
 O projeto da USINA - centro artístico e cultural surgiu com o objetivo de valorizar o 
patrimônio histórico e cultural do município de Santa Cruz do Sul, através da requali�cação de 
uma edi�cação inventariada pela Prefeitura Municipal, bem como, responder à demanda por um 
espaço de cultura, lazer e entretenimento na cidade.
 O terreno proposto está inserido na área central urbana da cidade, na esquina das ruas 
Marechal Floriano Peixoto e Borges de Medeiros, com testada para a rua Sete de Setembro, 
emoldurado pelo túnel verde e em frente à Praça da Bandeira, onde se encontra o prédio da 
Prefeitura Municipal. Seu entorno edi�cado contém marcas e memórias de diferentes épocas 
retratadas em sua arquitetura, com um estoque de espaços vazios, subtilizados e ociosos, 
esperando que a cidade volte a ter interesse por eles. Sua localização é privilegiada pela 
movimentação de pedestres, repleto de diversidade, mistura de classes, usos e vitalidade.

 Visando estimular a convivência e o encontro como forma de promover as mais diversas possibilidades de 
manifestações artísticas e culturais, a concepção projetual parte da criação de um espaço vazio, de convergência 
e integração. Um local para exacerbar o caráter público do complexo, a �m de unir a comunidade e o agente 
cultural. Buscando permeabilidade visual interna e externa, valorizando a paisagem e a integração com o 
entorno, a USINA se abrirá generosamente para a cidade ao seu redor.
 Tendo a valorização de atividades artísticas e culturais e a requali�cação de uma preexistência como 
elementos de�nidores da proposta, a USINA busca criar novas rotinas culturais, evidenciando a história local e 
os valores contemporâneos da vida pública.
 Com sua essência no francês, usine, signi�ca loja, ateliê, o�cina e também designa a função de 
estabelecimento industrial equipado com máquinas, onde se processa a transformação de matéria-prima em 
produtos �nais. Sendo assim, foram distribuídas no interior da edi�cação preexistente escolas de música, dança, 
teatro, pintura e escultura. 

 No miolo da quadra, que anteriormente era um espaço vazio, foram distribuídas infraestruturas para 
atividades de lazer, entretenimento e culturais, como espaços de estar, bar, exposições de artes 
desenvolvidas pelos alunos da USINA e uma tela de LED para exibição de �lmes a céu aberto.
 O Museu do Colégio Mauá, que possui acervo de grande importância histórica para o município e 
região, foi transferido para uma nova edi�cação, no interior da quadra, no �nal do eixo histórico, entre a 
Loja Maçônica e a antiga sede da Prefeitura Municipal com infraestrutura adequada para abrigá-lo.
 A arquitetura das novas edi�cações foi pensada de maneira a valorizar e preservar a preexistência, 
com distanciamento para respeitar a sua integridade.
 O rítmo dos brises e dos módulos envidraçados, que re�etem a imagem da preexistência, assim como 
a forma da edi�cação nova fazem uma releitura do prédio antigo.
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