DIRETRIZES
da Antiga Estação Férrea
Rio Grande - RS

UFPEL FAURB - Projeto Técnicas Retrospectivas

APRESENTAÇÃO

Sugestão de diretrizes para a área da antiga Estação
Férrea de Rio Grande, como exercício de projeto da disciplina
Técnicas Retrospectivas da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas.
Um instrumento de planejamento urbano para
regulamentar a produção da cidade no recorte socioespacial
do antigo Sítio Ferroviário de Rio Grande em uma perspectiva
de sustentabilidade social, ambiental, cultural e econômica,
vinculada a políticas públicas.
é possível identificar claramente uma tensão
conceitual relativa a noção de sustentabilidade
(. . .) entre uma visão neoliberal, voltada para
atividades econômicas, (. . .) no turismo e
na espetaculosidade do patrimônio, e uma
visão mais associada às práticas e aos usos
cotidianos dos moradores e usuários (. . .).
BONDUKI (2010)

A proposta é construída em três escalas de atuação: Município,
proposta de zoneamento vinculada a políticas de interesse
cultural, social e ambiental; Entorno, proposta de setorização
dos focos de interesse cultural e zona de amortecimento que
envolve o conjunto proposto; Estação, proposta de preservação
e regulamentação das intervenções no setor concebido para o
antigo Sítio Ferroviário e entorno imediato.
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DISCUSSÃO
Decreto Lei N°25 - 1937
O decreto lei número 25/37, faz a conceituação de patrimônio
histórico e artístico nacional, abordagem a partir da qual se
desenvolve a proposta.
conjunto de bens móveis e imóveis existentes
no país cuja a conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Carta de Nara - 1994
Em Nara, no Japão foi discutida que a preservação do
patrimônio deve respeitar e proteger a diversidade cultural.
Para isso é preciso que cada patrimônio seja considerado e
julgado no contexto cultural ao qual pertença.
A diversidade das culturas e do património
no nosso mundo é uma origem insubstituível
de riqueza espiritual e intelectual para
toda a humanidade. A proteção e a
valorização da diversidade cultural e
patrimonial no nosso mundo devem ser
ativamente promovidas como aspectos
essenciais do desenvolvimento humano.

Carta de Quito - 1967
A carta destaca que todo bem público tombado deve ser
utilizado de acordo com as necessidades coletivas, cumprindo
a da função social do patrimônio. Diretamente relacionado
a função social da propriedade, onde a propriedade deve
cumprir sua função na cidade e ter destinação compatível a
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis.
Todo
monumento
nacional
está
implicitamente destinado a cumprir uma
função social. Cabe ao Estado fazer com que
ela prevaleça e determinar, nos diferentes
casos, a medida em que a referida função
social é compatível com a propriedade.
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DISCUSSÃO
Carta de Nizhny Tagil - 2003
Foi de essencial importância para o desenvolvimento da
cidade de Rio Grande, a instalação da Fábrica Rheingantz e da
Estação Ferroviária. A Carta de Nizhny Tagil, de 2003 discute
o patrimônio industrial e o desenvolvimento percebido pelas
atividades sociais relacionadas, como habitação, educação e
transporte.
Os períodos mais antigos da história da
Humanidade definem-se através dos vestígios
arqueológicos que testemunharam mudanças
fundamentais nos processos de fabricação
de objetos da vida cotidiana, e a importância
da conservação e do estudo dos testemunhos
dessas mudanças é universalmente aceita.
(. . .) Afirmar que os edifícios e as estruturas
construídas para as atividades industriais,
os processos e os utensílios utilizados,
as localidades e as paisagens nas quais se
localizavam, assim como todas as outras
manifestações, tangíveis e intangíveis,
são de uma importância fundamental.

Programa Monumenta - 2010
A publicação, Intervenções Urbanas na Recuperação de
Centros Históricos, faz o balanço das ações do programa e
suas contradições que o contextualizam como uma política
territorial.
O programa surge baseado em experiências de reabilitação
de centros históricos, numa perspectiva de forte ênfase da
sustentabilidade econômica, baseada, no turismo. Contudo,
a radicalização dessa concepção poderia levar a destruição do
patrimônio, transformando-o num cenário de fachadas
A articulação do programa Monumenta com outras políticas
públicas, inflexiona a construção da sustentabilidade em
uma abordagem ampliada, de função social e cultural.
Principalmente, as políticas habitacionais e a política de
expansão da universidade pública, permitiram o afrouxamento
das amarras do mercado, como a rentabilidade e o turismo.
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DISCUSSÃO
Intervenções em Centros Urbanos - 2006
Segundo, Heliana Comin Vargas e Ana Luíza de Castilho,
é preciso estar a atento ao processo e conhecer o local
de intervenção para entender os fluxos locais e o jogo de
interesses, pois há uma complexidade na compreensão e
planejamento, em decorrência da intensidade de atividades e
adensamento populacional, com disputas acirradas pelo uso
dos espaços:
É necessário compreender os fluxos de toda
a ordem (mercadorias, pessoas, veículos
informações), conhecer suas origens, destinos,
percursos, intensidade, características. Ou
seja, entender esta nova dinâmica do urbano
e suas interelações que pedem uma nova
abordagem e um novo pensamento sobre seus
processos para, então, podermos melhor nos
aparelhar para enfrentar o planejamento,
a gestão e intervenção do espaço urbano
neste novo contexto, onde a única certeza
que fica é a velocidade da mudança.

Carta do Restauro - 1972
Necessidade de entender a importância de cada parte do bem
tombado, suas características individuais e sua contribuição
histórica, e assim definir diferentes intervenções a serem
realizadas. Pontua-se a partir da carta e seu conteúdo a proposta
de divisão em níveis de preservação e consequentemente
possibilidades de uso e atividades na antiga Estação Férrea e
entorno imediato.
Com o objetivo de certificar-se de todos
os valores urbanísticos, arquitetônicos,
ambientais, tipológicos, construtivos, etc. ,
qualquer intervenção de restauração terá que
ser precedida de uma atenta leitura históricocrítica, cujos resultados não se dirigirão
tanto a determinar uma diferenciação
operativa,
quanto
principalmente
à
individualização dos diferentes graus de
intervenção ao nível urbanístico e a nível
edílico, para determinar o tratamento
necessário de saneamento de conservação.
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DISCUSSÃO
Teoria da Restauração - 2006
Beatriz Kühl traz a conceituação do processo de restauro a
partir da teoria de restauração de Cesare Brandi. Destaca a
discussão sobre como a restauração dever ser caracterizada, e
não ser confundida com a obra restaurada.
O momento metodológico do reconhecimento
da obra de arte, na sua consistência física e
na sua dúplice polaridade estética e histórica,
com vistas à sua transmissão ao futuro. (. . .)
Assim, as intervenções realizadas devem ser
identificáveis como uma marca distinta da
época que a produziu, sem que se reduza a
restauração a uma mera recomposição estética
ou que se produza um falso histórico a partir
dela.

Pontuando três princípios fundamentais para a restauração.
A Distinguibilidade, a restauração não propõe o tempo
como reversível e não pode induzir o observador ao engano
de confundir a intervenção ou eventuais acréscimos com o
que existia anteriormente, além de dever documentar a si
própria. A Reversibilidade, consiste em não poder alterar a
obra em sua substância, devendo-se inserir com propriedade
e de modo respeitoso em relação ao preexistente. E, por fim,
a Mínima Intervenção, na qual, não se pode desnaturar o
documento histórico nem a obra como imagem figurada.

PRINCÍPIOS

1. Equacionar valores sociais, ambientais, culturais e econômicos.
2. Sustentabilidade social e econômica vinculada à políticas públicas.
3. Preservar área de permeabilidade do solo.
4. Inibir a espetacularização e a elitização.
5. Utilizar a infraestrutura urbana e reintegrar o lugar a cidade.
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Na escala do Município a proposta prevê alterações no
regramento urbano existente, sugerindo a reorganização do
zoneamento do plano diretor para a área da antiga Estação
Férrea.
Tem-se como base a função social da propriedade, pontuada na
constituição/34 e a consolidada na constituição/88 através da
conceituação da função social da cidade, tendo no artigo 182,
o plano diretor como ferramenta que a orienta e regulamenta.

MUNICÍPIO
01 escala

O Estatuto da Cidade traz questões fundamentais para a
implementação da proposta, como a gestão democrática através de conselhos, fundos municipais e etc. , a socialização
dos ganhos da produção da cidade - a partir de instrumentos
como a transferência do direito de construir, a outorga onerosa
e o IPTU progressivo, e a garantia do direito a moradia,
infraestrutura urbana e serviços.
O programa Monumenta, como política patrimonial integrada
às politicas sociais, no sentido de sustentabilidade, é referência
para a elaboração da proposta como política territorial.
Tem-se o Plano Diretor de RioGrande como instrumento para
oientar as ações do poder público visando compatibilizar
os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os
benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma
urbana, do direito à cidade e à cidadania.
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ZONEAMENTO DO
PLANO DIRETOR
EXISTENTE

Atualmente o Plano Diretor de Rio Grande considera a área da
antiga Estação Férrea e seu entorno como Unidade Funcional
06, área genérica e sem regime urbanístico adequado à
infraestrutura e potencial existente.
O Centro Histórico de Rio Grande com índices específicos e sob
a proteção das zonas de preservação de escala federal e estadual
através dos orgãos competentes, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Estadual (IPHAE), é
tomado como referência para a construção do regime urbano
da área de intervenção. Assim como, o levantamento dos
índices urbanos das Áreas e Unidades do zoneamento do
Plano Diretor no entorno da antiga Estação Férrea.
Numa abordagem ampliada percebe-se o potencial de
permeabilidade do solo da área, no contraste à malha urbana
da cidade densificada e consolidada. Destaca-se, também, a
posição estratégica do antigo Sítio Ferroviário na perspectiva
de atender as demandas de serviço público do entorno.
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ZONEAMENTO DO
PLANO DIRETOR
PROPOSTO

Conforme a Lei do Plano Diretor de Rio Grande (Lei N° 6.585
de 20 de agosto de 2008), a proposta de zoneamento sugere
a implementação da Área de Interesse Paisagístico e Cultural
(AIPC), a Área de Especial Interesse Social (AEIS), a Área
Funcional de Interesse Ambiental (AFIA) e um regime às vias,
denomidado Corredor Especial.
SubSeç IV - Art. 92. Áreas de Proteção do
Ambiente Natural, são aquelas que pelas
suas condições fisiográficas, geológicas,
hidrológicas,
botânicas,
faunísticas
e
climatológicas, formam um ecossistema de
importância no meio ambiental natural.
SubSeç V - Art. 99. As Áreas de Interesse
Paisagístico e Cultural terão regime urbanístico
próprio em razão de seu valor histórico,
arquitetônico,
arqueológico,
artístico,
simbólico, tradições e representatividade,
levando ainda em consideração sua
localização, estrutura fisiográfica, interesse
ecológico ou funções de proteção à paisagem e
à saúde ambiental.
SubSeç VI - Art. 107. As Áreas Especiais de
Interesse Social – AEIS, são áreas públicas
ou particulares ocupadas por população de
baixa renda, onde há o interesse público em
promover prioritariamente à regularização
fundiária, a urbanização (. . .)

A proposta busca equacionar os princípios de sustentabilidade,
permeabilidade do solo e democratização do acesso a
infraestrutura urbana, a partir da vinculação a políticas
sociais, educacionais, culturais e econômicas.
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A proposta de intervenção na escala do entorno busca a
construção de um Plano de Preservação, dado o conjunto
paisagístico e cultural da área.
A elaboração está relacionada a estratégia utilizada no
Centro Histórico de Rio Grande no conjuto de bens tombados
pelo IPHAN e IPHAE. E, também, referenciado no Plano de
Preservação instituido na lei do 3º Plano diretor de Pelotas,
que atua a partir de Focos de Interesse, Setores e Zona de
Amortecimento.

ENTORNO
02 escala

O decreto lei 25/37, conceitua as zonas de amortecimento.
Instrumento utilizado para a garantia da preservação da
paisagem e ambiência no entorno dos bens protegidos.
Sem prévia autorização do Serviço do
patrimônio histórico e artístico nacional,
não poderá, na vizinhança da coisa tombada,
fazer construção que lhe empeça ou reduza a
visibilidade.

Com o Plano de Preservação, é possível garantir regimes
urbanísticos específicos a cada Setor. Viabilizado através de
instrumentos jurídico urbanísticos e administrativos, como
a Transferência do Direito de Construir, a Outorga Onerosa,
o Solo Criado e a criação de um Fundo Público que garanta a
implementação e manutenção das políticas sociais, culturais e
de infraestrutura urbana.
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SOBREPOSIÇÃO
DOS BENS
PROTEGIDOS

A construção da proposta na escala do entorno assume como
partido a sobreposição dos mapeamentos dos bens imóveis
protegidos pelo IPHAE e pelo Inventário Municipal na
cidade de Rio Grande. Percebe-se na área a disposição para a
elaboração de um Plano de Preservação, dado o conjunto de
bens protegidos que conferem caráter paisagístico e cultural
de interesse coletivo.
Outro ponto que pode ser destacado para a importancia da
elaboração de um Plano de Preservação para o lugar, está
na fragilidade legal de proteção da área, representada no
insuficente perímetro de tombamento do IPHAE ao complexo
Rheingantz e a ausência de regime urbanístico característico
à área no zoneamento do Plano Diretor.
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PLANO DE
PRESERVAÇÃO
E FOCOS DE
INTERESSE

Propõe-se para o Plano de Preservação, uma zona que parte
dos focos de interesse com os quais determinam-se setores,
que são compostos pelo próprio foco de interesse mais o
entorno imediato, grantindo Regimes Urbanos específicos a
cada setor.
Setor 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - Focos de
Interesse.
As intervenções deverão ter por objetivo
recuperar e preservar a ambiência dos
monumentos, mantidos os atuais índices
de ocupação, os gabaritos e volumetria
existentes, sendo vedado o desmembramento
e remembramento dos lotes, devendo-se
evitar sobretudo, as intervenções que venham
a descaracterizar as aberturas ou outro
elementos arquitetônicos das fachadas e
coberturas.

Propõe-se uma Zona de Amortecimento, que é comprendida
pelo polígono envolvente aos setores, demarcando a área de
influência e, portanto, o regime urbanístico para a preservação
da paisagem. Tem como referência o Centro Histórico de Rio
Grande.
Outra medida de destaque da proposta é a expansão do
perímetro de tombamento do complexo Rheingantz, para
abranger a totalidade das edificações do conjunto.
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O Setor da Estação foi dividido em entorno imediato e lote
do antigo Sítio Ferroviário, caracterizados por regimes
urbanísticos mais restritivos que a Zona de amortecimento e
AIPC.
A permeabilidade, as áreas verdes e as demandas de serviços
públicos do entorno da área trabalhada, compõem os
interesses coletivos para a zona.

ESTAÇÃO
03 escala

A função social do patrimônio e a importância do processo
fabril, conteúdo das cartas de Quito e Nara, revelam-se nos
regramentos para preservação e usos do setor da Estação.
Propõe-se um gradiente de possibilidades de intervenção,
a partir da relevância histórica, de conjunto e o grau de
descaracterização dos edificios, processo referenciado na
carta de restauro italiana
Para a elaboração das propostas de intervenção na escala
mais próxima do conjunto de edificações da antiga Estação,
leva-se em consideração os princípios de intervenção
(distinguibilidade, reversibilidade e mínima intervenção),
segundo a Teoria da Restauração de Brandi.
Como diretrizes gerais para o Setor, propõe-se um parque
público, com enfoque cultural, educacional e de lazer, e para
atender demandas por serviços públicos e permeabilidade do
solo.
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LEVANTAMENTO
DAS ÁREAS VERDES
E VEGETAÇÃO

O mapa apresenta em verde a área permeável da Estação,
é possível, também, identificar os caminhos em um
tom mais claro de verde, que apesar da compactação do
solo, ou, mesmo, pela coincidência com a antiga malha
de trilhos do Sítio, mesmo assim somam-se às áreas
permeáveis.
Está representado no mapa o levantamento da vegetação
existente no lote e no entorno imediato, observam-se
as diferenças de porte representados pelo diâmetro de
desenho, basicamente dividindo-se em três categorias,
pequeno, médio e grande porte.
Percebe-se o Sitio Ferroviario como um grande espaço
aberto, frente a densificação da cidade. Reforçando
o caráter de parque público e permeável e função
estratégica na cidade como área de drenagem.
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LEVANTAMENTO
DAS ALTURAS,
CAMINHOS
E TRILHOS

O Mapa representa em gradiente as alturas das edificações
do conjunto do antigo Sítio Ferroviário. Do tom mais escuro
de vermelho com a altura máxima de 20 metros, o volume da
caixa d’água, para a sede da Estação com 14 metros, seguido dos
grandes galpões de 9 a 10 metros, e, por último, as edificações
de 01 pavimento, marcadas em tom mais claro, com alturas de
3 a 5 metros.
O mapeamento dos caminhos está dividido em caminhos
primários, ressaltados em cinza, com pavimentação em
asfalto, seguido dos caminhos secundários, em tons de verde
mais claro, que representam os e fluxos dos atuais usos e
atividades.
Estão representados os levantamentos das possibilidades de
acessos, e, grafitado em linhas pretas, uma simplificação da
antiga malha dos trilhos da Estação.
É possivel observar, que apesar das edificações em grandes
dimensões e que ocupam áreas consideráveis, o que é
característico da atividade fabril, as mesmas estão dispostas
no terreno de forma rarefeita, e que ainda assim, percebe-se
o contraste da densidade da malha urbana e os espaços livres
na Estação.
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PROPOSTA
NÍVEIS DE
PRESERVAÇÃO
E USOS

NIVEL 01
Espaços
públicos
de
cultura e educação: museu,
memorial, sala de exposição,
espaços de promoção da
cultura popular, etc.

As edificações são identificadas de acordo com a importância
histórica e cultural, a relevância para o conjunto e o grau
de descaracterização. O mapa representa esse gradiente de
preservação, dado pela variação dos tons de vermelho, sendo o
mais escuro relacionado ao nível 1 e o tom mais claro ao nível
4, o qual não prevê preservação.
Classificam-se as edificações do setor 02, Estação Férrea, em
quatro níveis de preservação, que definem as possibilidades
de uso, sendo o nível 1 o mais restritivo e o nível 4, sem
preservação. Junto ao gradiente de níveis de preservação nas
edificações, o mapa apresenta uma legenda que faz a relação
entre os níveis e as propostas de uso, possibilitando a consulta
a cada edificação.
Nível 1: Preservação características arquitetônicas, artísticas e
decorativas internas e externas;
Nível 2: Preservação características arquitetônicas, artísticas
e decorativas externas;
Nível 3: Preservação das características de acompanhamento
e complementaridade (altura e volumetria);
Nível 4: Sem preservação.

NIVEL 02
Somam-se as anteriores:
Espaços
Públicos
de
Cultura e Educação: Salas
multiplo uso, ateliês, oficinas,
auditório, cinema, produção
audiovisual,
instituições
públicas de ensino, etc.;
Espaços
Institucionais
Municipais:
secretarias
afins, centro administrativo,
etc.; Sediar atividades
existentes:
associações,
usos consolidados, eventos,
e
atividades
efêmeras.
Serviços públicos: Posto
de Saúde, Restaurante
Popular, etc.
NIVEL 03
Somam-se as anteriores:
Espaços
Públicos
de
Cultura e Educação: usos e
atividades que demandam
maior
infraestrutura
Espaços
Institucionais
Municipais:
Unidades
de uso mais específico;
Serviços Públicos: Suporte
de serviços à região.
NIVEL 04
Somam-se as anteriores:
Usos gerais e Remoção.
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PROPOSTA
ZONEAMENTO
DE ATIVIDADES
E USOS

Sugere-se para o lote do antigo Sítio Ferroviário um
zoneamento, que compatibiliza, as relações de uso e
preservação anteriores e espacializa as diretrizes gerais para o projeto, destacam-se as áreas de Memória, de Cultura Popular, de Serviços Públicos e Usos
Institucionais e de Lazer.
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