Barão de Tefé Residencial

O presente projeto de restauro, intervenção e transformação de uso do
imóvel localizado na Avenida Barão de Tefé nº 99, bem preservado municipal,
foi realizado entre os anos de 2014 e 2017 por uma equipe internacional com
sede no Rio de Janeiro (a+ arquitetura) e Buenos Aires (Arq. Eduardo Scagliotti
& Asoc.) com experiências convergentes no projeto de recuperação, gestão e
conservação do patrimônio cultural. As obras ainda não foram iniciadas.
O patrimônio cultural é conformado pelo conjunto dos bens materiais
e intangíveis que cada geração cria ou herda das precedentes que, por seus
significados e carga representativa, contribui para definir e consolidar a
identidade de uma sociedade. Uma das maneiras de considerar o patrimônio é
compreendê-lo como um órgão vital e dependente das condições do seu tempo
e do seu lugar, sendo por consequência, mutante. Este ajuste complexo às
reconfigurações do contexto cultural, social e econômico deve ser compatível
com o respeito pelo valor testimonial e a autenticidade dos produtos culturais
compreendidos como documentos históricos.
O Residencial Barão de Tefé é um projeto de reabilitação do patrimonio
construído e adaptação funcional e tecnológica da edificação para abrigar
um uso misto, com lojas no térreo e residências nos demais pavimentos. O
edifício se localiza no cruzamento de duas importantes vias da Zona Portuária,
a Avenida Barão de Tefé e a Rua Sacadura Cabral, vias carregadas de história,
de significados e que, hoje, são novamente palco de intensas modificações
na história da cidade. A edificação tem sua bela fachada principal, que
compreende todo o lado da quadra, voltada para o Cais do Valongo/ Cais
da Imperatriz, importante patrimônio cultural do Rio de Janeiro e do Brasil,
fazendo parte do circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança
Africana, e que recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela
UNESCO em 2017.
Como metodologia, foi importante reconhecer o contexto físico
e histórico do edificio, as suas características essenciais, testimônios
arqueológicos próximos, tipologias residenciais e sua relação com a área do
porto, numa escala de bairro e numa escala de fração urbana.
Para que haja vitalidade no espaço urbano, os usos devem ser múltiplos
e os espaços públicos e meios de transporte devem ser de qualidade. Nesse
sentido, os empreendimentos habitacionais são de grande importância para
garantir a diversidade e a vitalidade pretendida. O Projeto de revitalização
da Zona Portuária deveria garantir a permanência dos moradores atuais
e tradicionais da área e incentivar a vinda de novos residentes. Os novos
empreendimentos devem estimular a integração da edificação na nova
dinâmica da região, estimular a troca direta entre arquitetura e a cidade.
Projetos residenciais como o Barão de Tefé irão contribuir para a
diversidade da região pois atraem mais moradores, incentivando o uso
residencial na Zona Portuária, e valorizam as trocas e a convivência. O tipo de
empreendimento proposto contribui para a preservação do patrimônio da área,
uma vez que se trata de um projeto que dialoga diretamente com a cidade,
que contribui para a relação entre os moradores e o espaço urbano. O projeto
apresenta apartamentos pequenos para se adequar a tipologia e à escala da
edificação e para se adaptar as mais diversas formas contemporâneas habitar.
O edifício faz parte da cidade e da zona portuária em transformação e, como
tal, o empreendimento deve assumir as suas responsabilidades urbanas,
sociais e culturais.
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1- CAIS DO VALONGO/ CAIS DA IMPERATRIZ (BTN)
2- DOCAS D. PEDRO II (GALPÃO AÇÃO E CIDADANIA) (BTN)
3- JARDIM SUSPENSO DO VALONGO (BTN)
4- PEDRA DO SAL (BTE)
5- MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR (BTM)
6- FORTALEZA DA CONCEIÇÃO (BTN)
7- IGREJA DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA (BTN)
8- OBSERVATÓRIO DO VALONGO
9- MOINHO FLUMINENSE (BTM)
10- IGREJA DA SAÚDE (BTN)
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