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RESUMO 

 
FARENZENA, Juliane. Da imigração italiana à preservação da cultura local: 
Reabilitação do moinho de Salto Veloso. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Curso de Arquitetura e Urbanismo). Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Laguna, 2017. 
 
Resgatar e reafirmar a história e a identidade local através da reabilitação do moinho 
da cidade de Salto Veloso se faz importante para que este, que é um dos últimos 
vestígios e essência da origem e do desenvolvimento econômico do município se 
mantenha presente. A edificação é reflexo do trabalho dos imigrantes italianos que 
desbravaram a região e disseminaram costumes e tradições mantidas até nos dias 
atuais, responsáveis pela cultura e identidade local. A fundamentação para este 
trabalho se estruturou em pesquisas para a elaboração da revisão teórica que 
abordou temas como a história da imigração italiana, a cultura local advinda da 
imigração, a interpretação do patrimônio, os centros de interpretação, a gastronomia 
e a reabilitação. Fizeram-se essenciais as análises de referências de projeto, os 
quais incluem a reabilitação do Caves Graham’s 1890 Port Lodge em Portugal, e a 
intervenção do Green Belt Center na Áustria. Além disso, realizou-se um estudo de 
caso no Museu do Pão em Ilópolis, Rio Grande do Sul, o qual auxiliou na 
compreensão da posição da comunidade em relação ao projeto, através do 
questionário aplicado como metodologia. As pesquisas, os referências de projeto, o 
estudo do edifício e a análise urbana tornaram possível a elaboração de diretrizes e 
de uma síntese crítica inicial para nortear o projeto a ser desenvolvido no Trabalho 
de Conclusão de Curso II. 
 
Palavras-chave: Moinho. Reabilitação. Imigração italiana. Identidade local. Salto 
Veloso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da maior onda de imigração europeia da história brasileira, os 

italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul foram responsáveis por revolucionar a 

triticultura nacional, trazendo consigo hábitos alimentares e introduzindo massas e 

pães no cardápio do país. Dezenas de moinhos estavam dispersos e faziam parte da 

paisagem das plantações de trigo.  

Constata-se hoje que a existência de moinhos já se tornou raridade, restando 

apenas algumas edificações que resistiram às intempéries. Uma grande parte das 

edificações em madeira sucumbiram ao tempo e ao abandono, enquanto outras 

foram descaracterizadas ou substituídas por novas construções. Para as famílias 

colonizadoras, essas raridades são registros da conquista da vida autossustentável 

e da trajetória do desenvolvimento das cidades até os dias de hoje. 

O moinho de Salto Veloso é um dos vestígios preservados pelo tempo e, 

mesmo abandonado, depois do encerramento das atividades de seu uso original em 

2008, permanece como registro de um importante período e de uma forma de vida 

que está em constante mudança.  

 

Assim, não há, de fato, que se pensar apenas na edificação, no monumento 
isolado, testemunho de um momento singular do passado, mas é preciso, 
antes e mais nada, perceber as relações que os bens naturais e culturais 
apresentam entre si, e como o meio ambiente urbano é fruto dessas 
relações. (CASTRIOTA, 2009, p.89). 

 

Valorizar essa identidade característica dos imigrantes de origem italiana e os 

diversos hábitos forjados ao longo do processo de adaptação é o objetivo mais 

amplo deste trabalho, que considera a utilização e adaptação do moinho e suas 

relações com o desenvolvimento do município e sua gente a partir de novos usos.  

“Ademais, o melhor meio para conservar um edifício é encontrar para ele uma 

destinação, e satisfazer tão bem todas as necessidades que exige essa destinação, 

que não haja modo de fazer modificações” (VIOLLET-LE-DUC, 2000, p. 65). 
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1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

Localizado na região meio oeste de Santa Catarina, Salto Veloso é um 

município que tem como principal descendência cultural a italiana, e carrega através 

dos tempos uma série de tradições1 que são passadas de pais pra filhos desde 

1923. Quando os primeiros moradores começaram a povoar a região, iniciou-se o 

processo de atividades voltadas ao trabalho, culinária e costumes que hoje 

correspondem à identidade cultural do local.  

Neste contexto surge o moinho de Salto Veloso, que tem sua relevância 

associada a uma importante etapa do desenvolvimento local. Parte da edificação 

que sobreviveu até os dias de hoje agora está na delicada condição de ser usada 

para fins não vinculados aos de origem, acarretando sua degradação física, o que 

ocasiona a possibilidade de ser demolido.  

O moinho é atualmente um dos últimos vestígios materiais de um tempo de 

desenvolvimento econômico e afirmação cultural que o município mantém. Por outro 

lado, analisando detalhadamente seu estado de conservação (esquadrias 

danificadas, umidade generalizada e insetos xilófagos que ameaçam suas 

estruturas), tem-se ideia da situação de descaso com o imóvel. 

Além disso, nota-se na área de estudo que apesar de haver uma considerável 

valorização voltada à cultura italiana, representada através de grupos de dança e 

eventos voltados à culinária, que o envolvimento principalmente por parte dos jovens 

vem sofrendo constante diminuição ao longo do tempo, tornando a demanda por 

essas atividades cada vez mais baixa em relação aos anos antecedentes.  

Paralelo a isso, trabalha-se também com o fato de que se trata de um 

município pequeno que abriga uma população de pouco mais de 4000 habitantes 

segundo o censo do IBGE de 2010. Essa circunstância aliada a outros fatores 

externos como a falta de entretenimento noturno, resultaram na carência de locais 

para lazer, incitando a população a deslocamentos para cidades vizinhas e 

demonstrando uma demanda que se quer atender como objetivo do futuro projeto. 

 

 

                                            
¹ Segundo Weber (2004), comportamento tradicional diz respeito às ações sociais orientadas pelo 
hábito, nas quais o indivíduo não pensa nos motivos que as originam, deixando-se influenciar pelo 
comportamento de outros.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Becerra (1997), sobre patrimônio cultural, relata que este define todos os 

recursos que se herda, bens mobiliários e imobiliários, capitais e outros, o objetivo é 

garantir a sobrevivência dos grupos sociais e também interligar as gerações. Choay 

(2001, p.11) define como patrimônio cultural “A expressão que designa um bem 

destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, 

constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se 

congregam por seu passado comum [...]”. 

Em nível nacional, o artigo 216 da Constituição Federal de 1988 que trata 

sobre patrimônio cultural, determina que este é constituído pelos “bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”.  

Atendendo às características expostas pela Constituição sobre patrimônio 

cultural, o moinho de Salto Veloso possui um valor histórico que é resultado de um 

processo que ocorreu desde a colonização pelos imigrantes italianos, passando por 

sua fase de maior influência na economia do município até seu declínio, associando 

à memória local uma identidade com base em heranças culturais da imigração 

italiana. 

Dessa forma, analisando as definições sobre o tema, denota-se a 

imprescindível importância de tornar preservado um bem, seja ele material ou 

imaterial, no propósito de manter ativos e/ou registrando os costumes de origem 

local, além de reforçar o vínculo das gerações. 

 

Patrimônio material e patrimônio imaterial não aparecem mais como 
duas áreas separadas, mas como um conjunto único e coerente de 
manifestações múltiplas, complexas e profundamente 
interdependentes dos inúmeros componentes da cultura de um grupo 
social (LÉVY-STRAUSS, 2001, p. 23). 

 

Em função de trabalhar em conjunto com a edificação histórica, destaca-se o 

contexto cultural que envolve bens de diferentes naturezas presentes no município. 

Considera-se os bens imateriais relativos aos costumes mantidos e repassados 

pelos imigrantes italianos, enfatizando danças típicas e principalmente a culinária. 
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Segundo a UNESCO2, “O Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as 

expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as 

partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus 

descendentes”. 

Paralelamente, a preservação física de uma edificação simbólica como a que 

se faz referência aqui, incita uma valorização por parte da população local, tanto por 

meio de sua autoestima coletiva, assim como de novas possibilidades de uso e 

apropriação. Do mesmo modo, a iniciativa – que tem como foco atender 

primeiramente às demandas simbólicas e de serviços locais – também tem 

consequências significativas no incentivo às práticas de preservação através do 

turismo cultural, despertado pelo interesse em conhecer.  

 

[...] O turismo com base no legado cultural permite que se mantenha, 
em um lugar específico, um determinado período do tempo, que deu 
origem a essa comunidade. Permite que a comunidade, de alguma 
forma, engaje-se no processo de recuperação da memória coletiva, 
de reconstrução da história, de verificação das fontes. Permite, até 
mesmo, que muitos membros da comunidade adquiram, pela primeira 
vez, consciência de que sua cidade representou em determinado 
cenário e em determinada época (BARRETO, 2000, p.49). 

 

Assim, tem-se em vista que o processo de valorização do patrimônio cultural 

demonstra efeitos importantes quando associados à intenção de resgatá-lo e 

posicioná-lo aos interesses da comunidade local primeiramente, possibilitando a 

partir disso uma valorização externa. Desse modo, tornar a cidade atrativa aos olhos 

externos e, sobretudo a quem vive nela, faz despertar o desejo de estar e 

permanecer. 

A partir do interesse em resgatar a identidade local através da preservação 

dos bens materiais e imateriais, oferecendo ao município novos espaços de lazer e 

serviço associados aos espaços de memória coletiva, justifica-se a proposta da 

implantação de um Centro de Interpretação da Gastronomia Italiana, sobretudo a 

partir do registro e do resgate da culinária típica imigrante. 

 

 

                                            
2 Definição da UNESCO sobre Patrimônio Cultural Imaterial, disponível em 
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/> Acesso em: 19 
abril 2017. 
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Torna-se parte da justificativa desse trabalho a importância significativa da 

região em questão para a autora, sendo essa sua cidade de origem. Crescer e 

conviver com a temática e os problemas tratados, assim como com o desejo 

compartilhado pela comunidade de criar um espaço condizente com a edificação, 

concebe o interesse em solidificar um projeto de modo a instigar e incentivar o 

processo de valorização e preservação do patrimônio local.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

 

Estabelecer a base teórica e as diretrizes necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso II, que visa a elaboração de um 

projeto de reabilitação do moinho de Salto Veloso, Santa Catarina, por meio de um 

Centro de Interpretação da Gastronomia Italiana buscando suprir a demanda de um 

espaço cultural e de gastronomia típica no município.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Aprofundar pesquisas históricas e analisar o contexto que envolve os 

assuntos relacionados ao tema, com especial atenção voltada ao 

patrimônio, a fim de estruturar uma base para o projeto final. 

b) Analisar projetos de referência que contenham propostas, problemas, 

programa e/ou contexto semelhantes ao estudado, buscando entender 

soluções e contextos específicos que sejam interessantes para a 

concepção da proposta de projeto.   

c) Elaborar um partido arquitetônico a partir das diretrizes de projeto traçadas 

ao decorrer do estudo, adaptado ao contexto local e às condicionantes 

encontradas/justificadas.  

d) Despertar a atenção política e social para o tema, com a intenção de 

auxiliar no processo de reconhecimento da edificação em questão como 

patrimônio cultural, no intuito de se aproximar da concretização de um 

espaço de cultura e lazer associado à valorização da história local.  
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

a) Busca por informações através de livros, revistas, manuais, endereços 

eletrônicos, artigos, teses, dissertações e legislação, além de centros de 

documentação, museus e arquivos históricos acerca do tema, buscando 

fundamentação teórica através das revisões bibliográficas e pesquisas para 

embasar as decisões a serem tomadas.  

b) Análise de projetos referenciais (por meio virtual) e de um estudo de caso 

específico buscando aprofundamento prático por meio de exemplos 

concretos. 

c) Análises locais levantando dados sócio espaciais, buscando entender as 

necessidades para elaborar um programa arquitetônico.  

d) Aprofundar o conhecimento a respeito da edificação e atualizar o 

levantamento cadastral e o estado atual do imóvel em questão, através de 

visitas in loco, entrevista com proprietários e pessoas vinculadas à história 

do imóvel e da cidade.  
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2 ANÁLISE HISTÓRICA E TEÓRICA 

 

 2.1 A IMIGRAÇÃO ITALIANA 

 

A partir do século XIX, muitas imigrações ocorreram trazendo da Europa para 

a América várias nacionalidades, em especial a italiana no Brasil, que representou 

entre os anos 1870 e 1920, 42% do número de imigrantes que ingressaram no país, 

o que corresponde a 1,4 milhões de pessoas (GOMES, 2007). 

 

A grande imigração da Europa para as Américas, durante o século 
XIX e parte do século XX, nos quais mais de 40 milhões de indivíduos 
atravessaram o Atlântico, teve como plano de fundo o sistema 
capitalista que se impôs no Ocidente. O novo modelo de produção fez 
com que sobrasse mão de obra na Europa, enquanto na América ela 
continuava escassa (DE BONI, 1998, p. 11). 

 

Desde a segunda metade do século XIX e mais intensamente entre 1876 e a 

Segunda Guerra Mundial, os lavradores na Itália passavam por um momento difícil 

de doenças e de extrema pobreza, o que levou ao êxodo de um grande número da 

população italiana (SCAPIN, 1976).  

Tal fato ocorreu devido à unificação da Itália com a tomada de Roma em 

1870, que atingiu a fundo a estrutura agrária vigente na época. Com a derrubada 

das barreiras alfandegárias internas e externas, os produtos industrializados que já 

existiam na Europa chegaram à Itália, afetando diretamente a forma artesanal de 

produção e ficando os agricultores fadados a depender exclusivamente de seu 

trabalho na terra (DE BONI, 1998).   

 

Eminentemente ligada à terra, esta verdadeira legião de camponeses 
via de ano para ano o esgotamento do solo que cansado pelo cultivo 
interrupto nele praticado, já não produzia alimentos necessários à 
sobrevivência das famílias, que eram ainda obrigadas a pagar em 
produto (cereais e frutos), a renda ao proprietário (SCAPIN, 1976, p. 
59). 
 

Como já era de se esperar, a pobreza e as doenças foram se alastrando, pois 

ficava o camponês restrito apenas ao excedente do milho que produzia, o que fez 

com que a polenta se tornasse a base da alimentação diária e a carne a constituir 
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um artigo de luxo. Paralelo a isso, ouviam de agentes de imigração brasileiros pagos 

pelo governo, propaganda das terras americanas. Tais propagandas alegavam que 

no Brasil “todos teriam a mesma oportunidade, uma terra de esperanças, numa terra 

de futuro onde somente coisas boas esperavam os que se aventurassem a pisar no 

seu chão donde brotavam as mais diversas searas” (SCAPIN, 1976, p. 62). 

Por conseguinte, ao tempo que os colonos italianos viram na América uma 

oportunidade de trabalho e de uma vida melhor, o governo brasileiro demandava de 

trabalhadores para ocupar o espaço dos escravos nas lavouras cafeeiras de São 

Paulo, onde existiam as grandes plantações que moviam a economia do país, além 

de ocupar os espaços nos imensos territórios ainda não desbravados, 

principalmente no Rio Grande do Sul, onde pretendiam implantar núcleos de 

colonização (SCAPIN, 1976).  

Conjuntamente à este fato, o curso de estratégias geopolíticas de 

miscigenação e ocupação territorial3 do final do século XIX incentivaram a vinda de 

imigrantes de origem europeia para o país. 

Segundo Franzina (2006), a concessão de lotes para a atividade agrícola 

principalmente nos estados do sul do país onde havia a subsistência através da 

agricultura familiar, fez com que muitas famílias italianas buscassem se instalar 

nesses lugares em que poderiam dar continuidade ao trabalho como pequenos 

proprietários.  

 

2.1.1 História e moinho de Salto Veloso 

 

A história da ocupação de Salto Veloso tem início com a tribo dos Xoklengs, 

chamados de “Os senhores das Matas”. Seminômades, esses indígenas dominaram 

parte e vagaram por toda a extensão do Alto Vale do Rio do Peixe. Vestígios como 

pedaços de cerâmica de utensílios, pontas de flecha, pedras polidas, pedaços de 

urnas funerárias, além de depoimentos, confirmam a presença desses povos na 

região onde hoje se localiza a cidade (SCAPIN, 1976, p. 24).  

 

                                            
3 Ver mais em “A ideologia do branqueamento na sociedade brasileira” de Idalina Maria 

Amaral de Oliveira, disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1454-

6.pdf> Acesso em: 28 abril 2017. 
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Figura 1: Localização da cidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

  Passado algum tempo após os imigrantes oriundos da Itália se estabeleceram 

na região do Rio Grande do Sul, em meio às dificuldades os desbravadores foram 

modificando a paisagem e a região a partir de seu trabalho e sua cultura. Entretanto, 

a ocupação vinha acontecendo de maneira acelerada e expressiva, levando o 

governo do Rio Grande do Sul, já preocupado, a criar mecanismos para desacelerar 

e controlar a entrada de imigrantes.  

Enquanto isso, em Santa Catarina as autoridades buscavam meios de atrair 

imigrantes para trabalhar nas suas terras ainda não exploradas, e representantes de 

companhias colonizadoras divulgavam através de visitas e jornais o solo 

catarinense.  Desse modo, famílias que procuravam novos espaços se deslocaram 

para a região onde hoje está localizada a cidade de Salto Veloso (SCAPIN, 1976, p. 

58). 

 

Um dos primeiros registros de imigrantes italianos em solo 
catarinense data de 1874, quando quinze famílias trentinas, de 
Matarello e mais doze da região de Trento chegaram à vila de Itajaí, 
estabelecendo-se no ano de 1875 nas margens do rio dos Cedros, 
onde nasceria, posteriormente, a povoação do mesmo nome 
(SCAPIN, 1976, p. 71). 

 

No início da colonização o comercio era baseado na troca de produtos 

agrícolas, até que, ao longo do tempo e com o desenvolvimento da cidade e o 

aumento da produção tritícola, chega-se ao ano de 1954. Nesse ano, alguns 

velosenses que acreditavam na potencialidade do local decidiram em sociedade 

criar a “Indústria Salto Veloso Ltda”. Cientes do trabalho que os aguardava e de que 

necessitavam de energia suficiente para mover as engrenagens que acionariam o 

moinho, os sócios começaram por construir uma usina. Relatos feitos no ano de 

funcionamento alegam que “a usina utiliza as águas do Rio Veloso que é afluente do 

Rio Santo Antônio [...]. A energia destinada, na maior parte para acionar o moinho 
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da empresa e, por outra parte, para a iluminação da pequena vila de Salto Veloso” 4. 

Desse modo, além de conduzir energia para o funcionamento do moinho, a 

usina também gerava iluminação para a pequena vila que formava a cidade, dando 

princípio assim à contribuição do moinho para o desenvolvimento municipal. A 

manutenção desde os postes até a instalação da rede elétrica era feita pelos sócios 

da empresa. A comunidade foi beneficiada pela energia da usina até 1967, quando 

os serviços da CELESC finalmente chegaram à região (SCAPIN, 1976). 

 

Figura 2: Esquema representando o princípio da distribuição elétrica pela usina. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com algumas peças seccionadas manualmente, levando semanas de 

trabalho, o moinho começou a ser construído com madeira de pinho, utilizando um 

sistema novo na época, que se “constituía numa verdadeira obra de arte” (SCAPIN, 

1976, p. 246). Dispensando pregos e parafusos, a estrutura era composta apenas 

por encaixe, sustentando quatro andares e 13 metros de altura.  

Além de ser um marco da construção civil para o município, a edificação 

abrigou e tornou possível a produção de farinha de trigo e posteriormente farinha de 

milho. Vindo a ganhar prosperidade e evoluir, o moinho recebeu um segundo jogo 

de cilindro que dobrou a produção e alavancou a comercialização do produto, 

vendendo também para estados vizinhos (SCAPIN, 1976).  

 

                                            
4 Trecho que se refere à usina, retirado do livro “O que somos, de onde viemos”, de Alzira Scapin 
(1976). 
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Assim como o moinho, outras formas de comércio foram surgindo, auxiliando 

no desenvolvimento econômico e incentivando o crescimento e a vinda de outras 

famílias para a região, na sua grande maioria de descendência italiana. Os costumes 

de origem que se prolongam até nos dias atuais foram sempre mantidos com 

orgulho, desde a língua italiana – ainda falada por alguns moradores mais velhos, 

até o gosto pela comida típica que inclui, sobretudo, a polenta, que tem como 

matéria prima a farinha de milho, relacionada diretamente com o papel principal do 

moinho ao longo da história do município. 

 

2.2 A CULTURA 

 

2.2.1 Cultura em Salto Veloso  

 

Salto Veloso tem seu incentivo à cultura voltado aos grupos de dança típica 

italiana, grupos de canto e coral, eventos relacionados à gastronomia italiana como 

o “Jantar Italiano” e o “Polentaço”, e oficinas realizadas pela Casa da Cultura5 que 

incluem aulas de dança e de música.  

 

2.2.1.1 IDMS 

 

O IDMS (Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável) é elaborado pela 

FECAM6 e utiliza o conceito de sustentabilidade a partir da das quatro dimensões 

apresentadas nos gráficos: sociocultural, econômica, ambiental e político 

institucional. É uma ferramenta utilizada para medir o grau de desenvolvimento de 

um território, visando um cenário futuro desejado. Abaixo está exposto o gráfico 

geral de Salto Veloso de 2016 e das quatro dimensões, especificando a 

sociocultural, foco do trabalho. 

 

 

 

 

                                            
5 Biblioteca Pública da Casa da Cultura Abel Abati, onde acontecem as aulas. 
6 Federação Catarinense dos Municípios. 
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Figura 3: IDMS geral de Salto Veloso e das quatro dimensões, especificando a sociocultural. 

 

Fonte: IDEM7, modificado pela autora. 

 

Pode-se perceber que a dimensão sociocultural é a melhor colocada em 

relação às outras, porém, analisando sua composição, constata-se que a cultura tem 

o índice mais baixo, sendo 0,529un. Ao analisar os componentes da subdimensão 

cultural tem-se em vista que os principais responsáveis pelo baixo valor são os itens: 

Fundo Municipal de Cultura Exclusivo e Legislação de Proteção ao Patrimônio 

Cultural Material ou Imaterial, que apresentam 0,00 unidades.  

Analisando esse índice no âmbito regional, a situação não difere muito. Na 

região da AMARP8, a dimensão sociocultural é de 0,70un, sendo a subdimensão da 

cultura o mais baixo dos que a compõem, com 0,426un. É notório que, a partir dos 

dados expostos, há uma falta de incentivos e iniciativas na área cultural para criar 

instrumentos, tanto na esfera municipal quanto regional, resultando nos baixos 

índices em relação à cultura.  

 
 

                                            
7Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável, disponível no site: 
<http://indicadores.fecam.org.br/indice/municipal/codMunicipio/226/ano/2017> Acesso em:  10 abril 
2017. 
8 Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe. 

http://indicadores.fecam.org.br/indice/municipal/codMunicipio/226/ano/2017%3e%20Acesso%20em%2010/04/2017
http://indicadores.fecam.org.br/indice/municipal/codMunicipio/226/ano/2017%3e%20Acesso%20em%2010/04/2017
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2.1.1.2 Rota Italiana 

 

A CONTTUR9 idealizou em 2001 a chamada rota italiana “Cammino Veneto”, 

que foi lançada oficialmente em 2008, coordenada também pela ARI10 e CISC11 e 

financiada pela SOL12 e Funturismo. A rota tem por objetivo potencializar as 

características da população da microrregião meio oeste de Santa Catarina, além de 

desenvolver o turismo regional através da etnia italiana, valorizando a tradição, 

folclore e gastronomia.  

A rota é composta por 15 municípios, dentre eles Salto Veloso, e realizou, na 

época, encontros para debater o desenvolvimento do projeto, sendo um realizado na 

Itália em novembro de 2009, que resultou na divulgação, discussão e no apoio da 

Região do Vêneto, Itália, para o projeto.  

 

2.1.1.3 Inventário dos ciclos econômicos 

 

Em 2008, em decorrência de uma orientação nacional para o IPHAN13 ampliar 

seu estoque de material, e com o intuito de pesquisar a partir de outra esfera que 

diferenciasse da já tradicionalmente conhecida na área do litoral a partir de estilos, 

iniciaram-se pesquisas a partir de ciclos econômicos de desenvolvimento do estado.  

Dois ciclos foram estabelecidos para pesquisa: o da madeira e o da erva mate, 

localizados a norte do estado, abrangendo também a região de Salto Veloso. Além 

disso, pesquisas sobre imigração e patrimônios ainda presentes nessa região foram 

feitos a partir de materiais já existentes e outros disponíveis na internet e 

disponibilizados pelas prefeituras locais.  

Percebe-se, portanto, interesses reconhecidos que vão além da cidade, pelo 

fato de o município de Salto Veloso estar em uma região que fez parte de um 

importante ciclo econômico de desenvolvimento, que também teve ligação com a 

edificação em estudo, visto na análise histórica no decorrer do trabalho, e que hoje 

conta com um histórico que acrescenta na cultura patrimonial da região e do estado.  

 

                                            
9 Fundação de Turismo Vale do Contestado. 
10 Associação da Rota Italiana, criada em prol da rota italiana. 
11 Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina. 
12 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. 
13 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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2.3 INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Interpretar é acrescentar valor e conhecimento, é estimular a criatividade e 

induzir ao respeito e proteção do patrimônio envolvido. Revelar significados e 

provocar emoções também fazem parte do processo de interpretação (MURTA; 

ALBANO, 2002). 

 

(...) envolvendo desde o início a população do lugar, a interpretação 
pode ser um poderoso aliado do desenvolvimento local sustentável. 
Uma comunidade que não conhece a si mesma dificilmente poderá 
comunicar a importância do seu patrimônio, seja na interação com os 
visitantes, seja na sensibilização das operadoras. A prática 
interpretativa deve, portanto, promover a discussão entre os vários 
segmentos sociais sobre aquilo que torna seu lugar especial e 
diferente. Deve também levar os moradores a (re)descobrir novas 
formas de olhar e apreciar seu lugar, de forma a desenvolver entre 
eles atitudes preservacionistas. Finalmente, deve despertar novas 
vocações e possibilitar oportunidades de trabalho e rendas ligados ao 
turismo (MURTA; ALBANO, 2002, p. 11). 

 

2.3.1 Os Museus e Os Centros de Interpretação 

 

Conforme o Estatuto dos Museus, os museus são: 

 

Instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 

comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções 
de valores históricos, artísticos, científicos, técnicos, ou de qualquer 
outra natureza cultural, aberta ao público, a serviço da sociedade e 
de seu desenvolvimento (IBRAM14, 2009). 

 

Museu, que provém do termo Museum de origem latina, derivado do grego 

museion, na Grécia, era um composto de templo e instituição de pesquisa que tinha 

como principal foco o saber filosófico. O museion era então esse local privilegiado, 

onde a mente repousava e onde o pensamento profundo e criativo, liberto dos 

problemas e aflições cotidianos, poderia se dedicar ás artes e às ciências (SUANO, 

1986). 

 A partir disso, o termo museu assumiu vários conceitos ao longo da história 

em todo o mundo, passando pela época em que tinha um caráter privado (século 

                                            
14 Instituto Brasileiro de Museus, disponível no site: <http://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-
museu/> Acesso em: 27 abril 04 2017. 
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XV), sendo seu interior e sua visitação restrita apenas aos nobres e aos artistas, até 

a o momento em que finalmente passa a ser aberto ao público, no século XVIII15. 

Desde então, os museus vem desempenhando importante papel na 

divulgação e conscientização na área do patrimônio. Os centros de interpretação 

também surgem nesse sentido, porém, ao contrário dos museus, eles não têm o 

objetivo principal de coletar, conservar e estudar objetos, ao invés disso, permitem 

que os visitantes possam apreciar e interpretar os valores culturais através de 

informações. Interpretação, em contraste com a definição racionalista que 

caracteriza as práticas tradicionais dos museus, busca evocar sentimentos e 

sensações: consciência, paixão, emoção. Um dos objetivos fundamentais da 

interpretação é a conservação do patrimônio cultural e natural (MORALES, 2001). 

 

2.3.2 Os Centros de Interpretação 

 

A interpretação do patrimônio teve seu princípio associado aos primeiros 

parques nacionais nos Estados Unidos no século XIX e às paisagens que os 

mesmos proporcionavam. Porém, foi só em 1957 que Freeman Tilden16 descreveu 

em sua publicação “Interpreting Our Heritag” o trabalho de revelar para os visitantes 

a beleza, a inspiração e o significado espiritual que estão por trás do que os sentidos 

podem perceber (TUGAS et al., 2005).  

Outras definições foram feitas ao longo do tempo a respeito da interpretação 

patrimonial. Edwards (1976) disse que o objetivo é ajudar o visitante a entender o 

significado do objeto patrimonial, enquanto que Padró (2002) definiu como um 

método de apresentação e comunicação do patrimônio, com o objetivo de promover 

seu uso para a cultura, educação, fins sociais e turismo.  

O objetivo maior dos Centros de Interpretação do Patrimônio é conscientizar 

sobre o patrimônio local em que estão inseridos, e muitas vezes podem incluir outros 

serviços como informação turística, bar e restaurante (TUGAS et al., 2005). Bem 

como informar sobre a importância material, também têm a função de provocar o 

interesse do visitante quanto às culturas que envolvem o patrimônio intangível. No 

caso deste estudo, o elo principal é a gastronomia, mas pretende-se considerar 

                                            
15 Ver mais no livro “O que é museu?” de Marlene Suano, disponível em: 
<https://historiadoresfcat.files.wordpress.com/2013/10/suano-marlene-o-que-c3a9-museu.pdf> 
Acesso em: 24 mar. 2017.  
16 Membro da US Park Service, considerado o pai da interpretação. 
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também outras manifestações e espaços de interesse histórico e cultural. Freeman 

Tilden estabeleceu os seis princípios da interpretação17:  

a) A interpretação do bem cultural deve ter relação com as características de 

quem visita;  

b) A informação não é interpretação por si só, mas a interpretação é baseada 

e inclui informações. 

c) A interpretação é arte que abrange várias outras artes, e qualquer arte é de 

certa maneira ensinável.  

d) O principal objetivo da interpretação não é a instrução, e sim a provocação. 

e) A interpretação deve ter por objetivo apresentar um todo, e não uma parte.  

f) A interpretação dirigida às crianças deve ter uma abordagem diferente e 

específica.  

 

2.3.3 Criando um Centro de Interpretação 

 

Os fatores a serem considerados no projeto de um Centro de Interpretação 

incluem o envolvimento com a população local, de modo que eles possam dar apoio 

e estejam cientes do impacto local em termos de emprego e lugares para auxílio 

(TUGAS et al., 2005), além de possíveis impactos negativos.  

A principal estratégia utilizada pelos centros de interpretação são as 

exposições cenográficas com o apoio do audiovisual (TUGAS et al., 2005), porém, 

os centros usam uma vasta gama de recursos para sua apresentação, contando 

com técnicas específicas de lógica, comunicação e criatividade para resultar no 

entendimento do visitante. Algumas delas foram citadas por Tugas em seu livro 

“Heritage Interpretation Centres: The Hicira Handbook”18: 

a) Exibições da interpretação: exibe a mensagem através do objeto original ou 

reproduções, podendo haver auxilio de material gráfico e ilustrativo. É o 

mais utilizado; 

b) Sinalização: É também uma forma de promover o patrimônio e sua imagem, 

mas tem como principal objetivo facilitar o acesso dos visitantes ao local, 

através de mapas, placas ou painéis informativos; 

c) Programação de visita guiada: onde o guia responsável faz o papel 

                                            
17 Tradução feita pela autora do livro “Heritage Interpretation Centres: The Hicira Handbook” (2005). 
18 Tradução feita pela autora do livro “Heritage Interpretation Centres: The Hicira Handbook” (2005). 
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intermediário entre o patrimônio apresentado e os visitantes; 

d) Modelos, apresentações de slides e reproduções: de forma educativa, pode 

ser úteis no caso das crianças, ou de deficientes, valorizando, por exemplo, 

o toque, no caso dos cegos; 

e) Recursos audiovisuais: filmes, vídeos, reconstruções virtuais e gravações 

são utilizados para promover o estimulo do visitante; 

f) Workshops educativos: atividades de ensino e educação para motivar os 

visitantes e permitir que entrem em contato com o ambiente;  

g) Folhetos e publicações: informações em diferentes níveis do centro e seus 

serviços. Mapas e guias de bolso são exemplos; 

h) Organização de atividades extras: eventos culturais, festas e eventos que 

chamem a atenção do público; 

i)    Produtos culturais: publicações, artesanato e comida, por exemplo. 

 

Tugas et al. (2005) ainda afirma que cada centro possui suas características 

específicas. A estrutura de trabalho, os elementos patrimoniais, a área física, o tipo 

de público e uma série de fatores que diferenciam e tornam cada centro único. É 

absolutamente vital que o planejamento desses centros seja elaborado por uma 

equipe multidisciplinar que inclua, por exemplo, museólogos, educadores, 

arqueólogos, historiadores, especialistas em comunicação, designers e arquitetos. 

Os fatores que determinam o planejamento de qualquer centro de patrimônio 

residem em três dimensões:  

a) O público: A experiência do visitante deve ser confortável e de boa 

qualidade; há necessidades em termos de recepção, orientação e 

circulação; características dos diversos serviços públicos que devem ser 

prestados.  

b) A herança: Características, volume e dimensão dos elementos 

patrimoniais; prescrições e necessidades de conservação e preservação; 

pesquisa; requisitos para facilitar a interpretação (apresentação do 

patrimônio, comunicação e exploração).  

c) Os espaços físicos: Relação entre espaço e função; circulação; condições 

ambientais; necessidade de segurança.  
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Os três fatores devem ser pensados em conjunto para que o projeto funcione 

em todos os sentidos: atender bem ao público, apresentando-lhes à herança bem 

preservada através da interpretação e orientando-lhes pelos espaços físicos 

funcionais e seguros.   

 

2.3.4 O público 

 

Primeiramente, deve-se ter em mente que os principais utilizadores do espaço 

são os visitantes (MORALES, 2001). Como tais visitantes geralmente utilizam o 

serviço do centro em seu tempo livre, as estratégias devem assegurar que sua 

experiência seja agradável.  Existem algumas formas de classificar o público, 

Fabregas e Romance (2005) distinguem em três grupos de visitantes nos centros de 

interpretação: visitantes espontâneos, os quais vêm de forma voluntária ou em 

pequenos grupos; grupos organizados por adultos, que são geralmente planejados 

com antecedência com intenção educacional ou de lazer e grupos de alunos, cuja 

visita faz parte de um programa escolar.  

Os portadores de necessidades físicas são outro tipo de público que merece 

uma atenção especial. Nesse sentido, existem dois fatores que segundo Morales 

(2001) deve-se ter em mente: eliminação de barreiras físicas internas e externas e 

acessibilidade aos programas de interpretação, facilitando a participação dos 

mesmos através de guias de áudio e contato tátil, por exemplo, no caso dos 

deficientes visuais.  

Desse modo, tendo consciência do público recebido, pode-se elencar o tipo 

de produto oferecido para cada um: à comunidade local, proporcionar um local de 

encontro, uma entidade cultural e símbolo da identidade do local. Às famílias, um 

local de lazer combinado com educação, que fortalece a relação entre gerações. 

Aos alunos e professores, através do complemento do currículo escolar, criar 

atividades mais dinâmicas. Aos idosos, uma forma de lazer dinâmica, ativa e 

participativa, que proporciona relembrar histórias passadas. Aos amigos e 

estudiosos do patrimônio, dar a oportunidade de encontrar pessoas com interesses 

semelhantes e facilitar o acesso à informação, e aos turistas conhecer sobre a 

cultura e região que estão visitando (BALLART; TRESSERRAS, 2001). 
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 2.4 A GASTRONOMIA     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No século IV a.C, a expressão gastronomia surge do grego “gaster” 

(estômago) e “nomo” (lei, conhecimento), podendo ser traduzido como “as leis do 

estômago”, termo criado pelo poeta Arquestratus que fez emergir a primeira 

definição de gastronomia, ligando o sentido da palavra ao prazer de comer bem 

(FREIXA; CHAVES, 2012). Hoje, segundo o dicionário Aurélio, seu significado diz 

respeito ao “conjunto de conhecimentos e práticas relacionados com a cozinha, com 

o arranjo das refeições, com a arte de saborear e apreciar as iguarias”. 

Outra classificação mais recente sobre o assunto diz que “a alimentação é, 

após a respiração e a ingestão de água, a mais básica das necessidades humanas” 

(CARNEIRO, 2003, p. 45). Além de ser uma necessidade básica, comer representa 

um prazer que pode ter diversas formas de se expressar através da cultura, já que, 

segundo Casasola (1983) a cultura resulta do envolvimento da sociedade com o 

meio ambiente e pode ser expressa pelo conhecimento, por atitudes e hábitos 

adquiridos pelo homem. 

Segundo Lohmann e Netto (2008), a comida e a bebida são parte do 

patrimônio cultural dos povos, já que através disso pode-se revelar a que grupo 

social se pertence. Seguindo seu pensamento, pode-se associar a culinária à língua, 

por exemplo, já que essa pode expor sobre a regionalidade de quem fala.  

 

Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta 
a cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da 
identidade de um grupo. Constitui, portanto, um extraordinário veículo 
de auto representação e de troca cultural: é instrumento de 
identidade, mas também o primeiro modo para entrar em contato com 
culturas diversas [...] (MONTANARI, 2008, p. 183). 

 

Assim como esclarece Montanari (2008), a culinária quando associada à 

cultura diz respeito às tradições de um grupo. Pode ser expressa pelos costumes e 

receitas típicas que são passadas de geração para geração com base em uma 

descendência, ou simplesmente pelo valor regional de cada prato ou bebida a partir 

de onde foi originado. Desse modo, percebe-se uma identidade criada a partir da 

gastronomia. Segundo Schluter (2003), a identidade pode ser demonstrada pelas 

pessoas através da gastronomia refletindo suas preferências, e quando imigram as 

carregam, fortificando seu sentido de pertencimento ao lugar de origem. 



25 
 

 A ideia de Schluter pode ser trazida para a realidade a partir da comparação 

com o que acontece na cidade de Salto Veloso. A imigração italiana trouxe consigo 

costumes que incluíam a gastronomia, a qual foi mantida por algumas famílias, 

transmitida pelas gerações e que hoje reforçam a identidade local. Claval (2009) 

reforça a ideia da essência da transmissão de conhecimento de geração para 

geração, pois alega que as receitas passadas verbalmente tem importante papel em 

todas as culturas. 

Quando se trata de identidade cultural, levam-se em consideração os 

processos resultantes da globalização, que estimula a troca de informação e 

integração em todo o mundo. A crítica dos autores varia com opiniões que discursam 

sobre o reflexo negativo nas culturas e outras que defendem que esse processo é 

positivo pelo fato de estimular o vínculo da identidade local (SCHWERZ, 2009). 

 

 

2.4.1 A gastronomia italiana  

                                                                                                                                                                                                    

O imigrante tem importante participação na modelagem dos costumes 

brasileiros, pois teve grande influência na inserção de novos hábitos, por exemplo o 

alimentar, introduzindo e adaptando a culinária local à estrangeira (SEYFERTH, 

1990). Segundo Weissheimer e Vieira Filho (2011), os hábitos alimentares estão 

diretamente relacionados com as condições do meio, o que inclui espécies vegetais 

e animais, condições climáticas e fertilidade do solo, além dos costumes étnicos e 

culturais de cada comunidade. 

Para que se tivesse matéria prima para a produção dos ingredientes, 

necessita-se de uma terra produtiva para impulsionar o cultivo. A propaganda feita 

na Europa na época da emigração trazia essa ideia, fator que auxiliou na vinda de 

numerosos grupos que traziam na bagagem espécies vegetais e técnicas de cultivo 

utilizadas no continente europeu (SCAPIN, 1976). 

Os italianos agregaram à culinária brasileira várias receitas, sendo a maioria 

delas derivada do trigo e do milho. “A polenta foi adotada pelos italianos como prato 

típico” (WEISSHEIMER; VIEIRA FILHO, 2011, p. 253). Outro produto de extrema 

importância na culinária italiana é a uva, usada no preparo de doces, geleias e 

principalmente do vinho.   
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A produção de vinho pelos italianos, em todos os países e regiões 
onde estes imigrantes se estabeleceram, é um exemplo expressivo 
dessa adaptação. É sintomática a existência de videiras em quase 
todas as casas de italianos, mesmo nas menores propriedades 
(WEISSHEIMER; VIEIRA FILHO, 2011, p. 254). 

 

Outra prática recorrente dos camponeses italianos introduzida no Brasil é a 

criação de animais, dando origem ao queijo, ovos, leite, carne fresca e salame. 

“Polentas, massas feitas em casas, molhos diversos, embutidos de carne, galetos, 

saladas e queijos compõem os cardápios básicos das áreas onde predominam 

imigrantes oriundos da Itália” (WEISSHEIMER; VIEIRA FILHO, 2011, p. 256). 

 

2.5 INTENÇÕES DE PROJETO 

 

Os edifícios e os espaços públicos abandonados acabam se tornando motivo 

de degradação ambiental, ao mesmo tempo em que poderiam ser motivo de 

contribuição para a vida social. Entende-se que ao passo que o patrimônio se 

mantém sem uso, sua degradação será intensificada, além de ocasionar o 

desperdício de espaços culturais mais interessantes e atrativos. Lyra (2016) afirma 

que grande número dos edifícios antigos que resistem até hoje devem sua 

longevidade ao uso contínuo, através da manutenção e da preservação. 

Para que seja preservado através de um novo uso, o edifício deve então 

passar por um processo de restauração com medidas que tornem viável esse novo 

espaço. A partir disso, várias teorias a respeito de como a restauração deve 

acontecer são expostas ao longo do tempo. Boito (2002), por exemplo, defendia a 

mínima intervenção, ou seja, o edifício deveria demolir se necessário elementos 

adicionados ao longo do tempo e manter apenas o ideal para preservar a unidade de 

estilo. Além disso, considerava que toda recomposição deveria ser identificável. 

Nesse sentido, levanta-se a questão do falso histórico, a qual Brandi (2004) 

compartilhava o pensamento sobre ter cautela para que isso não fosse cometido. 

Em um projeto de reutilização, além do programa proposto para o novo uso, 

trabalha-se com uma pré-existência que possui valores históricos, os quais podem 

definir medidas e diretrizes para o projeto, tendo em vista que nesse caso a 

edificação deve ser encarada também como um documento a ser interpretado 

(HEIDTMANN JUNIOR, 2007). 
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Dentre as teorias levantadas ao passar dos anos, surge o termo reabilitação, 

que diz respeito exatamente à intenção de manter vivo o patrimônio histórico a partir 

de novos usos. Segundo Castriota (2009), a reabilitação começa a levar em conta a 

realidade e formular estratégias para conservar e controlar as áreas abandonadas 

de modo a incentivar seu desenvolvimento.  

Castriota (2007) criou uma tabela em seu trabalho “Intervenções sobre o 

patrimônio urbano: modelos e perspectivas”, onde classifica os tipos de intervenção 

no patrimônio segundo três modelos, associando a cada um sua concepção de 

patrimônio, o tipo de objeto, seu marco legal, seus atores e ações, e os profissionais 

envolvidos. O termo reabilitação pertence, no esquema, ao terceiro modelo: 

 

Figura 4: Classificações da intervenção. 

 

Fonte: CASTRIOTA (2007), modificado pela autora. 

 

2.5.1 A reabilitação 

 

Segundo Carta de Atenas, publicada de 21 a 30 de outubro de 1931 pela Ata 

da Conferência, promovida pelo conselho Internacional de Museus em Atenas e que 

tinha como objetivo estabelecer os conceitos de restauração do edifício (PIMENTEL, 

2005), é importante que os novos usos dados às edificações sejam condizentes com 

a sua significação histórica.  

Também é crucial que o ato “reabilitar” torne como destaque a edificação 

existente, exaltando-a de modo a relevar sua significância, e não a ofuscando com 

uma intervenção chamativa. Além disso, segundo Pimentel (2005), a melhor maneira 

de preservar um patrimônio é preservar seu uso ou alterar o mínimo possível. Ainda 
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segundo ele, existem quatro níveis de reabilitação: o 1º nível é a reabilitação ligeira, 

que diz respeito às pequenas alterações e reparos, o 2º nível é a reabilitação média, 

que além dos reparos também exige medidas mais específicas como reforço em 

elementos estruturais e rede elétrica. O 3º nível é a reabilitação profunda, que 

também necessita de alterações, por exemplo, nos espaços, criação de instalações, 

demolições e reconstruções significativas e soluções estruturais. O 4º nível é a 

resolução excepcional que pode exigir a reconstrução total do imóvel, ocasionando 

reparos absolutamente notáveis. Tomando como base os níveis apresentados por 

Pimentel, pode-se dizer que a reabilitação que será proposta se aproxima do terceiro 

nível, necessitando de alterações mais significativas, porém sem demolições ou 

reparos muito expressivos. 
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3 PROJETOS REFERENCIAIS 

 

3.1 CAVES GRAHAM’S 1890 PORT LODGE 
 

O referencial escolhido chamou a atenção primeiramente devido a seu 

programa, que abrange uma rota para o visitante envolvendo tanto a história do 

edifício e seu uso, assim como uma cultura local associada à gastronomia. No 

decorrer da visitação, ao tempo em que o percurso se realiza, percebe-se diferentes 

sensações aliadas ao ato de interpretar o local através da interação e do 

conhecimento. Além disso, a intenção do arquiteto de respeitar a estrutura original e 

manter o máximo possível de suas características por meio de técnicas de 

recuperação e conservação também se fez importante na escolha.  

 

3.2 GREEN BELT CENTER 
 

 A escolha deste referencial se constituiu primeiramente do motivo pelo qual o 

mesmo foi projetado, envolvendo valor e potencial histórico. Outro fator levado em 

consideração foi a intervenção feita, a qual gerou um volume pensado para ser um 

anexo à edificação histórica, resultando em espaços e soluções interessantes.  

 

3.3 ESTUDO DE CASO: MUSEU DO PÃO 
 

O estudo de caso foi selecionado devido à sua semelhança com o contexto 

do conceito e da edificação em estudo. Além da área de inserção ser muito parecida, 

a edificação principal apresenta características muito semelhantes, como seu uso e 

seu potencial histórico. Além disso, o programa proposto despertou interesse, assim 

como a possibilidade de conhecer o projeto pessoalmente. Outro aspecto que levou 

à definição desse estudo de caso foi o fato de já ter conhecido a obra há muitos 

anos atrás, o que auxiliou na decisão de visita-la novamente, com olhar mais crítico. 

Ademais, a conversa com o arquiteto autor desse projeto em uma conferência, na 

qual o mesmo comentou e explicou o projeto, levou à convicção da potencialidade 

da visita. 
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3.3.2 Metodologia aplicada 

 

A metodologia aplicada para o estudo de caso no Museu do Pão foi o 

Questionário, que seguiu as orientações propostas no livro “Observando a qualidade 

do lugar: procedimentos para a avaliação pós ocupação”, de Rheingantz et. al 

(2009).  Como o questionário contou com a presença do pesquisador, segundo o 

livro ele passa a se chamar “Entrevista Estruturada”. A forma escolhida que melhor 

se adaptou ao contexto foi a de perguntas de múltipla escolha, em que o 

respondente deve escolher entre um conjunto de alternativas pré-estabelecidas a 

resposta que considera mais adequada (verificar APÊNDICE A). A pesquisa foi 

elaborada com 20 pessoas. A seguir estão os gráficos com os resultados: 

 

Figura 37:Gráficos elaborados a partir do questionário. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se perceber que quanto ao nível de importância do museu para a 

cidade, a maioria considera que o mesmo tem muita relevância. Porém, quanto à 

valorização da população, a maioria assinalou como sendo regular, justificando que 

a população não dá o devido valor ao museu.  

A quantidade de turistas aumentou significativamente, além de que a 

população passou a valorizar mais a identidade local. Quanto à parte gastronômica 

do projeto, a grande maioria acha que esta agrega muito valor ao museu. A 

manutenção e os cuidados, segundo a população, estão sendo bem executados. 

Conclui-se através da pesquisa aplicada, que o projeto foi muito bem aceito e 

vem funcionando perfeitamente, preservando o edifício e a história que mantém 

desde sua origem. Além disso, a área gastronômica associada ao projeto gerou 

pontos positivos. Porém, para que o projeto não fique voltado apenas para turistas, 

deve-se pensar em um programa que atraia a atenção constante da comunidade e 

proporcione um uso apropriado.5 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Salto Veloso fica localizado na Macrorregião Sul do Brasil, na 

Mesorregião Oeste do estado de Santa Catarina e na Microrregião de Joaçaba (meio 

oeste). Pertence à AMARP19, tendo como municípios limítrofes Água Doce à norte, 

Arroio Trinta e Treze Tílias à sul, Arroio Trinta e Macieira à leste e Treze Tílias à 

oeste. Seu principal acesso é a SC464 a noroeste e leste e a SC465 a sul. Possui 

uma área de unidade territorial de 105,069 km² e sua população estimada para 2016 

era de 4616 habitantes, segundo o IBGE (2010). 

 

Figura 38: Localização. 

 

Fonte: Prefeitura de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.1.1 Histórico 

 

Os moinhos surgiram com a necessidade do homem de moer grãos. Por 

muitos séculos a moagem do trigo era feita manualmente, até que no século 7 a.C. 

foram desenvolvidos moinhos rotativos que utilizavam tração animal para produzir a 

energia necessária.  Posteriormente, inovações contaram com a força da água e do 

                                            
19 Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe. 
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vento para aumentar a produtividade dos moinhos20.  

Segundo Claro e Santos (1993), durante a metade do século XIX a maior 

economia de Santa Catarina foi a madeira. Devido a esse fato, as técnicas de corte 

e de construção relacionados à ela foram se aperfeiçoando. A principal madeira 

extraída era a Araucária, desde o começo do século XIX até metade da década de 

50, quando o esgotamento das reservas começou a se intensificar, representando o 

período que foi o auge dessa economia. As construções mais antigas desse material 

estão localizadas no Vale do Rio do Peixe, onde ocorreu o impacto em maior escala 

da implementação da economia. (CLARO, SANTOS, 1993).  

Foi no fim da época da economia da madeira que o moinho de Salto Veloso 

foi construído. Originalmente, a partir dos anos 50, a obra contava com mais dois 

anexos: um deles ficava na parte de trás e ocupava todo seu comprimento, tendo em 

torno de 6 metros de largura (figura 39B e 39C). Ali funcionou por parte da história o 

silo, local onde era armazenada a farinha de trigo e de milho. O outro anexo ficava 

localizado onde hoje se encontra a casa da proprietária, e exercia a função de 

descascador de arroz (figura 39A).  

 

Figura 39: Imagens antigas do moinho de Salto Veloso. 

 

Fonte: DE BORTOLO, anos 50-70. Adaptado pela autora. 

 

 

                                            
20 Revista Aditivos & Ingredientes. Disponível no site 
<http://insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/98.pdf> Acesso em: 10 maio 2017.  
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Por volta dos anos 60 surgiu a necessidade de construir um espaço que 

serviria como administração. Foi nessa época então, que a obra que abrigou o 

escritório do moinho foi construída em alvenaria, criando um anexo de madeira que 

dava ligação do moinho até o escritório, além de conter um banheiro (figura 39D).  

Perto de 1970 um novo armazém de alvenaria foi construído para guardar as 

sacas de farinha de trigo e milho, logo em frente ao moinho. Perto de 1975 o 

descascador de arroz deixou de ter utilidade, vindo a ser destruído. A partir de 

então, próximo aos anos 80 o silo também foi retirado, restando apenas o moinho e 

o armazém - que posteriormente, quando não tinha mais ligação com o moinho, foi 

aumentado e descaracterizado, assim como o escritório.  

Além do escritório e do armazém, o moinho também passou por algumas 

descaracterizações. Uma delas foi o uso de pregos, colocados no decorrer da 

história em alguns pontos para reforçar a estrutura que originalmente era apenas 

com sistema de encaixe. Além disso, peças com madeira diferente da Araucária 

foram usadas para reforçar a estrutura e uma das portas de acesso foi substituída.  

  

Figura 40: Esquema histórico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 ANÁLISES DO CONTEXTO 

 

4.2.1 Recorte da área 

 

A área de intervenção foi delimitada a partir de um entorno, de pontos 

importantes que tem ligação direta com a edificação, e outros que de forma geral 

fazem parte do contexto. A área fica situada na Avenida Pio XII - a mais importante 

avenida do local, que faz ligação com o centro (que também foi englobado na área 

de estudo), além de todos os acessos da cidade. Além disso, fica próxima ao Parque 
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do Salto21 que tem importante ligação histórica com a edificação estudada e com a 

colonização e o desenvolvimento da cidade.  

 

Figura 41: Mapa de recorte da área. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.2.2 Pontos importantes 

 

Foram elencados os pontos importantes a serem considerados no estudo do 

contexto. Um dos pontos mais importantes é o Parque do Salto, onde estão as 

cachoeiras do Rio Veloso que foram fonte de energia usada para proporcionar o 

funcionamento do moinho através da antiga usina hidrelétrica, que também serviu 

como fonte de energia elétrica para algumas residências durante uma parte da 

história local. Hoje, apesar de o parque não contar com manutenção constante e 

adequada, é referência na cidade e o ponto turístico mais visitado.  

Os espaços marcados pelos campos esportivos e pela praça da igreja matriz 

são os espaços públicos disponíveis para lazer. A igreja matriz se faz importante 

devido à cultura religiosa da população, fortemente influenciada pela colonização 

italiana que deixou como herança um costume de devoção, hoje repassado pelas 

gerações. A fábrica da JBS também foi um ponto levantado devido à sua importância 

socioeconômica, responsável por movimentar grande parte da economia municipal e 

                                            
21 Cachoeiras que fazem parte do Rio Veloso.  
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oferecer emprego para um grande número de residentes locais e vizinhos.  

Outro ponto de importância é o hospital municipal, além da creche e escola de 

ensino fundamental. A cantina de vinhos está presente no município desde 1938 e 

acompanhou toda a história do moinho, tendo uma forte relação com o contexto do 

mesmo, associando o vinho à culinária e cultura italiana.  

 

Figura 42: Mapa de pontos importantes. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

Figura 43: Pontos importantes. 

 

Fonte: ANSILIEIRO, 2017; mapio.net; Google Earth. 

 

4.2.3 Entorno imediato 

 

No entorno imediato do moinho está localizada a casa da proprietária, e 

beirando a avenida há um salão de beleza/residência, onde era o antigo escritório 

que pertencia ao moinho. Em frente ao moinho localiza-se uma agropecuária, na 
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edificação que funcionava como armazém da farinha. Na mesma quadra há uma 

lanchonete e uma residência. Já no outro lado da avenida encontra-se um mercado, 

um consultório odontológico e residências.  

 

Figura 44: Mapa do entorno imediato. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

Figura 45: Corte da Avenida Pio XII. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se, analisando o entorno, que o moinho se destaca devido à sua 

altura, além de sua linguagem que difere das outras edificações. Sua presença pode 

ser percebida em vários pontos da cidade (figura 39E). 
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4.3 ANÁLISE URBANA 

 

4.3.1 Gabaritos 

 

De modo geral, o gabarito de toda a cidade é baixo - até dois pavimentos, 

estando os edifícios mais altos apenas em alguns pontos específicos. O gabarito 

predominante é de um pavimento em toda a área de estudo, destacando-se 

posteriormente as edificações de dois pavimentos. Os edifícios de três e quatro 

pavimentos localizam-se no centro da cidade, próximos à avenida principal e são na 

sua maioria mistos. O edifício mais alto tem seis pavimentos e também fica 

localizado no centro.  

 

Figura 46: Mapa de gabaritos. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.3.2 Uso do solo 

 

Através do mapa de uso do solo pode-se ter ideia das características que 

estão no entorno da edificação em estudo. Fazendo uma análise geral, percebe-se 

que o que predomina é o uso exclusivamente residencial. Em segundo lugar, o uso 

misto é o que mais aparece. Levando em consideração que as edificações mistas 

também contam com o uso residencial, conclui-se que esse é o uso de maior 
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destaque na área.  

O uso comercial apresenta-se principalmente próximo à avenida no centro da 

cidade. A maioria das edificações que tem comércio são mistas, apresentando uso 

residencial no pavimento superior. Devido a esse fato, o movimento maior no centro 

da cidade fica restrito apenas até o horário comercial, apresentando um vazio 

noturno que tem como causa também a falta de espaços de lazer que funcionem no 

horário da noite, assim como já citado. O resultado disso é a insegurança e a falta de 

interatividade. O uso comercial corresponde a lojas, mercados, farmácias, padarias, 

restaurante e outros.  

 

Figura 47: Mapa de uso do solo. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

O uso industrial acontece em dois pontos importantes na área de estudo, que 

incluem a Serralheria Farenzena e a JBS S.A., as quais empregam grande parte da 

população local. O uso institucional tem como ponto mais marcante a igreja matriz, a 

prefeitura municipal, o ginásio de esportes, a escola municipal e a creche.  Os 

serviços estão presentes no centro da cidade e na maioria dos casos são de uso 

misto, incluindo loja de informática, loja de eletricidade e posto de gasolina.  
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4.3.3 Cheios e vazios 

 

Através do mapa, percebe-se que o adensamento acontece de forma 

uniforme, estando as edificações espalhadas em toda a área de estudo de modo 

proporcional. Em alguns pontos o vazio predomina, onde os lotes aparecem ainda 

sem edificações, além do grande vazio onde está o parque do Salto e o lote que 

pertence à JBS. De modo geral as edificações ocupam a parte frontal do lote, 

deixando os fundos livres e proporcionando espaços vazios e arborizados.  

 

Figura 48: Mapa de cheios e vazios. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.3.4 Espaços público 

 
Os espaços públicos marcados em verde correspondem aos campos 

esportivos (de areia e gramado) que estão presentes na área. Além dessas áreas 

esportivas, a única praça da cidade fica no centro, ao lado da igreja matriz, porém, a 

mesma não conta com a utilização constante dos moradores pelo fato de não 

apresentar equipamentos atrativos. O rio Veloso está marcado como espaço público, 

representando o Parque do Salto que também não recebe a visita constante dos 

moradores por ter se tornado um local perigoso, já que não conta com manutenção, 

iluminação e fiscalização adequadas.  
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Figura 49: Espaços públicos. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.3.5 Sistema viário e fluxos 

 
As vias marcadas em vermelho (arteriais) são as vias que dão acesso à 

cidade, passando pelas avenidas. A Avenida Pio XII é a mais movimentada, pois é a 

via que faz a ligação dos acessos e passa pelo centro da cidade. 

 
Figura 50: Mapa sistema viário. 

 

Fonte: SIGSC; Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 
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As vias coletoras marcadas em laranja são as que, no geral, coletam o 

trânsito das avenidas e distribuem para as áreas residenciais. As vias locais, 

marcadas em amarelo, são as que dão acesso às residências e que assim como as 

coletoras apresentam pouco movimento. A cidade não apresenta problema de 

congestionamento e todas as vias são de sentido duplo, apresentando calçadas de 

passeio e estacionamento nos dois sentidos.  

 

4.4 ASPECTOS LEGAIS 

 

O capítulo III do título II (Política de Desenvolvimento Socioeconômico) do 

Plano Diretor estabelece o “Fortalecimento da Educação, Cultura, Esporte e Lazer”. 

O art. 13 determina o objetivo de promover o fortalecimento desses setores através 

da ampliação das atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer. Dentre os 

objetivos presentes no Art. 14 está “III Integrar a Escola a cultura local” e “VI 

Fomentar e apoiar o desenvolvimento de atividades culturais”.  

O Art. 23 da subseção I das Macrozonas estabelece que o município de Salto 

Veloso fica dividido em quatro Macrozonas, das quais a região em estudos fica 

situada na Macrozona Urbana Consolidada (MU), que corresponde ao território mais 

denso e consolidado. Dentro dos objetivos dessa Macrozona, está o de implantar 

espaços de lazer, preferencialmente de uso público.  

A Macrozona Urbana Consolidada está dividida em onze Zonas. A área de 

estudo fica situada na Zona de Interesse Comercial (ZIC), com objetivo de preservar 

as áreas já consolidadas, incentivando a instalação de atividades comerciais e de 

serviço. Essa zona tem como uso permitido o uso 15, que corresponde a “Recreação 

e Lazer”, incluindo clube, museu, teatro, cinema e auditório.  

Além disso, o Art. 34 estabelece que a Zona de Preservação Permanente tem 

por objetivo preservar as áreas verdes, faixas marginais ao longo do rio Veloso com 

5 metros e raio de 30 metros de nascentes.   

A Lei Orgânica do Município de Salto Veloso cita no Art. 170 da Seção IV da 

Cultura que o município apoiará e incentivará as manifestações culturais, 

prioritariamente as diretamente ligadas à história do Município, às origens do seu 

povo, à comunidade e aos seus bens. O Art. 172 determina: “Ficam sob a proteção 

do Município os conjuntos e bens de valor histórico, paisagístico, artístico ou 

ecológico tombados pelo Poder Público Municipal.” 
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4.5 ESTUDO DO EDIFÍCIO 

 

4.5.1 Situação e implantação 

 

Como visto, a edificação fica localizada na Avenida Pio XII, bairro do Salto, 

estando próxima ao centro da cidade. Em seu entorno predomina o uso residencial, 

com gabarito que vão de um até quatro pavimentos. Tem forte ligação histórica com 

o rio Veloso que divide e abastece a cidade, além de ter vínculo histórico com as 

edificações que a cercam, conforme análise histórica. A área é pouco arborizada e 

conta com calçadas estreitas e estacionamento nos dois lados da via. 

 

Figura 51: Situação. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

A proposta irá abranger o lote da edificação em estudo (marrom escuro), que 

tem uma área de 1151m² e também o lote adjacente (marrom claro), onde 

funcionava o antigo armazém, tendo uma área de 1628m², totalizando 2779m². 

A edificação fica situada no meio do lote e tem uma projeção de 130 m². 

Outras duas edificações estão localizadas no mesmo lote, as quais fizeram parte do 

processo da história do moinho (Figura 40). À esquerda, o antigo escritório faz frente 

com a Avenida principal e à direita atualmente está a casa da proprietária.  

Os acessos se dão por duas portas conforme mostra o mapa. Pode-se 
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acessar tanto da Avenida pela lateral do escritório, quanto pela Rua Travessa 

Videira, passando pelo terreno vizinho do antigo armazém.  

 

Figura 52: Implantação. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Salto Veloso. Adaptado pela autora. 

 

4.5.2 Análise bioclimática 

 

A cidade está situada a 820 metros de altitude, em um planalto de superfícies 

planas e montanhosas. Seu clima é mesotérmico, tipo úmido, com verões frescos e 

invernos rigorosos. A precipitação pluviométrica é de 1800 milímetros bem 

distribuídos durante o ano. Já a vegetação corresponde à Floresta Atlântica, onde 

predomina o pinheiro brasileiro, a Araucária (SCAPIN, 1976). 

Pode-se perceber quanto ao estudo solar, observando a figura 53, que a 

principal fachada (norte) recebe iluminação durante todo o dia, exceto no começo da 

manhã e no fim da tarde. Já a fachada sul, recebe insolação apenas no início da 

manhã e no fim da tarde.  

A fachada leste recebe sol durante todo o período matutino, porém, logo no 

início da manhã a edificação ao lado obstrui a passagem dos raios solares. O 
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mesmo, porém inverso, acontece na fachada oeste, que recebe sol apenas no 

período da tarde, porém no fim dela a edificação ao lado veda a iluminação.  

 

Figura 53: Estudo Bioclimático. 

 

Fonte: Ecotect, 2017. Adaptado pela autora. 

 

Quanto à ventilação, pode-se perceber através do gráfico que os ventos 

marcados em tons mais escuros correspondem aos de maior durabilidade durante 

todo o ano. Nesse caso, o vento nordeste é o que mais acontece, chegando 

comumente até 40km/h. Essa intensidade acontece em praticamente todas as 

indicações, exceto à sudeste, onde os ventos atingem uma velocidade máxima de 

15 km/h. 

 

4.5.3 Análise estética e iconográfica 

 

A edificação em estudo estrutura-se a partir de um retângulo de 8 metros de 

largura por 13 metros de comprimento, utilizando a Araucária como matéria prima 

para sua construção. Atualmente a pintura está degradada a ponto de quase não ser 

perceptível, porém, originalmente a edificação era pintada em tom claro no centro e 

tom mais escuro nas extremidades (Figura 54).  
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Figura 54: Moinho em 1975/1980 e atualmente. 

 

Fonte: DE BORTOLO, 1975/1980; FARENZENA, 2017. Adaptado pela autora. 

 

O acesso à edificação acontece por um lance de escadas que se eleva a 

cerca de 1 metro do nível do chão devido à sua base de pedras. Daí elevam-se três 

andares e um sótão que totalizam cerca de 13 metros de altura.  O telhado de 

cerâmica francesa destaca-se devido à sua acentuada inclinação em duas grandes 

águas, que contam com um recorte nas fachadas menores, formando outras duas 

águas pequenas.  

 

Figura 55: Elementos componentes da fachada principal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As esquadrias das janelas são do tipo guilhotina em todas as fachadas, 

distribuídas com similar afastamento, sendo todas originais. Uma das portas de 

acesso foi substituída ao longo do tempo, enquanto que a outra é original, a qual 

conta com bandeira fixa. A edificação do tipo industrial não contém ornamentos 

internos ou externos, sua finalidade funcional tende à uma estética mais simples, 

porém exuberante.  

Segundo os princípios de Ching (2002), pode-se perceber a simetria presente 

nas fachadas a partir de um eixo implícito de onde se estrutura a semelhança 

espelhada nas duas partes. Nesse caso configura-se a simetria bilateral, na qual 

ocorre a semelhança de elementos em lados opostos de um eixo mediano, com 

apenas um eixo dividindo em metades essencialmente idênticas.  Notam-se apenas 

diferenças causadas pelas intempéries do tempo e nas aberturas de acesso devido 

à substituição de uma, porém, originalmente as esquadrias eram iguais. 

Já o ritmo pode ser percebido nas esquadrias em todas as fachadas através 

de uma noção de repetição. Nesse caso os intervalos mostram-se regulares do 

térreo ao segundo pavimento, alternando-se no ultimo devido ao pé direito mais 

baixo e à estrutura do telhado. A proximidade dos elementos semelhantes e as 

características visuais que os mesmos têm em comum denotam a percepção do 

ritmo.  

 

Figura 56: Simetria e ritmo das fachadas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Através da figura 57 percebe-se a predominância do cheio sobre o vazio, 

mesmo havendo a presença significativa de esquadrias em todas as fachadas. Os 

vazios presentes na estrutura são responsáveis pela iluminação interna e pelo 

conforto térmico, falhando apenas no último pavimento devido ao telhado, o qual 

também é responsável pela parte cheia mais predominante nas duas fachadas 

maiores.  

 

Figura 57: Estudo de cheios e vazios. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.5.4 Análise funcional 

 

Na época em que a edificação ainda preservava seu uso original, a circulação 

concentrava-se de modo geral próxima às paredes externas, ficando o maquinário a 

ocupar toda a parte central dos pavimentos. Hoje, com a retirada de grande parte 

deles, restaram apenas algumas peças, conforme a figura 58. A planta e 

consequentemente a circulação passaram a ficar mais livres, mesmo que ainda 

tendendo às extremidades.  

O acesso se dá pelas duas portas da fachada principal, através da circulação 

marcada pelas escadas e pela parte elevada cerca de um metro do chão, onde fica 

o porão. Com o uso atual, o térreo passou a ficar ocupado por armazenagem de 

produtos agrícolas, restando apenas o espaço de circulação entre as portas de 

acesso e as escadas. Originalmente os maquinários estavam distribuídos pelos 

pavimentos conforme a produção.  
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Figura 58: Análise funcional das plantas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No primeiro pavimento as peças que restaram concentram-se à direita, 

ficando o restante do pavimento livre, ocupado atualmente apenas por alguns 

entulhos. No segundo pavimento o pé direito passa a ser um metro mais baixo e as 

peças que restaram concentram-se no centro, deixando as extremidades todas 

livres. No último pavimento a estrutura do telhado define o pé direito, restringindo as 

extremidades que impossibilitam a passagem devido à inclinação do telhado. Assim, 

a circulação acontece apenas onde a altura possibilita, além da existência de 

algumas peças.  

De modo geral, a planta era marcada apenas pela circulação que variava de 

acordo com a produção e que hoje se restringe às áreas não ocupadas pelas peças 

restantes.  

 

4.5.5 Análise construtiva 

 

O projeto de edificação foi elaborado por alemães e construído com o auxílio 

da comunidade que residia na região, utilizando de ferramentas simples e recursos 

da época.  

A edificação está apoiada em uma base de pedras que foram lascadas 

manualmente. Até um metro do nível do solo as paredes foram erguidas com tijolos 

maciços, formando uma espécie de porão que abrigava a base das roldanas e 

correntes que moviam o maquinário. O uso do tijolo também tinha a intenção de 

proteger a edificação da humidade e agentes que poderiam degradar a madeira se 

estivesse em contato direto com o solo. A partir desse nível, erguem-se cerca de 13 

metros de altura com estrutura e fechamentos todos feitos em madeira proveniente 

da Araucária, que passou por um processo de corte devidamente preciso para que o 

sistema de encaixe funcionasse perfeitamente (figura 59A).  

A estrutura conta com dois pilares retangulares que vão do princípio da 

edificação chegando até o segundo pavimento, dos quais quatro peças, uma em 

cada lado do pilar, encaixam-se na diagonal, apoiando os barrotes que sustentam o 

piso de cada pavimento (figura 59B e 59C). O assoalho, por sua vez, segue o 

encaixe “macho e fêmea” (figura 59D), e apresenta recortes em todos os pavimentos 

por onde passava o maquinário para produção (figura 59E). 
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Figura 59: Detalhes da estrutura. 

 

Fonte: FARENZENA, 2017. 
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Grande parte do maquinário e estrutura para apoiar os motores e 

equipamentos também foi produzido em madeira (figura 59F). Além disso, para o 

funcionamento do processo, elevadores movidos à roldanas foram elaborados para 

compor o sistema de produção (figura 59G).  

A estrutura do telhado é composta por tesouras que seguem a composição do 

desenho, o qual conta com um recorte que adentra à edificação nas duas fachadas 

menores (figura 59H), resultando em quatro águas. A trama é composta por ripas, 

caibros e travessas que se encaixam no sentido perpendicular aos caibros, indo de 

uma água até a água oposta para fazer o travamento (figura 59I). Dos caibros 

encaixam-se pequenas peças que vão diferenciar a inclinação do beiral (figura 59J). 

A telha utilizada foi a telha cerâmica francesa, que segue a inclinação acentuada do 

telhado da edificação (figura 59L).  

Uma característica importante que ainda pode-se observar é que as peças 

originais são marcadas em números romanos para melhor organização (figura 59M). 

Além disso, a instalação elétrica ainda presente, porém não mais utilizada, é toda 

aparente, fixada em vigas e pilares através de roldanas de louça, contando com 

interruptores, disjuntores e caixa de distribuição geral (figura 59M e 59N). A escada, 

atualmente, conta com a estrutura original, sendo modificada apenas por alguns 

pregos usados com a finalidade de reforçar a estrutura (figura 59O). 

 

4.5.6 Levantamento fotográfico 

 

Elaborou-se um levantamento fotográfico do interior da edificação, bem como 

de seu entorno e também do caminho que liga o Parque do Salto até a obra, com o 

intuito da compreensão da edificação e das paisagens.  
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5 SÍNTESE CRÍTICA 

Através dos estudos realizados no decorrer deste trabalho confirmou-se a 

necessidade de um núcleo que incite uma reafirmação da memória local, de ligação 

imigrante, que associada à questão simbólica atenda a uma demanda de lazer e de 

serviços de Salto Veloso.  

Por meio das revisões bibliográficas, assim como das análises realizadas, foi 

possível situar a edificação (o moinho) escolhido em relação à história dos 

imigrantes, assim como de sua função determinante no desenvolvimento físico e 

social da cidade. Da mesma forma, também foi possível compreender a história e as 

características desta edificação, bem como esclarecer as condicionantes, 

deficiências e potencialidades em relação ao contexto, indicando um programa 

arquitetônico. Com base nisto, foram estabelecidas diretrizes conceituais e de 

desenho que irão guiar a elaboração do projeto a ser desenvolvido no Trabalho de 

Conclusão de Curso II. 

As condicionantes presentes na região dizem respeito, em primeiro lugar, ao 

histórico da edificação, como o Parque do Salto que originou a energia elétrica no 

município e que abasteceu o engenho durante todo seu funcionamento. Além disso, 

alguns anexos construídos junto ao moinho e que apresentavam a mesma 

linguagem foram retirados, e outros construídos conforme a demanda ao longo do 

tempo, porém descaracterizados com os usos posteriores. A demanda por lugares 

de lazer que despertem o interesse de permanecer na cidade e apreciar sua cultura, 

além do estudo bioclimático também definem condicionantes.  

As deficiências são caracterizadas pela falta de infraestrutura e espaços 

públicos, além de áreas de lazer e integração. Outro quesito é o descaso com o 

patrimônio histórico, hoje abandonado. Já a potencialidade é demonstrada através 

da rica cultura italiana herdada dos imigrantes pelos moradores de Salto Veloso. A 

dança típica, a história da colonização, assim como a gastronomia, foram peças 

importantes a serem consideradas.  

A proposta pretende garantir a manutenção e o olhar para o patrimônio 

presente na cidade, visando modificá-lo minimamente. Utilizar de materiais que 

diferenciem o novo do antigo, porém, promovendo a compatibilidade entre os dois e 

aplicando técnicas reversíveis são modos de preservar a importância da cultura local 

sem descaracterizá-la. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA ESTRUTURADA 

Questionário aplicado com a comunidade de Ilópolis (Rio Grande do Sul) para 

o estudo de caso realizado no Museu do Pão. 

 

APÊNDICE B – MAPA DE DANOS DAS PLANTAS 

 Mapa de danos elaborado para apresentar as patologias das plantas térreo e 

primeiro pavimento.  

 

APÊNDICE C – MAPA DE DANOS DAS PLANTAS 

Mapa de danos elaborado para apresentar as patologias das plantas segundo 

pavimento e terceiro pavimento. 

 

APÊNDICE D – MAPA DE DANOS DOS CORTES 

Mapa de danos elaborado para apresentar as patologias dos cortes 

longitudinal e transversal. 

 

APÊNDICE E – MAPA DE DANOS DAS FACHADAS 

Mapa de danos elaborado para apresentar as patologias das fachadas norte e 

leste.  

 

APÊNDICE F – PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

 Detalhamento por cômodo com layout elaborado para o pré-

dimensionamento.  
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