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VENTILAÇÃO CRUZADA E CLIMATIZAÇÃO NATURAL SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E
ÁGUA DE REÚSO

FLUXOS DE CIRCULAÇÃO E RELAÇÃO VISUAL SÍNTESE VOLUMÉTRICA

MEMORIAL DESCRITIVO

 O projeto para o Clube dos Ferroviários: Centro Inovação e Economia Criativa localiza-se no Município de Santa Maria, no antigo bairro de Villa Belga, patrimônio histórico e cultural 
da cidade. O projeto insere-se assim dentro de um conjunto de edifícios de valor histórico na mancha ferroviária da cidade. Por se tratar de um bairro residencial com potencial turístico 
histórico, propõe-se aumentar as atividades e dinâmicas existentes através da restauração e ampliação através de nova edificação com a criação da Escola Municipal de Artes Eduardo 
Trevisan (EMAET) e do Espaço de Economia Criativa, ambos em diálogo com o antigo edifício do Clube dos Ferroviários, declarado patrimônio histórico, de forma a consolidar a cultura e 
tradição local.
 O edifício histórico, na sua posição de pedra angular numa esquina urbanisticamente privilegiada, permite incorporar no seu lote, atualmente subutilizado, um edifício novo, que 
possui o mesmo gabarito e mantém a continuidade do perfil horizontal dos demais edifícios existentes, e que tonar-se acessível pelas suas ruas em declive. Este novo edifício anexo em tijolo, 
vidro e aço complementa e dialoga com o edifício histórico, construído com técnicas de alvenaria, madeira e aço do início do século XX. As construções existentes no terreno, que não se 
enquadram no âmbito da conservação do patrimônio histórico, foram removidas, mantendo-se integralmente o edifício do antigo Clube e algumas paredes das construções adjacentes, como 
forma de manter os necessários alinhamentos das ruas.
 Para preservar o valor e interesse histórico do edifício original, foram organizadas, seguindo o programa exigido e privilegiando o valor afetivo da memória local, atividades que 
valorizam o edifício. Desta forma, o espaço de memória, atividades administrativas, sala de leitura, sala de espaço multiuso, salas de dança e multimídia rememoram usos antigos presentes 
na edificação original, ao mesmo tempo que promovem o cuidado com as instalações a serem recuperadas dentro do edifício histórico, agindo como espaços de acolhimento e boa vinda ao 
local.
 Complementares em vários aspectos, as atividades da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) e do Espaço Economia Criativa foram abrigadas em um único volume 
novo rigorosamente modulado (5,35 x 5,00m), separadas internamente por uma área social, pátio interno ou hall flexível destinado às diferentes atividades artísticas ou eventos da escola de 
inovação e economia criativa. Evitar a dispersão do programa em vários prédios separados permite alternar programas comuns ou nuclearizar serviços e associar atividades que podem ser 
enriquecedoras ao convívio de ambas. Este volume, voltado para a rua Dr. Wauthier, contém atividades de transição no seu nível térreo, como a cantina e as salas de aulas de música, entre 
a rua e o prédio. Tal disposição permite a entrada / interiorização da edificação em uma sequência gradual, suave e contínua do piso da rua até a praça posterior, atravessando inclusive 
ambientes, a depender das atividades que são realizadas em determinados momentos, como é o caso das atividades de teatro, do circo ou das apresentações musicais. Esta sequência 
permite uma maior flexibilidade, mesmo para percursos festivos (Brique da Vila Belga, carnaval, festas internas) de fora para dentro e vice-versa. A permeabilidade proposta, inclusive, pode 
ser observada ao atravessar o volume do edifício histórico em direção ao novo volume desde a rua Manuel Ribas, interna e paralelamente à rua Dr. Wauthier. Atividades de Teatro e apoio 
junto do hall social ou pátio interno são consideradas de viés público e com amplas possibilidades de arranjos para receber os usuários e o público.
 No primeiro pavimento, completando o programa, estão localizadas as salas de aula de artes visuais, escultura e economia criativa, com fácil acesso e identificação reconhecível. 
Este nível é conectado por uma ponte com o edifício histórico existente e dá acesso a rotas de fuga.
 Devido à orientação, a proteção solar é resolvida com brises em tela metálica nas duas fachadas, frontal e posterior. As superfícies envidraçadas permitem uma relação com as 
demais edificações existentes, um diálogo de convivência entre o novo e o antigo, e ao mesmo tempo estabelecem, ao nível da rua, a transparência desejada desde a rua até aos fundos do 
lote.
 São previstas as melhores condições de acessibilidade. As circulações se dão por meio de passarelas, escadas helicoidais, elevadores e escadas corta-fogo. 
 Para abastecimento hídrico das áreas de serviço e jardins é utilizado o reaproveitamento de água. Em relação ao conforto climático, para todo o complexo é utilizada a ventilação 
cruzada, como economia de meios para o bem-estar térmico.
 Foram consideradas a restauração e recomposição de todos os elementos decorativos e construtivos históricos necessários para a recuperação histórica do edifício do antigo 
Clube. Outros materiais como o reaproveitamento de perfis metálicos existentes, após serem avaliados, poderão fazer parte da edificação em estrutura metálica ou reforços de alvenaria.

 Parâmetros urbanísticos do conjunto:
IO = 0.6 / IO adotado = 0.58 _  IA = 4.0 /  IA adotado = 1.1 _ Índice verde: 0.18 / Índice verde adotado = 0.18 _ Total da área construída nova e restaurada do projeto = 1924 m2

FACHADA DA RUA  DR. WAUTHIER


