
CONJUNTO FERROVIÁRIO DA JAGUARA: NOVO COMPLEXO CULTURAL DE SACRAMENTO

 O presente estudo consiste para a criação de um complexo cultural em concordância 
com o espaço cultural e econômico do município de Sacramento–Minas Gerais e será 
projetado em um edifício pré-existente  localizado no distrito de Jaguara, o qual carrega 
consigo uma bagagem histórica cultural importante no processo de desenvolvimento da 
cidade. O tema “Conjunto Ferroviário da Jaguara: Novo Complexo Cultural de Sacramento”. 
Possui a junção das áreas culturais, patrimoniais e arquitetônicas, as quais surge a apreciação 
pelo restauro de bens patrimoniais, um restauro não envolve apenas um edifício a ser 
restaurado e sim engloba todo valor arquitetônico, histórico e artístico deste referido edifício. 
Com isto, é definido o bem cultural a ser trabalhado que é o Conjunto Ferroviário da Jaguara 
por todo seu valor histórico e arquitetônico; e também a definição de novos usos para está 
área  o qual transforma o antigo conjunto ferroviário em um complexo cultural para 
proporcionar melhores espaços culturais a todos os povos.
 A problemática para a restauração do Conjunto Ferroviário da Jaguara: um novo 
complexo cultural de Sacramento se da através da Desvalorização Cultural: do patrimônio 
material e imaterial, e principalmente do patrimônio ferroviário do município de Sacramento, 
essa desvalorização se abrange ao setor público e até mesmo ao setor privado.
 A definição deste tema é baseada nos conceitos patrimoniais e preservação de bens; 
fortalecimento da cultura, a qual vem sendo enfraquecida nos últimos tempos; memória 
afetiva familiar e principalmente todo o valor histórico e arquitetônico que o Conjunto 
Ferroviário da Jaguara representa.

 Como referiu a senhora Vilas Boas, o Conjunto Ferroviário tema desenvolvido neste 
trabalho se engloba no exemplo da falta de mão de obra especializada, falta de conservação 
e preservação do bem, todas essas questões resultam na importância da restauração e 
readequação de usos para que se mantém todo o valor histórico do bem e instale novos usos 
que impulsionam toda a área. Baseado nestas questões, o restauro do Conjunto ferroviário 
envolve a arquitetura em um novo uso cultural o qual potencializa a utilização do espaço, 
manutenção e conservação do mesmo e valorizando o patrimônio cultural material e 
imaterial.  

 A problemática para a restauração do Conjunto Ferroviário da Jaguara: um novo 
complexo cultural de Sacramento se da através da Desvalorização Cultural: do patrimônio 
material e imaterial, e principalmente do patrimônio ferroviário do município de Sacramento, 
essa desvalorização se abrange ao setor público e até mesmo ao setor privado. 

 A definição deste tema é baseada nos conceitos patrimoniais e preservação de bens; 
fortalecimento da cultura, a qual vem sendo enfraquecida nos últimos tempos; memória 
afetiva familiar e principalmente todo o valor histórico e arquitetônico que o Conjunto 
Ferroviário da Jaguara representa.

TEMA

PROBLEMA

JUSTIFICATIVA

 O principal objetivo é realizar a revitalização do edifício e a  transformação do espaço 
que atualmente está sem usos e encontra-se abandonado, para promover um novo espaço 
de qualidade para a população e atividades culturais adequadas ao edifício, que assim 
promovem desenvolvimento socioeconômico e cultural através de atividades a serem 
desempenhadas no espaço.   Os ofícios e a relação da cidade: Dentre os diversos 

ofícios, a típica culinária mineira de Sacramento ganha 
um grande destaque por seus queijos, doces, pães, pão 
de queijo, carnes de porco apertada na manteiga, doces 
entre outras iguarias da culinária sacramentana. A 
potência culinária do município é de relevância e 
incorporada no projeto através do restaurante 
implantado onde o mesmo possui o viés educativo 
através de aulas de culinária que serão ministradas nas 
dependências do mesmo e também o econômico. 

 O espaço 
ambiental da Serra da 
Canastra é explorado 
para turismo ecológico, 
festivos e religiosos e os 
tradicionais queijos 
canastra, os quais 
fomentam as diretrizes 
deste trabalho.
 

Gruta dos Palhares localizada a 
14km da cidade de Sacramento, 
a qual é considerada uma das 
maiores grutas de arenito da 
América Latina. A qual viabiliza 
e potencializa como diretriz um 
circuito cultural rural 
englobando o conjunto 
ferroviário da Jaguara e Serra 
da Canastra.

OBJETIVO

 A música está presente na cultura sacramentana seja por coral, slammers bandas ou 
artistas solos, da se um destaque para a Associação Musical de Sacramento a qual administra 
a Banda Lira do Borá, e também a cultura do Hip Hop a qual possui grupos de artistas que se 
apresentam para a população em lugares distintos sendo eles, praças, Arquivo Público 
Municipal estes grupos juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura criaram o Slam 
para Carolina. De acordo com as condições físicas que cada uma das manifestações 
expressadas acima, surge a necessidade de espaços adequados para realizar apresentações 
e encontros as quais o município não tem condição de oferecer, dando como diretrizes para 
a implantação de locais adequados para as mesmas no projeto de restauro e readequação de 
usos do antigo Complexo Ferroviário de Jaguara.
 O artesanato sacramentano é um dos destaques de produtos locais produzidos pela 
comunidade, mesmo com toda a problematização da falta de espaços para confecção e 
comercialização. Os artesãos possuem um considerável e valoroso trabalho os quais dão 
diretrizes projetuais para implantação de espaços adequados para produzirem e 
comercializar seus produtos.
 Sacramento possui um vasto âmbito patrimonial muito mal explorado s preservado seja 
pelo setor público e/ou privado que não coloca a questão patrimonial como algo de 
relevância, deixando assim toda essa questão “de lado”.  Para a historiadora e chefe do Setor 
Municipal de Patrimônio Eliana Garcia Vilas Boas. 

“Sacramento é uma cidade bicentenária no interior de Minas Gerais, com rico patrimônio 
tangível e intangível.   A típica culinária mineira e suas iguarias são um atrativo a mais para 
quem visita Sacramento. Aguardente, queijos e diversos tipos de doces feitos do modo 
artesanal são bastante apreciados pelos visitantes.   Os Sacramentanos preservam a memória 
da cidade através da conservação e manutenção do seu patrimônio histórico, com antigos 
casarões, as centenárias igrejas localizadas no distrito do Desemboque, imagens sacras 
esculpidas no período barroco, estações ferroviárias; e o acervo arquivístico da escritora 
Carolina Maria de Jesus que está sob custódia do Arquivo Público Municipal de Sacramento. 
A tradição cultural é mantida por grupos de Congado, Folia de Reis, Cavalgada e violeiros. Do 
ponto de vista religioso é colocado em destaque o catolicismo com a presença do Padre Vitor 
Coelho de Almeida que está em processo de beatificação.  Eurípedes Barsanulfo permanece 
como ícone do espiritismo, fundador do Colégio Allan Kardec; destaca-se também a Chácara 
Triângulo, sendo ambos os locais de prece e prática da caridade, constantemente visitados 
pelos espíritas. Embora já tenha sido realizado um trabalho constante no sentido de preservar 
o rico patrimônio histórico do município, ainda resta muito a ser feito em face dos poucos 
recursos disponíveis para esse fim. Existe, por exemplo, carência de mão de obra 
especializada no trabalho de conservação e preservação desse patrimônio. No caso 
especifico da Estação Ferroviária da Jaguara (1888), a primeira do Estado de Minas Gerais, da 
máxima importância histórica, portanto, não houve ainda reconhecimento do fato por parte 
do estado e da união.” Vilas Boas, Garcia Eliana, entrevista concedida ao orientando em 29 de 
março de 2021.  

RELAÇÃO DE SACRAMENTO E
SEUS PATRIMÔNIOS

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
DO CONJUNTO FERROVIÁRIO DA JAGUARA 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 O município de Sacramento foi fundado em 1820, tendo sua origem o arraial do 
Desemboque (hoje distrito de Sacramento) importante região para civilização do Triângulo 
Mineiro,  o município está localizado no estado de Minas Gerais divisa com o estado de São 
Paulo, localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a cidade de 
Sacramento se localiza a 454,3 km da capital mineira, Belo Horizonte. Sacramento está 
localizada próximo as sedes da microrregião de Uberaba (80,9 km) e de Araxá (87 km), sedes 
essas que fornecem suporte para Sacramento em aspectos sociais: saúde, educação entre 
outros. A localização do conjunto possui valor significativo no quesito das linhas férreas no 
Brasil, por ser a primeira estação do estado de Minas Gerais pela Companhia Mogiana e 
também sua localização possibilitava transporte de cargas e passageiros os quais tinham 
destinos como Sacramento, Desemboque, Rifaina-SP e outras regiões rurais da cidade.

 A escritora de renome mundialmente reconhecido pelo seu livro Quarto de Despejo: Diário 
de uma Favelada publicado em 1960, Carolina Maria de Jesus, in memoria. Provoca um resgate a 
escrita o qual é desmemoriado pela comunidade e resgatado no Conjunto Ferroviário da Jaguara 
através de um galpão flexível para prática da escrita e salas de aulas dinâmicas para produção e 
consumo da mesma. 

 Os novos usos do conjunto são baseados e inseridos de acordo com a vasta cultura de 
Sacramento citados na contextualização do município, as quais já mencionam algumas diretrizes 
projetuais que resultam na distribuição de novos usos. Estes os quais são inseridos de acordo com 
sua demanda de espaço e recursos para serem implantados, gerando assim espaços de 
trabalho/confecção, exposições de produtos confeccionados e venda dos mesmos, leitura, 
alimentação, lazer e descanso. 
 Os edifícios os quais compõem o Conjunto Ferroviário da Jaguara são representados por 
cores, quais cada tonalidade pertence a um tipo do programa instalado naquela arquitetura.

LOCALIZAÇÃO

 - Criação do Circuito Rural de Turismo e Patrimônio através de bens e lugares de relevância do município, como por 
exemplo Desemboque, Serra da Canastra, Gruta dos Palhares e cachoeiras.
 - Restauro de edificações que compõem o conjunto, mas que não são elementos deste projeto.
 - Projeto paisagístico para áreas verdes dentro da área de estudo desenvolvido neste trabalho.
Infraestrutura necessária para acesso náutico através da construção do píer e suporte ao transporte.

 O acesso ao conjunto ferroviário se da apenas por duas maneiras, 
sendo elas a estrada rural (2,4km) que é derivada da rodovia MG-428 
(24,6km até Sacramento) que faz o ligamento até os municípios de 
Sacramento – Minas Gerais e a Rifaina – São Paulo. A segunda forma de 
se acessar o conjunto ferroviário é através do transporte náutico que 
pode ser feito através do Rio Grande que se localiza a 
aproximadamente 350 metros do conjunto. A partir da análise feita 
pelos acessos possíveis é apontável as diretrizes para melhoria do 
acesso para que possa receber o acesso ao conjunto por meio de 
transporte público, automóveis próprios e alugados, motocicletas e 
bicicletas. 

 No entorno do conjunto possui a 
existência de diversas propriedades rurais 
sendo duas mais próximas, a primeira se 
localiza a 50 metros do conjunto. A 
segunda propriedade mais próxima se 
localiza a 160 metros, propriedade ambas 
propriedades que se localizam no 
entorno imediato não interfere no projeto 
de restauro por se encontrarem fora do 
raio de implantação do projeto. 

 Os edifícios residenciais que compõem o Conjunto Ferroviário da Jaguara eram utilizados 
por funcionários e técnicos entre outros servidores lotados na corporação da Companhia 
Mogiana Estradas de Ferro. 

 O prédio da antiga estação ferroviária possuía uma ampla rede de usos, 
sendo administração, bilheteria, depósitos, galpões, áreas residenciais (quartos, 
salas, cozinha, copa), pátio externo e plataforma de embarque. Esses são os 
usos destinados ao prédio quando o mesmo foi edificado. 
 O alojamento é composto por banheiros, cozinha, dispensa, quarto e 
sala. O edifício do alojamento do Conjunto Ferroviário, este edifício abrigava os 
usuários da linha férrea para estadia entre suas viagens. 

DIRETRIZES GERAIS 

 O Conjunto Ferroviário da Jaguara é composto pela Estação Ferroviária (n°), a qual possui um 
estilo arquitetônico inglês, casa de máquinas (n°), alojamento (n°), três casas (n°), rotunda (n°), caixa 
d’água (n°), telégrafo (n°) e a ponte do córrego pratinha (n°) de acordo com o tombamento do 
conjunto realizado no ano de 2010 e sendo reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG apenas no ano de 2011. 
Para o desenvolvimento do complexo foi utilizado a estação ferroviária (n°), alojamento (n°), três casas 
(n°) as demais arquiteturas e marcos que compõem o Conjunto Ferroviário da Jaguara se encontra 
totalmente degradado devido a falta de conservação não adotada durante os anos após sua 
desativação, estes elementos citados é proposto a diretriz de restauro sendo que o projeto em 
trabalho se concentra em outros elementos citados anteriormente.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA ÁREA E ANTIGOS USOS
DO CONJUNTO FERROVIÁRIO DA JAGUARA

 O conceito de restauração pode ser entendido como um conjunto de ações a incidir sobre um 
objeto de reconhecido significado cultural e simbólico, visando preservar e revelar valores estéticos e 
históricos a ele associados, os quais podem estar presentes desde sua origem ou terem se constituído 
ao longo do tempo, o qual o presente tema se encaixa sobre o conceito de restauração. É importante 
ressaltar que existem diversas correntes teóricas e tendências que tratam sobre restauro, mas neste 
presente trabalho será indicada apenas as considerações de Cesari Brandi:

 Ou seja, para Brandi, a restauração é compreender a obra em questão e valoriza-la como tal. Para 
Brandi o valor estético é predominante ao valor histórico, mas também não exclui toda a importância 
histórica do bem.
 Para o autor, quando houver intervenções na preexistência sempre deverá passar por um juízo 
critico de valor o qual pondera os conceitos: históricos, estéticos, readequação de usos, estrutural entre 
outros conceitos aplicáveis, e este juízo de valor não cabe somente ao autor responsável pelo projeto, 
para Brandi as marcas do tempo devem ser preservadas desde que seja compatíveis com a obra e 
deixando em evidência a diferença entre a alteração e o original, levando em consideração o 
pensamento de Brandi, o restauro do Conjunto Ferroviário da Jaguara será baseado no mesmo, os 
quais se preserva as marcas do tempo pautando sempre em questões estéticas, funcionais e seguras 
aos usuários do complexo. A readequação de usos condizem com a realidade do edifício tornando um 
projeto viável; todas as intervenções realizadas na pré-existência são evidentes entre o original e novo 
percebível aos especialistas e leigos no assunto.

 A elaboração do mapa de danos possibilita análise detalhada dos danos e as materialidades que 
compõem o edifício, viabilizando assim as medidas adotadas na intervenção de cada elemento. 
 O Conjunto Ferroviário da Jaguara é composto pela estação, alojamento e casas geminadas, mas 
devido a situação de vegetação com crescimento descontrolado ao entorno da estação não foi 
possível realizar o acesso aos demais edifícios e fachadas laterais e posterior  citados na prancha de 
apresentação do conjunto (P. 02).
Ainda nesta, informo que todas as fotografias utilizadas para a elaboração do mapa de danos são 
autorais e capturadas no ano de 2021.

“o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na 
sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro”. 
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, Artes e Ofícios, 2004.p. 30

(...) “restaura-se somente a matéria da obra de arte, (...). A restauração deve visra ao 
restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem 
cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem 
da obra de arte no tempo”. BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, Artes e Ofícios, 
2004.p. 33.
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ANÁLISE DO CONJUNTO FERROVIÁRIO
DA JAGUARA
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Mapa 04 – Identificação de Acessos
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N  O entorno do conjunto é margeado por propriedades rurais, 
atividade agronômica e pecuária e também por ranchos que se 
localizam as margens do Rio Grande. O entorno do conjunto possui 
diversos maciços de vegetação nativa, principalmente no entorno 
imediato, sendo esse maciço se encontra de forma mais presente na 
fachada frontal e lateral direita da estação ferroviária. A vegetação 
existente poderá e deverá ser usufruída juntamente com um projeto 
paisagístico o qual deve contemplar a natureza, o bem estar dos 
usuários e principalmente conter o desmatamento e as consequências 
negativas o qual resulta. 

N N

Fonte: Google Earth
Data de Acesso: 12/06/2021

Análise Solar 

Ventos Predominantes

LEGENDA:

20 – Fotografia: Estação Ferroviária e 
seus galpões em anexo

Acervo: Acervo Arquivo Público Municipal 
de Sacramento 
Data: Sem Data

Acervo : Acervo Arquivo Público Municipal 
de Sacramento 
Data: Sem Data

21 – Fotografia: Alojamento

Acervo : Acervo Arquivo Público Municipal 
de Sacramento 
Data:  Sem Data

22 – Fotografia: Casa 02

23 – Fotografia: Casa 02

Acervo : Acervo Arquivo Público 
Municipal de Sacramento 
Data:  Sem Data

24 – Fotografia: Casa 03

Acervo : Acervo Arquivo Público 
Municipal de Sacramento 
Data: Sem Data

PLANTA BAIXA – CASA 02 PLANTA BAIXA – CASA 03PLANTA BAIXA – CASA 01

PLANTA BAIXA 

LEGENDA: 

Diretrizes Projetuais

Pré-Existência   

1.1 - Sujidade e entulhos
2.2 – Limpeza e remoção

1 - Sujidade; fissuras 
2 – Remoção; Limpeza; 
Grampeamento; Nova 
Pintura.

N°01

1.1 - Sujidade e entulhos
2.2 – Limpeza e remoção

1 - Sujidade
2 – Limpeza 

N°02

1 - Presença de Macroflora
2 – Limpeza; Remoção; 
Reconstituição; Revisão 
Estrutural

1.1 - Sujidade e entulhos
2. 2 – Limpeza e remoção

N°03

1.1 - Sujidade e entulhos
2. 2 – Limpeza e remoção

1 – Sujidade; Deterioração 
da escada
2 – Limpeza; Implantação 
de novo acesso

N°04

1.1 - Sujidade e entulhos
2. 2 – Limpeza e remoção

1 - Sujidade; fissuras 
2 – Remoção; Limpeza; 
Grampeamento; Nova 
Pintura.

N°05

1.1 - Sujidade e entulhos
2. 2 – Limpeza e remoção

1 - Sujidade
2 – Limpeza; Nova Pintura

N°06

1.1 - Sujidade e entulhos
2. 2 – Limpeza e remoção

1 – Sujidade; Presença de Macroflora
2 – Limpeza; Remoção, 
Reconstituição; Revisão Estrutural

N°07

1 - Presença de Macroflora
2 – Remoção; Reconstituição; 
Revisão Estrutural

1 - Perda de reboco
2 - Limpeza e Reconstituição

1.1 - Sujidade no piso e paredes
2.2 - Limpeza; Nova pintura 

N°08
1 - Sujidade
2 – Limpeza; Nova Pintura  

1.1 – Sujidade; entulhos
2.2 – Limpeza; Remoção; 
Inserção de novo piso

N°09
1 - Sujidade
2 – Limpeza; Nova Pintura  

1.1 – Sujidade; entulhos
2.2 – Limpeza; Remoção

N°10
1 - Sujidade
2 – Limpeza; Nova Pintura  

1.1 – Sujidade; entulhos
2.2 – Limpeza; Remoção

N°11

1 - Sujidade
2 – Limpeza; Nova Pintura 

1.1 – Sujidade; entulhos
2.2 – Limpeza; Remoção

N°11

1.1 – Sujidade; entulhos
2.2 – Limpeza; Remoção

N°12

1 – Sujidade; Fissuras; Presença de 
Macroflora
2 – Limpeza; Grampeamento; Remoção; 
Reconstituição; Revisão Estrutural 

1.1 - Sujidade e entulhos
2.2 – Limpeza e remoção

N°13
1 – Sujidade; Descascamento; 
Umedecimento; Arranhão; Deterioração 
na cobertura (estrutura e telhas)
2 – Limpeza; Remoção de verniz; lixar; 
Enxerto; Polimento; Aplicação de verniz; 
Reconstituição da cobertura

1.1 - Sujidade e entulhos
2.2 – Limpeza e remoção

N°14

1 - Sujidade
2 – Limpeza 
3 – Sujidade; Descascamento; 
Umedecimento; Arranhão 
4 – Limpeza; Remoção de verniz; lixar; 
Enxerto; Polimento; Aplicação de verniz

N°15
1 – Sujidade; Presença de 
Macroflora
2 – Limpeza; Remoção, 
Reconstituição; Revisão Estrutural

N°16

1.1 - Sujidade e entulhos
2.2 – Limpeza e remoção

Conjunto Ferroviário da Jaguara: Novo Complexo de 
Sacramento
Trabalho Final de Graduação
Orientando: Guilherme dos Santos Zago - 5141389
Orientadora: Camila Ferreira Guimarães  

CONJUNTO FERROVIÁRIO DA JAGUARA: NOVO COMPLEXO CULTURAL DE SACRAMENTO
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