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Imagem aérea da vista da cobertura do Hotel Charrua para o pátio interno do

prédio do Colégio Mauá, com entorno.
À esquerda, fachada do Museu do Colégio Mauá e à direita fachada de antiga sede

de fumageira, atualmente em reformas.

APRESENTAÇÃO TERRENO

 Localizado na região central da cidade, o lote estabelecido para a 
implantação da USINA - Centro Artístico e Cultural, está situado na quadra 
compreendida entre as Ruas Marechal Floriano, Borges de Medeiros, Sete de 
Setembro e Marechal Deodoro. Local de fácil acesso e intenso movimento de 
pedestres e veículos no decorrer do dia.
 Na esquina das Ruas Marechal Floriano e Borges de Medeiros, encontra-se o 
conjunto de edi�cações, onde se estabelecerá a USINA. É inventariado como 
patrimônio material histórico da cidade, que antigamente abrigava o Colégio 
Mauá e seu internato.
 O conjunto foi construído em diferentes épocas, iniciando pelo prédio 
central, que foi erguido em 1921 e abrigava salas de aula e a parte administrativa 
da escola. Em 1922 foi construído o segundo prédio, que acomodava salas de aula 
e o internato. Por último, em 1949, completando a con�guração atual, a edi�cação 
que contém o auditório,  que até hoje está em atividade.
 Em 1980 o internato foi desativado e o colégio se mudou para um novo 
local, doado por imigrantes alemães para a mantenedora.
 A partir de 1981 o Colégio Mauá passou a locar as salas para diferentes 
empresas. Atualmente a edi�cação possui diversos tipos de uso, que vão desde 
cafeteria, escritórios de advocacia e contabilidade e sede dos Alcoólicos 
Anônimos do município, até produção de sorvete.
 Originalmente a construção possui suas paredes em alvenaria portante em 
pedra grês e argamassa, onde se engastam barrotes de madeira, que suportam os 
pisos em tábua corrida. Grande parte de seu entrepiso é em estrutura de madeira. 
As esquadrias são em madeira, em geral na tipologia de giro, com duas folhas e 
bandeira superior, possibilitando a ventilação nos ambientes também nos dias 
frios. O telhado original era em estrutura de madeira e telhas de barro, porém, em 
virtude de in�ltrações, foram trocadas por telhas de �brocimento e se manteve o 
caimento anterior. 
 Internamente a edi�cação não se encontra em boas condições, muitos vãos 
foram abertos na estrutura original, novas divisórias foram construídas e o estado 
de conservação do prédio é inadequado.
 O Museu do Colégio Mauá também encontra-se nesta quadra. É uma 
edi�cação em alvenaria com aproximadamente 390m², construída no 
alinhamento da calçada, sem recuos laterais. Possui frente oeste, para a Rua 
Marechal Floriano e fundos para o pátio do antigo Colégio Mauá. O museu faz 
parte do roteiro turístico do vale do Rio Pardo, foi fundado em 1966 e estima-se 
que, atualmente, seu acervo seja superior a 140mil peças. A reserva técnica é 
distribuída em três salas, sendo uma delas junto a ele e outras duas em anexos do 
prédio citado anteriormente, sendo que nenhuma destas possui estrutura 
adequada para os cuidados necessários com as peças do acervo.
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