 

veículos, simultaneamente. 

O estacionamento de serviço, que deverá ser acessado pela ponte [2] deverá 

ser revestido por piso intertravado, de alta resistência, assentado sobre pó de 

pedra, para facilitar a drenagem do terreno. 

Os jardins deverão abrigar áreas de contemplação e lazer passivo, com a 

inclusão de mobiliário adequado: bancos de madeira com encosto, lixeiras e 

iluminação ao nível do pedestre e alta para as vias. Os caminhos entre os 

canteiros deverão obedecer ao eixo de simetria do edifício; os canteiros  

abrigarão espécies de portes arbóreo, arbustivo e forrações, adequadas ao 

clima local, buscando a sazonalidade de cada espécie para que floresçam nas 

diferentes épocas do ano. 

Os materiais de revestimento de piso deverão utilizar: terra vegetal (para as 

forrações dos canteiros), terra batida e piso intertravado assentado sobre areia, 

para permitir a drenagem. 

Junto à fachada leste, ficam definidas as áreas de acesso aos galpões para 

aluguel (existentes e propostos no Edifício Sede da CP). 

3.1.2 - Áreas internas 

O novo zoneamento dos espaços internos do Edifício Sede da CP, como se 

observa na figura 36, foi tratado de forma que as atividades ali desenvolvidas 

possam garantir a integração das áreas, ao mesmo tempo em que, 

salvaguarde suas especificidades, particularidades, privacidade e autonomia, 

guardando a proporcionalidade das áreas: CAP, galpões para aluguel e 

serviços.  
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Esta distribuição obedece aos eixos de simetria do edifício determinados em 

função de sua fachada (distribuição de portas e janelas). A marcação dos eixos 

mostra a preocupação com a história e a tipologia do edifício, preservando sua 

arquitetura. Deste modo, os vãos que foram equivocadamente fechados, no 

passado, são reabertos permitindo destacar o eixo desde seu espaço exterior. 

A área destinada ao CAP é acessada pela fachada oeste, fachada principal do 

Edifício e destacada pelo eixo de acesso, desde a ponte [1]. 

A área destinada aos galpões de aluguel é acessada pela fachada leste e pela 

passagem de serviço que a liga ao estacionamento de serviço, na fachada sul. 

Para melhor explicitar a proposta, destacam-se, a seguir, as principais ações, 

que nortearam o novo programa de usos e atividades e seus espaços externos 

adjacentes, assim como auxiliaram a proposição das diretrizes de 

sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do Edifício Sede da Companhia 

Petropolitana.  

 

3.2 - Programa 

Após os zoneamentos, apresenta-se o programa de usos e atividades para a 

reabilitação do Edifício, que pressupõe: 

[1] recuperação do edifício, a partir do levantamento de danos detectados 

no mapeamento do imóvel; 

[2] manutenção, organização e legalização das atividades existentes, 

valorizando os atuais usuários;  

[3] ocupação organizada de novos usuários; 

[4] criação de um Centro de Capacitação Profissional – CAP, para a 

formação de mão de obra especializada para as principais atividades 

desenvolvidas no Município (marcenaria e têxtil, como foco nas malharias); 

[5] definição de áreas destinadas a aluguel de galpões; 

[6] criação de bloco de serviços para concentração das instalações 

hidrossanitárias; 
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[7] tratamento paisagístico das áreas externas, com a abertura de novas 

visadas, a partir da retirada de uma edificação irregular, à frente da fachada 

norte, implantação de áreas de estar/contemplação, estacionamentos para 

visitantes, área de serviços (pátio de manobras, coleta de lixo e carga e 

descarga de materiais e produtos); 

[8] recuperação do entorno imediato à edificação principal, restauração e 

reconstrução de duas pontes metálicas existentes, para facilitar o acesso 

de pessoas e veículos, ajardinamento, mobiliários urbanos e nova 

pavimentação; 

[9] restauração do eixo de acesso original junto à fachada oeste; 

 

De forma a auxiliar na viabilidade do empreendimento, e completando o tripé 

do desenvolvimento sustentável – social, ambiental e econômico, apesar de o 

imóvel ser particular, a proposta segue, também, as diretrizes da Secretaria de 

Economia Criativa do Governo Federal, criada pelo Decreto 7743, de 1º de 

junho de 2012, que tem como missão conduzir a formulação, a implementação 

e o monitoramento de políticas públicas para o desenvolvimento local e 

regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e 

pequenos empreendimentos criativos, contribuindo para que a cultura se torne 

um eixo estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do Estado 

brasileiro, possibilitando o investimento público e possíveis parcerias público-

privadas. 

 

3.3 - Diretrizes para a reabilitação do Edifício Sede da Companhia 

Petropolitana 

Para cada proposta exposta no programa de usos e atividades, são definidas 

as seguintes diretrizes projetuais: 

[1] Recuperação do edifício (a partir do levantamento de danos – apêndice 01 

- detectados no mapeamento do imóvel) 

Os principais danos detectados no imóvel mostram: o fechamento irregular de 

vãos e paredes em alvenaria, para a vedação de espaços; grafitagem de 
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paredes e esquadrias; umidade nas paredes e infestações biológicas, 

destacadas por manchas negras que, por sua vez, aumentam as chances de 

umidade e danos à estrutura do imóvel; perda de reboco, vidros, gradis, 

esquadrias de madeira, além de oxidação das estruturas em ferro e perda de 

ornamentos originais da fachada. 

Estes danos podem ser facilmente sanados, a partir de manutenção periódica, 

limpeza da superfície com técnicas corretas (como hidrojateamento ou 

jateamento com gelo seco, executado por profissional qualificado), rebocar com 

técnicas e materiais apropriados (utilizando chapisco aditivado no traço 1:3 e 

emboço em massa única de cimento, cal e areia, no traço 1:2:7), recuperação 

dos elementos alterados e retirada de elementos que não integram a conjunto 

arquitetônico original do edifício. 

Indica-se a adoção de estratégias bioclimáticas, conforme indicado abaixo, 

para atender os conceitos de arquitetura sustentável, seguindo o pré-definido 

na tabela 01 - Estratégias e equipamentos com “mínima intervenção” possível: 

[a] utilização de vidros eficientes para auxiliar nos isolamentos térmico e 

acústico; 

[b] captação e aproveitamento de água pluvial através do sistema de calhas 

existentes para utilização na manutenção dos jardins e áreas externas; 

[c] adoção de sistemas de automação predial de forma a reduzir o consumo de 

energia; 

[d] utilização de paisagismo para proteção das fachadas com maior incidência 

solar e regulação do microclima; 

[e] criação de sistema de ventilação natural através de aberturas no piso 

elevado existente; 

[f] adoção de práticas educativas para conscientização dos usuários quanto ao 

recolhimento e reciclagem dos detritos gerados pelas atividades desenvolvidas; 

[g] criação de plano de conservação e manutenção da edificação, para 

orientação e fiscalização, através de equipe especializada indicada pelo 

proprietário com respaldo de órgãos especializados. 
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 [2] Manutenção, organização e legalização das atividades existentes, 

valorizando os atuais usuários e [3] Ocupação organizada de novos 

usuários; 

A nova distribuição do espaço físico do Edifício Sede, como se observa nas 

figuras 37, 38 e 39, será estabelecida pelos eixos definidos por suas fachadas 

(portas principais), sem perder a possibilidade de manter outras portas em 

funcionamento (devendo ser retirada toda e qualquer alvenaria irregularmente 

colocada como fechamento das mesmas);  
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Figura 37 – Planta Baixa – Nível Térreo 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 38 – Planta Baixa – Nível Mezanino 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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[a] a nova distribuição espacial deverá obedecer, rigorosamente, a modulação 

definida pela estrutura original do projeto e aos eixos de simetria determinados 

por suas fachadas;  

[b] a substituição de algum dos pilares de ferro ou a inserção de novos pilares, 

sempre que necessário, deverá seguir as seguintes especificações: tubo 

estrutural (conforme Norma UNE-EN 10.219), de forma redonda com 20cm de 

diâmetro, aço tipo S275; laminação a quente. Para, que desta forma, ocorra a 

distinguibilidade entre o patrimônio e o novo objeto; 

[c] os usos existentes, que porventura tenham interesse em continuar a exercer 

suas atividades na CP, deverão atender às normas traçadas pelo programa de 

usos e atividades da nova Companhia Petropolitana;  

[d] as áreas disponíveis para cada atividade prevista deverão atender aos 

módulos de 4,50 mx 6,50 m, de acordo com a estrutura original da edificação e 

opção de layout dos galpões conforme indicado na figura 43; 

[e] todas as divisórias serão executadas em Painel Wall Wood Decorlit (ou 

sistema construtivo similar), e devem ficar afastadas, no mínimo, 20 cm dos 

pilares metálicos originais; 

[f] é permitido o uso de mezanino, conforme indicado na figura 39, desde que 

não se obstruam a ventilação e a iluminação naturais do edifício. Para sua 

implantação, o mezanino deve ser executado em estrutura metálica 

independente do sistema estrutural da edificação; devendo ficar afastado das 

paredes originais do edifício. 

[g] é terminantemente proibido qualquer tipo de apoio fixado nas paredes 

originais do imóvel; 
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Figura 39 – Cortes 
Fonte: Desenho do autor (sem escala) 
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[h] a distribuição de infraestrutura e instalações elétricas deve ser executada 

em tubulação aparente (eletroduto rígido de aço zincado leve). Não será 

permitido furar as paredes originais do imóvel;  

[i] o telhado em shed deverá ser mantido, devendo sua estrutura em ferro, ser 

pintada com tinta anti-corrosão em cor escura e seus vidros trocados; (material 

tabela 01). 

[j] Com base nas informações coletadas no Apêndice 02 – mapa de análise 

bioclimática, a cobertura em sheds esta com as aberturas voltadas para 

orientação norte, o que gera ofuscamento no interior do edifício, principalmente 

no inverno. Para minimizar esta incidência solar direta, sem perder o recurso 

de utilização da iluminação e ventilação natural, é indicada a utilização de 

prateleira de luz, rebatendo a radiação direta para o teto, e que assume 

também a função de eletrocalha para distribuição das instalações e iluminação 

(Figura 39).  

 

 

Figura 40 – Croqui do detalhe da prateleira de luz 
Fonte: Desenho do autor (sem escala) 
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[k] O fato observado quanto à orientação dos sheds para norte, também 

inviabiliza a utilização de painéis fotovoltaicos na cobertura, pois estes não 

receberiam incidência solar direta suficiente para justificar o custo-benefício de 

sua adoção. 

 

[4] Criação de Centro de Capacitação Profissional – CAP  

Tem como principal objetivo capacitar e qualificar profissionais e empresas 

para atuar no mercado de trabalho local e se tornar elemento estratégico para 

o desenvolvimento cultural da região. (Figuras 41 e 42) 

[a] o programa prevê: no pavimento térreo - recepção, administração, 

biblioteca, sala de informática, banheiros, refeitório, área de exposição, 

laboratórios de ensino e, no mezanino - salas de aula;  

 [b] definição das áreas de circulação periférica, evitando danos nas paredes 

originais e melhoria no conforto ambiental (iluminação e ventilação naturais); 

[c] todas as divisórias serão executadas em Painel Wall Wood Decorlit (ou 

sistema construtivo similar); 

[d] as divisórias devem ficar afastadas, no mínimo, 20 cm dos pilares metálicos 

originais; 

[e] entre as áreas internas deve ser criado shaft para distribuição de 

infraestrutura e instalações elétricas (conforme indicado na figura 41); 

[f] a distribuição de infraestrutura e instalações elétricas deve ser executada em 

tubulação aparente (eletroduto rígido de aço zincado leve). Não será permitido 

furar as paredes originais do imóvel;  

[g] o mezanino deve ser executado em estrutura metálica independente do 

sistema estrutural da edificação; 

[h] os laboratórios de ensino e salas de aula devem seguir as definições 

mínimas indicadas no Manual de Ambientes didáticos da USP; 

[i] recomendações específicas para os laboratórios de ensino: 

 Pisos: de material impermeável e antiderrapante, resistente mecânica e 

quimicamente, sem saliências ou depressões; 
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 Paredes: de cor clara, foscas e impermeáveis, resistentes ao fogo e a 

substâncias químicas, revestidas com material de fácil limpeza e 

manutenção; 

 Teto: de cor clara, deve também observar as necessidades do laboratório 

quanto à passagem de tubulações, luminárias, isolamento térmico, acústico 

e estático; 

 Portas: os laboratórios devem ter portas de duas folhas, com vão total não 

inferior a 1,20m e uso de visores de vidro em sua parte superior. 

[j] recomendações específicas  para as salas de aula e áreas comuns: 

 Pisos: de material impermeável e antiderrapante, resistente mecânica e 

quimicamente, sem saliências ou depressões; 

 Divisórias: de cor clara, foscas e impermeáveis, resistentes ao fogo e a 

substâncias químicas, revestidas com material de fácil limpeza e 

manutenção; 

 Teto: de cor clara, deve também observar as necessidades quanto à 

passagem de tubulações, luminárias, isolamento térmico e acústico. 

[k] recomendações específicas em relação ao Edifício existente: 

 Pisos: manter padrão original (concreto polido de alta resistência); 

 Paredes internas: manter padrão original (reboco pintado em tinta acrílica 

fosca de cor clara); 

 Teto: manter padrão original (estrutura metálica pintada em tinta esmalte de 

cor escura). 
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Figura 41 – Planta Baixa – Nível Térreo – CAP 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 42 – Planta Baixa – Nível Mezanino – CAP 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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[5] a definição de áreas destinadas a aluguel de galpões 

Tem como objetivo reorganizar e valorizar as empresas ai instaladas e a 

função original de uso como galpões. 

[a] foi indicado na figura 43, opção de layout (modulação) para ocupação dos 

galpões conforme preferência do proprietário ou interesse dos inquilinos; 

[b] todas as divisórias serão executadas em Painel Wall Wood Decorlit (ou 

sistema construtivo similar); 

[c] as divisórias devem ficar afastadas, no mínimo, 20 cm dos pilares metálicos 

originais; 

[d] a distribuição de infraestrutura e instalações elétricas deve ser executada 

em tubulação aparente (eletroduto rígido de aço zincado leve). Não será 

permitido furar as paredes originais do imóvel; 

[e] sempre que necessária à substituição de algum pilar, estes devem seguir as 

seguintes especificações: tubo estrutural (conforme Norma UNE-EN 10.219), 

de forma redonda com 20 cm de diâmetro, aço tipo S275; laminação a quente. 

Para, que desta forma, ocorra a distinguibilidade entre o patrimônio e o novo 

objeto; 

[f] é permitido o uso de mezanino desde que não se obstruam a ventilação e a 

iluminação naturais do edifício. Deve ser executado em estrutura metálica 

independente do sistema estrutural da edificação; 

[g]  recomendações específicas (Galpões) 

 Pisos: manter padrão original (concreto polido de alta resistência); 

 Divisórias: de cor clara, foscas e impermeáveis, resistentes ao fogo e a 

substâncias químicas, revestidas com material de fácil limpeza e 

manutenção; 

 Paredes internas: manter padrão original (reboco pintado em tinta acrílica 

fosca de cor clara); 

 Teto: manter padrão original (estrutura metálica pintada em tinta esmalte de 

cor escura). 
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 Estrutura Metálica: manter padrão original (pintada em tinta esmalte de cor 

escura) 

[h] recomendações específicas em relação ao Edifício existente: 

 Pisos: manter padrão original (concreto polido de alta resistência); 

 Paredes internas: manter padrão original (reboco pintado em tinta acrílica 

fosca de cor clara); 

 Teto: manter padrão original (estrutura metálica pintada em tinta esmalte de 

cor escura). 
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Figura 43 – Planta Baixa – Nível Térreo – Opção de layout dos galpões 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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[6] criação de bloco de serviços para concentração das instalações 

hidrossanitárias; 

A criação de uma área exclusiva para concentração das instalações 

hidrossanitárias tem como objetivo principal evitar os impactos produzidos na 

edificação tombada e facilitar a implantação de sistemas de captação e 

tratamento de resíduos (conforme indicado na figura 44). Desta forma, fica 

terminantemente proibida a instalação de banheiros em outras áreas. 

 

[a] construção da parede técnica com o objetivo de concentrar as instalações 

hidráulicas; 

[b] foi indicado na figura 44, opção de layout para ocupação do bloco de 

serviços de forma a atender os usos propostos para edificação e sem 

impossibilitar futuras alterações de uso da mesma; 

[c] todas as divisórias serão executadas em Painel Wall Wood Decorlit (ou 

sistema construtivo similar); 

[d] as divisórias devem ficar afastadas, no mínimo, 20 cm dos pilares metálicos 

originais; 

[e] a distribuição de infraestrutura e instalações elétricas deve ser executada 

em tubulação aparente (eletroduto rígido de aço zincado leve). Não será 

permitido furar as paredes originais do imóvel; 

[f] sempre que necessária à substituição de algum pilar, estes devem seguir as 

seguintes especificações: tubo estrutural (conforme Norma UNE-EN 10.219), 

de forma redonda com 20cm de diâmetro, aço tipo S275; laminação a quente. 

Para, que desta forma, ocorra a distinguibilidade entre o patrimônio e o novo 

objeto; 

[g] o telhado em shed deverá ser mantido, devendo sua estrutura em ferro, ser 

pintada com tinta anti-corrosão em cor escura e seus vidros trocados; (material 

tabela 01) 
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[h] recomendações específicas (Blocos de serviços) 

 Pisos: de material impermeável e antiderrapante, resistente mecânica e 

quimicamente, sem saliências ou depressões; 

 Divisórias: de cor clara, foscas e impermeáveis, resistentes ao fogo e a 

substâncias químicas, revestidas com material de fácil limpeza e 

manutenção; 

 Teto: de cor clara, deve também observar as necessidades quanto à 

passagem de tubulações, luminárias, isolamento térmico e acústico. 
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Figura 44 – Planta Baixa – Nível Térreo – Bloco de Serviços 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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[7] tratamento paisagístico das áreas externas (a partir da retirada de uma 

edificação irregular, à frente da fachada norte), [8] recuperação do entorno 

imediato à edificação principal, restauração e reconstrução de duas 

pontes metálicas existentes e [9] restauração do eixo de acesso original 

junto à fachada oeste; 

Conforme indicado na figura 36, ficam definidas as áreas para tratamento 

paisagístico, uso como estacionamento e área de carga e descarga. Estas, 

visam valorizar o entorno da edificação principal e otimizar os usos internos 

propostos através dos novos acessos definidos. 

A restauração e reconstrução de duas pontes metálicas originais resultarão na 

restauração do eixo de acesso em direção a fachada oeste e o desenho 

paisagístico original, além de definir os novos fluxos de carros e pedestres.  

A definição das áreas no entorno do edifício principal, que estavam sendo 

utilizadas como estacionamento e receberão tratamento paisagístico, e a 

retirada de uma edificação irregular, à frente da fachada norte, resgata seu uso 

original como praça e jardins, estimulando e valorizando o pedestre, e 

consequentemente o edifício, em detrimento aos automóveis. 

[a] reconstrução da ponte que tem acesso a Rua Bernardo Vasconcelos 

assume a função de entrada de serviço para automóveis e caminhões, pois 

tem acesso direto a fachada sul onde se encontra a nova área de carga e 

descarga; 

[b] restauração da ponte que acesso ao terreno da usina desde a fachada 

oeste, de forma a utilizar o estacionamento existente e liberar a área enfrente a 

fachada oeste para receber tratamento paisagístico; 

[c] retirada da edificação irregular à frente da fachada norte, liberando áreas 

para utilização como estar/contemplação e estacionamentos para visitantes; 

[d] definição da área destinada à carga de descarga junto à fachada sul; 

[e] definição de área destinada a acesso dos galpões (circulação de serviço); 

[f] definição dos pontos de controle de acesso ao empreendimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 
A importância de reintegrar o patrimônio cultural à sociedade, fomentando 

atividades sociais, econômicas, culturais e ambientais, dando suporte à 

sustentabilidade e preservação do ambiente construído, foi a meta deste 

trabalho, onde foi desenvolvida uma proposta com diretrizes de 

sustentabilidade aplicáveis à reabilitação do edifício sede da Companhia 

Petropolitana – Petrópolis – RJ. 

A proposta buscou agregar valor ao imóvel, propondo uma nova utilização do 

edifício, - Centro de Apoio e Capacitação Profissional – CAP – Petropolitana, 

preservando, ao máximo, as características da edificação e de suas áreas 

livres, apoiando e estimulando as atividades ali instaladas, com base no 

levantamento de suas reais necessidades e potencialidades. 

Esta preocupação se dá, para possibilitar a manutenção, a preservação e a 

reversibilidade dos usos atuais e propostos ao edifício, ao mesmo tempo em 

que permite sua integração com o entorno e sua população. A proposta visa, 

ainda, ao desenvolvimento social, econômico e cultural da área, ao mesmo 

tempo em que visa resguardar o ambiente natural.  Isto se dá para que o novo 

empreendimento, além de inserir conceitos de arquitetura sustentável ao 

imóvel, possa incentivar o desenvolvimento do entorno, ofertando treinamento 

e emprego para a região, recuperando o potencial econômico da área e, 

principalmente, proporcionando melhorias nas condições de trabalho e vida da 

população, além de valorizar e guardar a memória deste inestimável Patrimônio 

da Cidade de Petrópolis. 

A revitalização e conservação do patrimônio é uma importante ferramenta para 

o desenvolvimento sustentável, contribuindo para o sentido de propriedade e 

responsabilidade, pois está intimamente ligado ao nível de conhecimento da 

comunidade em relação a este. 

O resultado alcançado evidencia a possibilidade de aplicar a metodologia 

desenvolvida nos bens deste sistema de espaços industriais tombados, 

identificados na Figura 03 - Mapa de localização dos bens industriais tombados 

de Petrópolis, buscando a valorização do rico acervo de arquitetura industrial 
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na Cidade e o resgate de sua história, a partir da análise de suas necessidades 

e potencialidades como núcleos multiplicadores dos conceitos de Arquitetura 

Contemporânea, enfatizando os conceitos de sustentabilidade do Patrimônio e 

ambiental. 

O objetivo do trabalho não foi definir uma receita padrão a ser seguida, mas 

sim estabelecer uma metodologia auxiliar ao desenvolvimento de propostas de 

intervenção no Patrimônio, incorporando conceitos sustentáveis, a fim de 

nortear futuros trabalhos, identificando e respeitando as características únicas 

de cada objeto. 
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