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LEI 4683/2007 : USOS E OCUPAÇÕES

DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO CONJUNTO HIISTÓRICO
E PAISAGÍSTICO DE JAGUARÃO - IPHAN

CROQUI

DA ESQUERDA PARA A DIREITA: 1-FACHADA SUL; 2-LIGAÇÃO DA ESTAÇÃO COM A CAIXA D'ÁGUA E O GALPÃO DE ARMAZENAGEM; 3-FACHADA OESTE; 4-CAIXA D'ÁGUA E 
GALPÃO DE ARMAZENAGEM; 5-LADRILHO HIDRÁULICO (ORIGINAL); 6-ESCADA (RÉPLICA); 7-VISTA PANORÂMICA DO TERRENO.

Conceito
O sentimento de pertencimento que a população tem com a 
Estação Férrea é a ideia força para o desenvolvimento do proje-
to. A reciclagem do edifício e seu entorno tem como objetivo o 
resgate e a divulgação das memórias da comunidade.
Para a elaboração deste projeto foram desenvolvidas ideias 
centrais que são o eixo de ligação cultural que distribui os 
espaço e o desenvolvimento dos mesmos de forma a atender 
todas as faixas etárias, valorizando a memória da população e o 
patrimônio histórico, reciclando e requalificando o prédio da 
Estação Férrea, seu entorno e a cidade.
O projeto se desenvolverá através da Estação Férrea, tendo-a 
como foco principal, o traçado conduzirá o usuário através Esta-
ção para que este tenha acesso aos demais setores, criando 
assim ambientes integrados, com conforto e comodidade ao 
público.

Diretrizes Urbanísticas
Eixos de ligação auxiliarão e conduzirão o usuário aos três 
maiores polos culturais e arquitetônico da cidade, o centro ad-
ministrativo, a Enfermaria e a Estação Férrea. Estes eixos sofre-
rão requalificações visando a qualidade e a segurança do usuá-
rio, principalmente ao pedestre.

Conceitos
Na arquitetura e mais precisamente na área de patrimônio podemos observar alguns conceitos que se fazem presentes, são ele: 5 R's (reciclar, repensar, recusar, 
reduzir e reutilizar); conservação; restauração; retrofit e revitalização. Neste projeto será desenvolvido o conceito de reciclagem.

Público alvo
O projeto tem como objetivo atender as necessidades da comunidade e dos turistas se tornar um atrativo cultural, gerando assim mais renda e desenvolvimento 
ao município.

Referenciais teóricos
Muitas estações férreas do Rio Grande do Sul foram demolidas ou sofreram alterações quanto ao uso, podemos observar e identificar que a maioria destas atual-
mente estão sendo utilizadas como espaço de cultura individual ou associado com outros usos e edifícios.
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Para iniciar o desenvolvimento do traçado foi realizado um croqui 
onde se estudou-se algumas das ideias do projeto, que foram o eixo 
cultural que orientou o desenvolvimento das áreas pela gleba e o 
zoneamento das áreas.
Através do croqui foi possível dar sequência ao desenvolvimento da 
implantação e por seguinte o projeto.


