
EDIFICAÇÕES – RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO 

RESTAURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DOS ANTIGOS MOINHOS GAMBA   

RUA BORGES DE FIGUEIREDO – BAIRRO DA MOOCA. 

 
Conceito 

  

Uma das premissas conceituais do projeto leva em conta a relação do terreno e suas edificações com os demais edifícios de seu entorno, muitos deles ainda remanescentes 

do processo de industrialização do bairro da Mooca. Essa interação com a cidade busca absorver e amenizar a contrastante transformação que a Rua Borges de Figueiredo 

poderá sofrer com alguns empreendimentos do mercado imobiliário. A própria qualidade urbanística de implantação dos edifícios que formam o conjunto restante dos Moinho 

Gamba está sendo preservada e o resgate para a importância da ferrovia está sendo proposto. 

O projeto arquitetônico aqui representado observa a importância dos edifícios tombados destacando entre eles os moinhos de trigo e de arroz como objetos realçados na 

própria implantação diferenciada realizada à época. 

Com seus galpões originários de diversas fases de construções voltados sempre para a ferrovia e dispostos de forma perpendicular a mesma, o moinho de trigo 

contrariamente é o único edifício verticalizado implantado paralelo a ferrovia dando clara evidencia de sua importância. O mesmo ocorre com o moinho de arroz em menor 

escala e mais ao fundo quando a Rua Borges de Figueiredo provavelmente já insinuava sua importância. 

 

Em virtude das ações lindeiras ao terreno que desrespeitosamente trataram cada terreno de forma isolada não valorizando o conjunto fabril dessa região do Bairro da Mooca, 

nossa proposta projetual foi criar balizadores visuais capazes de proporcionar a ambientação de isolamento necessário para que, principalmente o moinho de trigo 

continuasse a ter o destaque que sempre tivera. 

Com respeito à resolução 14 do CONPRESP que determina o gabarito de vinte cinco metros de altura máxima e procurando atender as necessidades programáticas 

inserimos dois blocos de neutralidade absoluta nas duas extremidades longitudinais do terreno de tal forma que sua inserção não interferisse na volumetria dos galpões 

permanecendo não somente suas fachadas, mas como partes significativas de seus volumes. 

A neutralidade dos novos edifícios se dá pela pureza de sua forma simplista e pelo tratamento de seu revestimento externo de forma a ser refletivo e espelhar o seu entorno. 

Neste caso, os edifícios preservados, o arvoredo ali presente, a ferrovia, o moinho de trigo, etc. 

 

O emolduramento resultante em torno do moinho de trigo ajudou na valorização do edifício criando uma espacialidade menos dispersa e distanciada de cento e cinqüenta 

metros entre os novos edifícios onde o moinho reina absoluto com sua arquitetura distinta característica de seu tombamento. 
 

  
 

 

  

Os novos edifícios se desenvolvem internamente de forma convencional com térreo e mais seis pavimentos cada, sendo que o edifício a direita de quem olha da 

Rua Borges de Figueiredo para a ferrovia, possui uma fenda que transpassa todo o edifício permitindo uma continuidade visual para o conjunto fabril que se 

estende ao norte do terreno e encontram alguns poucos edifícios patrimoniais. 

 

Com objetivo de atender as necessidades do programa e cientes da impossibilidade de intervenção no conjunto arquitetônico, principalmente em suas visuais, 

optamos pela intervenção tecnológica e talvez mais dispendiosa do aproveitamento do subsolo. 

 

 

Subsolo 

 

Essa técnica, muito comum nos países da Europa, resulta na escavação do subsolo sem interferir nas pré existências resultando em espaços passiveis de 

utilização para diversos fins. Cientes dos custos elevados dessa tecnologia reduzimos ao máximo essa necessidade. Todavia tomamos todas as precauções 

técnicas necessárias para que a execução desses serviços não implicassem em prejuízos futuros para o projeto, para a obra e principalmente para o patrimônio 

tombado. Para isso, estendemos nossas pesquisas a obras que guardassem semelhança com esse partido adotado como por exemplo o CaixaForum de 

Barcelona " Un edifici-fábrica artistich“. 

 

Trata-se da reconversão de um belíssimo edifício de 1912, do arquiteto catalão Josep Puig i Cadafalch,  onde originalmente funcionava a fábrica Casaramona nas 

proximidades de Montjuic, para um Novo Centro de Convivência Cultural promovido pela Fundació "La Caixa". 

 

A empresa selecionada para realização dos projetos foi a SPProject. Isso nos deu total segurança nas propostas apresentadas e só depois de decisões 

confirmadas com os projetistas complementares é que definimos o projeto tal como se apresenta.  
 

 

  

Ao mesmo tempo, através dos levantamentos históricos realizados sempre em conjunto as decisões tomadas verificou-se nos arquivos que as fundações mostradas em 

plantas e algumas fotos antigas insinuavam situações extremamente interessantes nas proximidades dos silos existentes e nas fundações do Moinho de Trigo. 

 

Essas informações nos levaram a decidir por um subsolo que interligasse os dois novos edifícios criando uma serie de serviços necessários, alem de tentar resgatar 

parte da história que permanece escondida criando ao longo das possíveis galerias de fundação do Moinho e das fundações dos silos, uma praça de convívio rebaixada 

com transposição suave até o térreo em diversos níveis que se acomodam no terreno. 

A técnica executiva para isso é foi ilustrada por serviços realizados a semelhança em Portugal e na Espanha conforme ilustração abaixo. 

 

 

O projeto ainda contempla a ocupação dos demais edifícios com alguns mezaninos e restaura todos os edifícios recuperando e dando qualidade para que essa 

intervenção possa vir a ser um exemplo positivo de como devemos tratar o nosso patrimônio arquitetônico municipal. 

Além das preocupações espaciais, o projeto procurou soluções que refletissem ganhos sociais para seu entorno como por exemplo a transposição da plataforma da 

estação Mooca da linha de trem da CPTM para a Rua Borges de Figueiredo sendo feita por dentro do Centro Universitário. Essa transposição além de facilitar o acesso 

ao campus e diminuir a geração de tráfego local, cria um convívio público desejado dentro do campus dando vida e integração urbana ao projeto. Essa transposição só 

será possível com o prolongamento da plataforma até o terreno e com a anuência da CPTM. 

 

Outra forma de retribuição aos moradores do bairro é a criação de um espaço de exposições da “Memória da Mooca” a ser criado dentro do Moinho de Trigo, com base 

em um estatuto e um conselho diretivo formado por representantes do bairro, moradores ilustres, representante do centro universitário, representante estudantil, 

representante da associação dos moradores da Mooca, etc.  
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO  * NIVEL 0.00 

PLANTA PAVIMENTO MEZZANINO *  NÍVEL 3.00 PLANTA PAVIMENTO TIPO  * A PARTIR DO NÍVEL 6.00 

PLANTA PAVIMENTO 1º SUBSOLO * NÍVEL – 3.00 PLANTA PAVIMENTO 2º SUBSOLO * NÍVEL – 6.00 
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LEGENDA 
 
1 – DIREÇÃO PEDAGÓGICA 
2 – ÁREA ADMINISTRATIVA 
3 -  SALAS DE AULA 
4 – ATELIERS 
5 - SALAS DE AULA 
6 – CENTRO DE PESQUISA 
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7 – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
8 – OFICINAS E LABORATÓRIOS EXPERIMENTAIS 
9 -  BIBLIOTECA 
10 – SETOR DE SERVIÇOS - FUNCIONÁRIOS 
11 – COZINHA E REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS 
12 -  ACERVO BIBLIOTECA  

13 – CASA DE MAQUINAS – RESERVATÓRIO DE REUSO DE 
AGUAS  
14–  BICICLETÁRIO 
15 – CABINE PRIMÁRIA DE FORÇA 
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