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[ GRID COMPOSITIVO - A ]

[ GRID COMPOSITIVO - B ]

[ GRID COMPOSITIVO - C ]

Relação com edica-
ções de valor 

arquitetônico/histórico

Relação com 
edicação tombada

Malha 5x5 faz
a amarração da

grelha complexa

área para
nova cooperativa

COMPLEXO CULTURAL ENOTURÍSTICO FORQUETA RELAÇÃO PROJETO x OBSERVADOR
. Processos de vinicação visíveis para todos
. Aberturas estratégicas

Um projeto de TODOS 
para TODOS.

ESTRATÉGIAS GERAIS 
DE SUSTENTABILIDADE

cave armazenamento

envase

apoio

teatro praça

Utilização de escava-
ções existentes para 
implantação do novo 
edifício.

Coletor solar para 
aquecimento de água 
e geração de energia.

Iluminação através 
de aberturas zenitas.

Estação de tratamen-
to de euentes.

Recolhimento e reuso 
da água da chuva.

Ambientes que não 
necessitam ventilação e 
iluminação abundan-
tes = localizados nos 
subsolos.

CORTE 
TRANSVERSAL

iluminação da 
cave por zenitais

ventilação através de shed
(venezianas móveis)

pátio de luz para 
iluminação do 

segundo subsolo

inércia térmica para
resfriamento do setor
de caves e produção

. Usos adequados, que não necessitem drásticas intervenções;
. Buscar restituir a máxima originalidade da edicação;

. Manutenções e reparos em áreas danicadas (técnicas de restauro);
. Todas as intervenções terão como fundamento a total distinção com a pré-existência;

. Possibilitar a reversabilidade das intervenções.

SISTEMA ESTRUTURAL E 
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

ZONEAMENTO DOS USOS POR GRAU DE ANTIGUIDADE

1932

+-1942
<1955

+-1970

Térreo: Museu Primo Slomp
Subsolo: Museu interativo

Térreo e Subsolo: 
Recep. + banheiros

Ponto de Cultura
Costurando Sonhos

Térreo: Aministrativo
Subsolo: Exposição 

Itinerante

As técnicas construtivas, bem como o sistema 
estrutural, buscam uma construção rápida, limpa e 
que sejam distintas das técnicas utilizadas nas pre-
existências.

Vigas metálicas
perl «I»

Pilares metálicos
perl «I»Laje 

Steel Deck

Treliças
metálicas

IMPLANTAÇÃO

[ A DEMOLIR ]

Coberturas

Caldeira Ed. abandonadaResidência 
unifamiliar

Pavilhões em arco (desativados)

[ MOBILIDADE ]
associada à proposta 
do Masteplan Estratégico

Cul de Sac

Via 
Trafc Calm

Via local + ciclovia

[ CONDICIONANTES LEGAIS ]

Á. alagadiça
APP: 15m

ÁREA 01 ÁREA 02

[ MACROZONEAMENTO ]

Festas e Eventos

Centro cultural

Teatro/cinema

Mirante

Admin./varejo/café

Praça de conexãoNova
Cooperativa

Gastronomia

Área de 
Predervação

VISUAIS

[ CONFORMAÇÃO ORIGINAL - PRESERVAR ]
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Edif. tombado (1932/1970)
uso: vinicação e adm.01

Chaminé 
uso: desativada02

Primeira tanoaria (<1955)
uso: ocina03

Tanques inox (1970)
uso: desativado
(mantido por sua função
de marco vertical - Lynch)

04

Pavilhão pipas (<1955)
uso: desativado05

Segunda tanoaria (<1955)
uso: desativado

06

Moinho Duque 
de Caxias (1945) -
bem inventariado
(compõe o Masterplan)

07

LEGENDA:

ruína

ruína

GRID COMPOSITIVO

INTERVENÇÕES NO 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

O conjunto, composto por 7 partes teve sua 
construção inicial datada de 1932. Na sequência, 
conforme a demanda de produção, foi sendo 
ampliado, descongurando os padrões estéticos 
originais. Sendo assim, o uso cultural disposto na 
edicação, foi dividido por grau de antiguidade, 
onde os usos museológicos, mais nobres, foram 
locados nas partes mais antigas.

edifício 
teatro/cinema

edifício produção

base

edifício tombado

Abaixo a imagem representa a perspectiva de chegada do 
usuário no espaço. O embasamento, nivelado com a praça de 
conexão, não se faz perceptível à primeira vista, deixando 
aparente apenas o edifício de produção, que se relaciona 
diretamente com as demais edicações históricas. 

ASPECTOS FORMAIS

[ RELAÇÕES FORMAIS - CONJUNTO ]

[ RELAÇÕES VISUAIS - USUÁRIO ]

imagem esquemática ilustrativa

. Estabelecer relações formais com as preexistências;

. Utilizar o embasamento da edicação da produção de forma a projetar-se do solo;

. Utilização do volume de produção como fundo para o cenário histórico;

. Aberturas estratégicas para marcar circulações e descolar a edicação do solo.

Teatro Ricordare

Mirantes

Edifício Rovina
Adm. / varejo café

Spazio Gastronômico
Donna Gema

Cooperativa Vit. Forqueta
Edifício Paternó

Espaço de preservação

Praça das Festividades

Parque Linear

Centro Cultural Radiante

Praça de Conexão
Arthur Perottoni

Acesso
Centro Cultural

Acesso
Centro Cultural
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Acesso
Adminitrativo

Acesso
Varejo/Café

Acesso
Restaurante/Ocinas

edicação destinada
a família cuja residência 

optou-se por remover

Praça central do bairro
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A implantação do Complexo Cultural Enoturístico Forqueta 
divide-se em 3 setores principais: 

[ ASPECTOS FUNCIONAIS ]

A

B

C

PRODUÇÃO: Setor onde se dispôs todas as 
dependências da nova Cooperativa Forqueta.

GASTRONÔMICO: Espaço para ocinas 
gastronômicas e restaurante para 100 pessoas.

CULTURAL: o edifício tombado terá seu uso 
convertido para centro cultural para acolher 
usos como Ponto de Cultura e Museu, que já 
encontram-se em suas dependências, além de 
outros usos.

cave armazenamento

envase

apoio

teatro praça
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