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.levantamento expedito da estação férrea de nova sardenha
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Foram feitas análises na antiga 
es tação  fé r rea  a t ravés  de 
d o c u m e n t o s  h i s t ó r i c o s , 
levantamento expedito e medição 
in loco. A partir disso, foi realizado 
o mapeamento de degradações 
das fachadas e, separadas em 
degradações materiais, hídricas, 
atrópicas e biológicas. Concluiu-
se  que o loca l  es tá  mui to 
degradado, com muitas lacunas, 
vandalismo e diversas vegetações 
crescendo no seu interior. 

1910Ano de construção:

Participa de um conjunto de 
edifícios ferroviários do Rio 

Grande do Sul

A base do edifício se acomoda em um terreno não 
totalmente plano, com assentamento e nivelamento 
do edifício sobre blocos de pedra.

residência do agente e 
sala de espera da estação

.ANÁLISE TIPOLÓGICA, VOLUMÉTRICA e compositiva 
Uso original: sem usoUso atual:ecletismo historicista depurado

Estação de pequeno porte com 
planta em L e prolongamento da 

cobertura sobre a plataforma.

.ANÁLISE TÉCNICo-CONSTRUTIVA

base

corpo

coroamento

O corpo apresenta simetria nas fachadas norte e 
sul e marcação das pilastras que demonstram 
ordem. As aberturas dão ritmo a fachada, onde 
percebe-se um predomínio dos cheios sobre vazios.

Como coroamento há frontão triangular e telhado 
aparente demonstrando sua volumetria, e marquise 
na fachada sul.

Tipologia internacional 
de arquitetura ferroviária

BASE E CORPO

Fundações de pedra 
basalto de corte 

irregular rejuntadas e 
com respiradouros

Estrutura autoportante 
com paredes externas 
em tijolo maciço de 
argila cozida, sendo 
dupla nas colunas

Paredes internas em 
tijolo maciço de argila 

cozida

Esquadrias em 
madeira

Assoalho em tábuas 
largas em madeira 

sobre barroteamento 

Forro em tábuas 
largas em madeira 

matajuntadas

Piso da área de 
embarque em arenito 

(Gres) rosado

Pintura interna cor 
branca em meia 

parede, cinza claro 50 
cm, terracota 90 cm

Pintura externa cor 
terracota nas colunas 
e cor ocra as paredes

Estrutura do telhado 
com madeira maciça, 

porticada

Cobertura da estação 
em telhas portuguesas

Cobertura da estação 
com telhas planas em 
cerâmica quadrada

Cobertura da área de 
embarque com telhas 

de zinco

Rodapé em madeira

Cobertura da área de 
embarque com 

estrutura metálica, 
caibros em madeira

ESQUADRIAS, PISOS E FORRO

COBERTURAS

Após levantamento expedito, análise 
histórica e evolutiva, tipológica, 
técnico construtiva e mapeamento das 
degradações do edifício da estação 
férrea, foi concluído que a mesma 
ainda não é considerada ruína. 
Em uma ruína a grande quantidade de 
lacunas não possibilitam identicar a 
edicação original. A antiga Estação 
Férrea de Nova Sardenha está em 
processo de aruinamento, porém não 
totalmente congurado, ainda não se 
encontra neste caso pois dá para 
vericar a forma, os espaços, a 
volumetr ia, há documentação, 
fotograas, plantas similares (mesmo 
modelo). É possível reconhecer o todo. 
Portanto há autorização teórica para 
intervenção no edifício sob princípios 
do O qual permite restauro crítico. 
adições e supressões com estratégias 
mistas e critérios de legibilidade e 
r e v e r s i b i l i d a d e .

.critérios de intervenção de 
conservação e restauração

.levantamento ICONOGRÁFICO
2000

2006

2012

2021

ESTabilização estrutural
Pilares metálicos xados e parafusados nas 
fundações Amarração superior das paredes com 
vigas metálicas pois não há viga de borda (vigas 
originais eram em madeira e estão degradadas 
e/ou inexistentes). 

Material: foi optado por utilizar estrutura metálica 
pelo fato de ser mais leve e fazer intervenções 
mínimas na estrutura original. Perl VS 200x19 
(12x20cm)

01 ESTRUTURA DA COBERTURA
Recomposição volumétrica com mesmas 
proporções, visto que o original está todo 
comprometido e com grandes lacunas, com 
estrutura metálica apoiadas sobre os pilares

Material:foi optado por utilizar estrutura 
metálica pelo fato de ser mais leve.

02 COBERTURA E MARQUISE03 PISO E FORRO
Reconstituição por anastilose do piso e forro (há 
apenas vestígios dos originais) com madeira de 
lei com alta densidade e  resistência - Cumaru.

04 esquadrias
Fechamento dos espaços para garantir proteção, recomposição 
dos vãos para refazer os ritmos a partir da reconstituição por 
réplica das esquadrias originais (há apenas alguns marcos 
remanescentes).
MATERIAL: madeira Coumarouna odarata (Cumaru). 
Durabilidade natural: alta resistência a fungos apodrecedores e 
xilófagos (razoável a teredos). 

05 tratamento das paredes
Reparos das ssuras com reaplicação de revestimento 
argamassado (chapisco + emboço + reboco) visto que as 
mesmas apresentam sujidades, desplacamentos e degradações 
atrópicas.
Pintura externa com cores originais através de prospecção: 
terracota nas colunas e cor ocra as paredes. Pintura interna cor 
branca em meia parede, cinza claro 50 cm, terracota 90 cm

06
Nova marquise  e cobertura com mesmas proporções e 
material similar, já que a original está caindo.

MATERIAL: na marquise foi optado por utilizar estrutura 
metálica xada nas pilastras existentes, e fechamento 
em placas de  policarbonato translúcido, e na 
cobertura telhas portuguesas. 
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.projeto final restauro crítico da estação férrea de nova sardenha

.intervenções na estação férrea de nova sardenha
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