Categoria 1.5
Restauro/ Requalificação
Nível de proteção 3 (NP-3)

Subestação de
Energia
Estado anterior do edifício

Nova argamassa do barrado

Vila Mariana
São Paulo
Cliente: Enel Eletropaulo
Edifício Tombado: 431 m²
Fachadas Restauradas: 667 m²

O edifício da Subestação Vila Mariana, exemplar representativo de
nosso patrimônio industrial paulistano localizado na rua Domingos de
Morais 1169, foi construído na década de 1920 pela então Companhia
Light. Passou por várias fases históricas, com expansões e adições
justapostas que mantiveram sempre a mesma técnica construtiva
e o aspecto geral do edifício. No início dos anos 2000 o prédio é
desativado de suas funções energéticas e passa a atuar exclusivamente
como posto de atendimento.
A partir de 2010 a Eletropaulo inicia um projeto de reativação
da Subestação visando garantir maior estabilidade na rede elétrica,
prevendo o atendimento de mais de 50 bairros através de sua
modernização. O edifício histórico foi preservado e restaurado nesse
processo, mantendo suas funções originais e integrando perfeitamente
funcionalidade e respeito à memória construída da cidade. O projeto
tem o privilégio de manter o programa original do edifício, permitindo
um relacionamento mais íntimo entre a memória e a materialidade
original do edifício, uma abordagem que deveria ser mais comum e
recorrente no patrimônio.
O restauro tem como partido de intervenção conservar e resgatar

a autenticidade dos materiais construtivos, mantendo os vestígios
históricos e o aspecto brutalista do edifício. A ‘Verdade dos Materiais’
já estava presente em sua concepção inicial, não havendo pinturas ou
acabamentos, no entanto com o passar do tempo isso foi se perdendo
com a pintura da estrutura de concreto, por exemplo.
A demolição necessária à modernização foi marcada com a
utilização de uma argamassa feita com o pó dos tijolos descartados
da própria obra, conferindo à fachada descortinada uma sombra do
edifício que ali existia, sem modificar seu aspecto e qualidade exterior.
As diferentes fases foram tratadas com tijolos de demolição
e tijolos laminados novos, todos mantendo a superfície vitrificada
característica da desativada cerâmica Sacoman, que forneceu os
tijolos da primeira e segunda fase. A substituição total, obturação ou
novas facetas nos tijolos foram selecionadas conforme a necessidade
específica de cada situação.
As prospecções pictóricas também permitiram a recuperação do
antigo verde claro característico da Cia. Light, cor que foi utilizada nos
elementos originais. Aos elementos novos foi atribuído uma cor mais
clara e próxima ao cinza padrão Eletropaulo.

Coloração adotada conforme a
prospecção, adotando a primeira
cor aplicada em todo o edifício.
No caso o verde característico da
Cia. Light

Teste do traço da argamassa

Restauração dos tijolos

Restauro dos tubos
coletores de água pluvial

Desmontagem da
alvenaria da platibanda
e restauração/
substituição dos
tijolos danificados

Restauração antes e depois

Camadas pictóricas

Fase 3: Década de 1970
Tijolo C
Laminado Furado
240 x 60 x 120 mm

Fase 2: Década de 1940
Tijolo B
Cerâmica Sacoman
250 x 65 x 120 mm

Obturação em tijolo

Nova argamassa para
o barrado, garantindo
unidade e tectônica nos
moldes das intervenções
anteriores

Desmontagem e restauração

Fase 1: Década de 1920
Tijolo A
Cerâmica Sacoman
260 x 70 x 130 mm
Remoção completa
da camada de tinta
látex pva e restauro
da argamassa de
revestimento dos beirais
e peitoris

Restauro das esquadrias

Foram deixadas 3 janelas
de 30 cm x 30 cm
como vestígio das três
fases históricas e suas
respectivas argamassas/
acabamentos/chapisco

Substituição do muro por gradil e nova iluminação noturna
Prospecções

Aplicação de uma argamassa pigmentada
com o pó dos tijolos das construçoes que
foram demolidas, buscando manter todos
os vestígios desta ação.

Teste da argamassa pigmentada

Volumes construídos
anexos à edificação
tombada que foram
demolidos devido as
obras de modernizaçao
da Subestação.
marcação do volume demolido

PREMIAÇÃO IABsp
ESPECIAL 75 ANOS
situação original

proposta do projeto

