
O tema escolhido para o desenvolvimento deste tra-
balho de conclusão de curso é o reuso do prédio 
que abrigava a Estação Ferroviária de Jaguari e a 
requalificação de seu entorno. 

O projeto engloba a proposta de reciclagem de uso 
do prédio da estação, a reforma do armazém de 
cargas e construção de um espaço comercial de 
apoio.

O projeto também abrange a concepção de um 
Centro de Interpretação da região, localizado em 
frente a Estação, de iniciativa público-privada, e a 
proposta de reativação dos trilhos para o turismo 
local, conectando as estações de Jaguari e Santiago, 
município ao lado, ideia essa que já existe por parte 
da prefeitura de Santiago.

É proposto também um estudo de paisagismo para 
as áreas externas, fazendo a interligação entre os 
espaços construídos e edificações de seu entorno, 
melhorando as circulações existentes e criando um 
parque linear adjacente a ferrovia.

1.  A escolha do tema se dá primeiramente por 
questões afetivas com o local e pelo interesse des-
pertado na faculdade pelo tema do patrimônio e a 
importância de sua preservação e significado his-
tórico.

A reutilização de edificações históricas constitui for-
mas apropriadas e econômicas de assegurar a sua 
sobrevivência, especialmente se a comunidade local 
se identifica e se apropria do uso proposto.

2.  Além da questão da importância da preser-
vação do patrimônio, há também a preocupação com 
o desenvolvimento do turismo na cidade.

O investimento na preservação e a valorização de 
edificações históricas da cidade, além da criação de 

novas atrações (como o Centro de Interpretação e 
a reativação dos trilhos), poderia contribuir para o 
desenvolvimento da atividade turística e atrair 
visitantes de outras partes do estado, não só da 
região como acontece hoje.

3.  A ideia de criar um centro de interpretação 
vem alinhada com a noção de que o trabalho de 
preservação vem unido com o de conscientização 
e mais ainda de apropriação e conexão emocional 
por parte da população local com a própria história. 

Esses centros são opções mais viáveis para áreas 
rurais, onde não há tantos recursos ou demandas 
para a instalação de um museu tradicional e comple-
to e onde o patrimônio pode ser um fator importante 
para o desenvolvimento do turismo. 

Para o prédio da Estação é proposta a elaboração de 
um projeto de reuso do edifício, partindo do pres-
suposto que os trabalhos de restauro e intervenções 
técnicas sejam realizados pela prefeitura previamen-
te. 

Para o programa foi pensado em centro cultural 
multiuso, programa que atende as características 
formais do prédio e também é viável economicamen-
te para o município.

O armazém de cargas foi ocupado há cinco anos pela 
comunidade da terceira idade da cidade, que realizou 
reformas no local (pintura, troca do piso, construção 
de anexos para cozinha e sanitários) com iniciativa 
privada. 

Para o projeto a ideia é manter o espaço com a ter-
ceira idade, visto que foi um uso que surgiu de forma 
espontânea, realizando uma reforma do local  e 
construção de novos anexos para a cozinha e sani-
tários que valorizem e complementem a edificação 
original.

Para a edificação nova, a ser implantada no local 
onde hoje se encontra uma antiga oficina da ferrovia, 
é proposta a construção de um prédio de apoio ao 
complexo da estação e que sirva como ponto de 
atração de público para o local, em diferentes mo-
mentos do dia. Pensando nisso é proposta uma edi-
ficação com espaços para alugar, que possam abri-
gar uma lancheria e uma pequena loja de produtos 
coloniais (na região há bastante produtores).

A renda gerada pelo aluguel desse espaço pode con-
tribuir para a manutenção dos outros edifícios do 
complexo, de uso mais público. 

Para o Centro de Interpretação é pensada uma par-
ceira público-privada, onde o poder público permi-
tiria a reativação dos trilhos para exploração de um 
turismo local e em retorno seria construído o centro 
localizado em terreno público em frente à estação.

Além dos espaços construídos, é preciso pensar nos 
espaços abertos de mesma maneira. O projeto das 
áreas externas contempla espaços de convivência, 
estimulando a permanência de pessoas na área, e um 
parque linear adjacente a ferrovia ao longo da área 
de intervenção.
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O trabalho tem como proposta fazer um estudo sobre 
a reciclagem de uso de edificações históricas em 
um município do interior, cujas características parti-
culares e falta de recursos dessas cidades muitas ve-
zes representam barreiras para a preservação e ma-
nutenção do patrimônio a longo prazo. 

Assim como o objeto do edifício, também é buscado 
trabalhar com o espaço aberto o qual é parte inte-
grante da paisagem onde estão inseridos esses edifí-
cios.

O objetivo com o projeto é a preservação do Patri-
mônio Ferroviário local, propondo um novo uso 
condizente com a realidade da comunidade e do mu-
nicípio garantindo a sua longevidade.

Criação de novos espaços públicos voltados para a 
conscientização e valorização da história da ci-
dade; Requalificação e revitalização dos espaços 
abertos e adjacentes a ferrovia; E desenvolvimento 
do turismo, trazendo investimentos e consequente-
mente crescimento para a cidade.
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