
 Diante da expansão e desenvolvimento urbano latentes no Vale do Taquari, percebe-
-se que a proteção ao patrimônio histórico regional acaba por ser atropelado frente à interes-
ses socioeconômicos e particulares. Em se tratando de patrimônio arquitetônico, vemos um 
movimento muito enxuto no sentido de adaptar edificações com valor histórico à novos contextos ca-
pazes de tornarem estes espaços novamente atraentes e rentáveis à sociedade e aos seus proprietários. 
 Este trabalho é resultado de um processo de estudo e desenvolvimento projetual referente ao 
Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo, ministrado na Universidade do Vale do Ta-
quari - UNIVATES, em Lajeado/RS, e tem por ponto de partida a escolha de uma pré-existência indus-
trial, com edificações datando de mais de 50 e 90 anos, atualmente em desuso, na cidade de Estrela/RS. 
 Conforme supramencionado, o inicio deste trabalho se dá primeiramente pela escolha do lo-
cal, para posterior avaliação de programas e intervenções capazes de consolidar o reuso e readequação 
das edificações existentes entre a Rua Vênancio Aires e a Rua Pinheiro Machado, na cidade de Estre-
la/RS, distante cerca de 100km da cidade de Porto Alegre/RS, capital do estado do Rio Grande do Sul. 
 O terreno ocupa toda a quadra, que além de ser limitado pelas ruas acima descri-
tas, tem ao norte seu limite junto à encosta do Rio Taquari. Esta incrustado numa esquina natu-
ral do rio, sendo localizado no centro da Cidade de Estrela, lugar onde ainda hoje existem diver-
sas edificações de enorme valor histórico e arquitetônico, porém, que, sem o devido apoio público 
e tampouco sem o necessário aporte técnico, estão sendo desconfiguradas, demolidas e esqueci-
das em meio às torres de apartamentos e conjuntos de salas comerciais cada vez mais numerosos. 
 As duas edificações mais antigas datam aproximadamente de 1926, foram construi-
das para abrigar a Fábrica de Sabões Costa, que infelizmente encerrou suas atividades há pou-
cos anos. Estas edificações possuem estrutura em alvenaria autoportante aparente, com orna-
mentos desenvolvidos no mesmo material, cada volume possui duas águas de cobertura, cuja 
inclinação é refletida na fachada. Possuem pé direito duplo no primeiro pavimento, além de um subsolo.  
 Já o complexo industrial que circunda essas duas edificações é datado da decada de 70, re-
flete o apogeu da industria de Sabões Costa e possui três pavimentos, com estrutura e lajes em 
concreto armado maciço, com fechamentos em alvenaria à vista e telhado em telhas de fibro-
cimento. Sua robustez é vizivel, assim como sua qualidade arquitetônica, que diante do tras-
passe temporal, acabou por sofrer alterações e perder grande parte da sua aparência original. 
 De igual sorte, existe a chaminé da caldeira que servia à produção de sabão, este elemento arquite-
tônico já esta presente no centro de estrela há mais de 90 anos, representando um marco não reconhecido 
pelo poder público, mas indiscutivelmente influente na vida de todos aqueles que, durante seus dias, tive-
ram vizuais do rio, da cidade e da natureza, com a presença da chaminé de mais de 25 metros de altura.
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Fotografia das edificações mais antigas,  construídas 
aproximadamente em 1926, com a chaminé e os 
dois volumes principais, existentes em sua origina-
lidade até os dias atuais.
Percebe-se que as ampliações circundaram a pré 
existência, adotando uma linguagem modernista.
O projeto de ampliação, executado na década de 70, 
visava subtrair os edifícios antigos, entretanto du-
rante a execução se optou por manter os mesmos e 
adaptá-los ao uso da Fábrica de Sabões Costa.
Durante os levantamentos, foram disponibilizados 
os projetos originais, tanto da edificação de 1926, 
cujas legendas e observações estão escritas em ale-
mão, quanto das ampliações, com uma precisão mi-
limétrica.
Tais circunstâncias apenas corroboram com a per-
cepção de que a área escolhida, juntamente das 
suas pré-existências, possui um grande valor históri-
co, hoje não reconhecido e até renegado, visto que, 
mesmo inserido na centralidade da cidade de Estre-
la, este conjunto industrial que esta a berira de com-
pletar um século de história, hoje esta abandonado.
ALém do abandono, seus usos esporádicos voltados 
aos mais diversos nichos, toda vez que instalados, 
acabam por interferir na integridade histórica da 
edificação.


