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estrutura e materialidade

No edifício principal, a intervenção estrutural 
acontecerá apenas no pavimento superior, onde 
serão instaladas vigas metálicas de apoio ao circo e 
ao teatro. A estrutura de apoio à cobertura formada 
por esbeltas tesouras será restaurada, de maneira 
a recompor a volumetria original. Substituindo o 
anexo existente a ser demolido, uma nova parede 
estrutural será erguida junto à empena, fazendo a 
transição entre o casarão antigo e o novo edifício.

Este novo anexo terá um sistema estrutural misto, 
composto por pilares em concreto e vigas metálicas, 
dando forma a um bloco suspenso que cria um 
amplo vão livre no térreo.

Na antiga cancha de bocha, manteremos parte da 
estrutura existente e, no trecho correspondente 
ao alpendre do galpão, removeremos os pilares 
metálicos, que serão reutilizados no Memorial. 
Aproveitaremos a nova estrutura em concreto para 
adaptar o espaço ao novo uso.

A materialidade deste projeto é pensada de modo a 
permitir a compreensão da intervenção como uma 
inserção atual neste complexo. Para tanto, foram 
utilizados materiais claramente distinguíveis em 
relação aos elementos originais a serem mantidos, 
como o concreto, o vidro e a chapa metálica 
perfurada, que se inserem de maneira sóbria e 
respeitosa em relação à preexistência e ao contexto 
urbano.

Buscando uma relação com o edifício principal que 
terá sua fachada restaurada, o novo bloco adjacente 
se conforma como um volume monolítico em chapa 
metálica, alinhado com a platibanda existente. A 
verticalidade criada contrapõe-se à horizontalidade 
da lâmina suspensa, também em chapa metálica, que 
se apoia sobre o muro que conecta o anexo à antiga 
cancha de bocha a ser mantida. A entrada principal 
do complexo, por sua vez, será uma fenda vertical 
com fechamento em vidro no pavimento superior, 
marcando com clareza a divisão entre o bloco 
vertical e o horizontal. 
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