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Cobertura em tábuas de madeira, 
seguindo o sentido do caimento

Ripas de madeira apoiadas nas
vigas, para fixação das tábuas

Isolamento termo-acústico

Vigas de apoio do telhado,
em concreto armado

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Revestimento em madeira

Sistema tradicional de vigas e
pilares em concreto armado,
com modulação de 5m

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Sistema tradicional de laje plana
em concreto armado
Sistema tradicional de vigas e
pilares em concreto armado,
com modulação de 5m

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Sistema tradicional de laje plana
em concreto armado

Sistema tradicional de vigas e
pilares em concreto armado,
com modulação de 5m

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Sistema tradicional de laje plana
em concreto armado

Sistema tradicional de vigas e
pilares em concreto armado,
com modulação de 5m

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Sistema tradicional de laje plana
em concreto armado

Viga em perfil metálico I, para
suportar vão de 8m com menor
altura de viga

Vedação em  tijolos, com 
revestimento em madeira

Sistema tradicional de vigas e
pilares em concreto armado,
com modulação de 5m

Sistema tradicional de laje plana
em concreto armado

Rampa em chapa metálica, com
vigas metálicas de suporte em
perfi I metálico

Sistema de laje waffle , para
suportar vãos de até 12m

Viga em perfil I metálico

Pilar em perfil I metálico

Cobertura em vidro

Laje nervurada, com nervuras 
de distribuição no meio do 
vão de maior dimensão

Apoio das nervuras,
que faz ligação com
os pilares de concreto

Pilares 
de concreto

Vedação em  tijolos, 
com revestimento 
em madeira

Pilar circular em concreto, com
preenchimento de concreto nos 
domos superiores ao pilar
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HOTEL TASSI: PATRIMÔNIO DO ESTADO

VOLUMETRIA DO HOTEL 1902 VOLUMETRIA ATUAL      2013VOLUMETRIA DO HOTEL 1935

 A história do hotel tem raízes no casamento dos 
imigrantes recém-chegados da Itália Angelo Tassi e Angela 
Puglia, em 1889. Nesse ano, Angelo começou a trabalhar como 
mestre de obras na conclusão da estrada de ferro Curitiba-
Paranaguá. O casal residiu durante um período no alto da Rua 
XV e logo comprou um terreno de esquina com as ruas da 
Liberdade e Sete de Setembro, defronte ao prédio da Estação 
Ferroviária e da futura Praça Eufrásio Correia. Inicialmente, 
construíram uma casa e na frente abriram uma pequena venda, 
frequentada por passageiros provenientes da estação e por 
carroceiros. Dos petiscos passaram a oferecer comida, e ‘pouso’ 
a algumas pessoas. Ampliaram as instalações e em 1900 
abriram o hotel Estrada de Ferro, conhecido na época pela 
excelente cozinha italiana, dirigida por Dona Angela .
 Mais tarde sofreu duas reformas e ampliações, 
resultando em sua forma definitiva, quando passou a se chamar 
Hotel Tassi.
 O hotel era considerado um cartão de visitas da cidade 
para os passageiros, que ao saírem da estação pousavam seus 
olhos para a praça e seu conjunto arquitetônico envolvente. O 
casal teve sete filhos, e na medida em que cresciam passavam a 
auxiliá-los nos assuntos do hotel. Foi nele em que o filho mais 
velho, Santo, iniciou-se na prática da fotografia, revelando suas 
fotos em uma câmara escura no porão, se tornando um dos 
precursores do foto-amadorismo curitibano. 
 Com a diminuição da importância da Estação Ferroviária, 
devido às estradas de rodagem, a região da praça começa a 
entrar em decadência. O hotel é alugado em 1942 e passa a ser 
conhecido como Hotel Continental. Na década de 60, os 
herdeiros vendem a propriedade, e na de 80, o edifício sofre um 
incêndio. Encontra-se atualmente em estado de ruína

 A ruína correspondente ao lote de esquina entre a 
Avenida Sete de Setembro e a Rua Barão do Rio Branco, em 
frente à Praça Eufrásio Correia, fazendo parte das edificações 
tombadas no conjunto arquitetônico envolvente da Praça, 
onde se inclui também a edificação da sede da Câmara. Possui 
linguagem eclética, e sua volumetria original compreendia uma 
área de 1.601,88m²,ocupando 65,7% do lote.
 Está inserida na região central da cidade, próximo ao 
Shopping Estação e à Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Na região sul da edificação, há o corredor exclusivo 
para ônibus, sendo próxima ao ponto de ônibus presente entre 
o Shopping e a Praça. Sua organização espacial se dá em “L”, 
ocupando os limites do lote na porção sul e oeste, 
característica de edificações comerciais.

CURITIBA- PARANÁ- BRASIL

Construído

Não Construído

LEGENDA

Praça Eufrásio Corrêa 

UTFPR

Câmara Municipal

Edificação 

ATIVIDADES

ESCULTURA FOTOGRAFIAPINTURA GRAVAÇÕES DANÇA INSTALAÇÃO

PARTIDO PROJETUAL
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NERI&HU DESIGN,   SHANGHAI/CHINA

OS  GEMEOS - GRAFITTI
ARTISTAS BRASILEIROS 

JAMES TURRELL ART WORK
MUSEU guggenheim NOVA IORQUE

rELACAO ENTRE O CLARO E  ESCURO
                 PALAIS  DE TOKYO,        PARIS-FRANCA

vOLUMETRIA ORIGINAL DO HOTEL
                       ASPECTO TRADICIONAL DE CASA

FACHADA DA RUINA EM   2006
                       VEGETACAO/ORGANISMO VIVO

 A primeira imagem corresponde ao período em que a ruína atingiu seu ápice 
de abandono, com diversas vegetações em seu interior. Assim, foi estabelecido criar 
um volume que estivesse recuado dessa elevação, com uma parede verde que desse 
o mesmo aspecto da imagem, de forma com que as aberturas emoldurassem essa 
nova vegetação.
 A segunda imagem corresponde à volumetria original da porção de 3 andares 
da edificação, que não existe mais, com exceção da elevação.  Como esse volume 
tem um aspecto de casa tradicional, ele serviu como base para o volume da 
Residência Artistica, que foi desenvolvido com a mesma altura e inclinação das 
águas do telhado, criando um novo volume contemporâneo que tivesse relação com 
o antigo, sem criar-se um falso histórico, algo semelhante ao exposto na terceira 
imagem.
 A quarta imagem corresponde ao trabalho artístico de James Turrell, que 
trabalha com luz (natural e artificial), escala e a percepção do usuário. Foram criados 
diversos espaços com diferentes alturas, com muita e com pouca iluminação, com 
iluminação natural e artificial colorida, criando diferentes percepções ao visitante. 
Também foi usado o jogo de ambientes claros em contraste aos escuros presente no 
Palais de Tokyo, um Centro de Arte Contemporânea de Paris exemplificado na quarta 
imagem. Por fim, foi decidido ‘marcar’ a elevação defronte a praça com uma obra dos 
artistas brasileiros ‘Os Gêmeos’, dando valor ao trabalho artístico nacional e fazendo 
com que essa elevação atraísse usuários para visitarem o edifício.
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SISTEMA CONSTRUTIVO

 A definição do sistema construtivo foi ponto chave no 
projeto, uma vez que havia a necessidade de vencer grandes 
vãos, além de proporcionar uma estrutura que fosse 
independente da ruína, para que não prejudicasse sua 
estrutura desde a fundação. Foram determinados 4 sistemas 
estruturais principais:
1- Residência Artística: Nesse volume foi usado o sistema 
tradicional de pilar-viga-laje em concreto armado, com 
modulação de 5m. Todas as vedações são em tijolos furados, 
sendo que as vedações externas tem revestimento em 
madeira. Sua cobertura possui vigas de apoio do telhado, 
com isolante termo-acústico, ripas de madeira e cobertura 
em tábuas de madeira impermeabilizadas.
2- Sala Multiuso Subterrânea: Foi usado o sistema de laje 
waffle, com domos quadrados e pilares de concreto 
circulares. A laje foi impermeabilizada com todas as camadas 
necessárias  pare receber a grama do pátio interno.
3- Área Semi aberta: Foi instituído um sistema de vigas e 
pilares em perfis I metálicos, totalmente independente da 
ruína, com cobertura em vidro temperado.
4- Casa de Arte Contemporânea: Nesse volume grande parte 
da estrutura foi afastada da ruína, de forma com que a nova 
fundação não interferisse nas paredes existentes. O sistema 
é de pilares de concreto e laje nervurada, com nervuras 
distribuídas no sentido de maior vão, nervuras de distribuição 
no meio desses vãos, e apoio das nervuras sobre os pilares.

Residência Artística e Casa de Arte Contemporânea de Curitiba
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CROQUI DA VOLUMETRIA FINAL

        Proposta de logo monocromático
para o projeto. O desenho das letras 
‘C’ e ‘A’ são iguais, mudando 
somente a sua rotação.
        A criação de um logo estabelece 
uma  identidade  visual do usuário 
com o  uso  p ropos to  para  a 
edificação.
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4- PLANTA 2ºPAV/ 3ºPAV

PLANTAS BAIXAS
 1- Nesses pavimentos a principal manifestação artística é a 
dança/ performance, na sala multi-usos, que está situada no 
subsolo, e possuí acesso independente, pelas rampas de chapas 
metálicas. Por ser próxima a entrada principal com, há a 
possibilidade de aluguel desse espaço para fins externos, como 
palestras, gerando renda extra além dos ingressos à galeria. Há 
também banheiro próximo a esse cômodo aumentando sua 
independência em relação ao resto da edificação. A sala também 
tem acesso de serviços pelas escadas e pelo elevador de carga, 
possibilitando  a montagem de cenários e outras estruturas. Há 
também iluminação artificial colorida dentro dos domos da laje 
waffle.  
 2 - Nesses pavimentos se destaca a sala de instalação, que 
é o único cômodo de pé direito duplo, e considerado um espaço 
semi-aberto, de transição. É possível ter uma percepção diferente 
nesse espaço, uma vez que é se tem vistas para o pavimento 
superior através das aberturas da edificação pré-existente nessa 
porção. A estrutura metálica permite com que sejam desenvovidas 
instalações perduradas nas vigas. 
 3- As salas de exposições são os principais destaques 
desses pavimentos. A  administração está locada em meio a uma 
das salas, porém possui acesso independente pelas escadas de 
serviço e pelo elevador de cargas. Ao mesmo tempo em que há 
esse acesso independente, por se tratar de um espaço privado, ela 
tem um campo visual público pois está dentro de uma estrutura de 
aço e vidro, podendo ser vista pela sala de esposições 5 pelos 
visitantes. Na edificagção como um todo, existem lugares 
públicosxprivados bem delimitados, porém nesse caso foi 
pretendido fazer um jogo diferente entre esses dois usos.

 4- Por fim, o atelier de pintura também tem acesso 
independente, terraço exclusivo e proximidade ao elevador 
de cargas. Os artistas podem desenvolver seus trabalhos 
nesses espaços, no pátio gramado, ou se preferirem algo 
mais privado em seu atelier-residência, que possuí 
lavanderia e banheiro privativos, além de ser um espaço 
amplo e flexível, com móveis que podem ser deslocados 
conforme a necessidade. Há dois reservatórios de caixa 
d´água, um em cada edifício, dimensionados conforme a 
necessidade de cada uso.

Parede em pedra interna

LEGENDA

Parede em pedra externa

Parede em tijolo maciço

Paredes novas em tijolo

Pilar 0,30x0,30m concreto

Pilar 0,12x0,30m concreto

Área verde 
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