
ANEXO VI – DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO 

 

1 APRESENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente descrição tem por objetivo orientar a empresa executora dos serviços 
de: 
 
a) identificação e conhecimento do bem 
b) mapeamento de danos/ diagnóstico; 
c) projeto de restauração; 
d) projetos complementares 
e) orçamento e cronograma 

2 DA EDIFICAÇÃO 
 
A edificação CASA ANDRZEJEWSKI, está inserida na poligonal de tombamento 
do Núcleo Histórico de Alto Paraguaçu Tombado em Instância Federal protegido 
pelo Decreto Lei 25 de 1937. O conjunto tombado apresenta um enorme potencial 
para o desenvolvimento da cidade. Trata-se de edificações que formam um 
conjunto com características arquitetônicas e paisagísticas singulares do início do 
século XX, que marcam a colonização desta área por imigrantes eslavos.  
O conjunto está localizado em um ponto de elevada topografia, afastado sete 
quilômetros da sede do município. Preserva intactas algumas edificações em 
madeira construídas no início do século XX, que se distribuem nas Ruas Alfredo 
Schneider e Rua Padre João Kominek, eixos principais do núcleo histórico. 
Além das edificações tombadas e das belezas naturais, características desta 
região, como araucárias entre outras árvores nativas, o núcleo histórico preserva 
seus bens imateriais como: a culinária, as celebrações religiosas, os saberes 
populares, lendas, crendices, entre outras. 
Como proposta para a revitalização do Centro Histórico Alto Paraguaçu, buscou-se 
priorizar as edificações com maior originalidade e necessidade de adequação de 
uso. Também que possuam potencial para promover o uso do espaço urbano 
preservando as características peculiares do bairro. 
Neste contexto, a edificação: Casa Andrzejewski, foi selecionada como ponto de 
referência para promoção do patrimônio cultural do Núcleo Histórico Alto 
Paraguaçu, proporcionando espaços de lazer e desenvolvimento cultural através 
de projetos de adequação de uso destes espaços. 
 



 
Figura 1 Vista aérea da Rua Alfredo Schneider - Alto Paraguaçu 

 

 

Figura 2 Vista aérea da Rua Padre João Kominiek 



 
Figura 3 Vista da Rua Alfredo Schneider ao fundo a Igreja Santo Estanislau. 

 

 
Figura 4 Vista da Rua Padre João Kominek, aos fundos vista frontal da Sociedade Rui Barbosa. 

 

 

 

 



 
2.1 CASA ANDRZEJEWSKI 
 

Localizada no Núcleo Histórico Alto 
Paraguaçu, na Rua Alfredo 
Schneider nº. 1490. Foi construída 
em 1927 para moradia da família de 
Wenceslau Andrzejewski, sendo 
ampliada (lado norte) em 1938, 
para fins de comércio.  
Edificação de grande porte com 

dois pavimentos em alvenaria 

autoportante rebocada interna e 

externamente. Faixas perfis de 

estuque. Telhado em quatro águas 

sendo na varanda do andar superior 

da fachada frontal com forro em 

cambotas de madeira com estuque e reboco. Possui lambrequins metálicos em 

torno da varanda superior. O piso da varanda frontal (térreo) e corredor principal 

em ladrilhos hidráulicos e dos demais cômodos em madeira. Há pinturas 

decorativas nas paredes de quase todos os cômodos que foram cobertos por 

camadas de tinta, restando apenas um ambiente preservado, com pinturas de 

paisagens e vasos de flores, compondo uma faixa decorativa no cômodo. 

Edificação de área aproximada 360 m², possui grande potencial para abrigar um 

albergue hostel. 

Dados técnicos gerais: 
Edificação residencial 
Número de pavimentos: 02 pavimentos 
 
Cobertura: telhado com quatro águas e estrutura em madeira e telhas cerâmica do 
tipo francesa no corpo principal e duas águas nas varandas (frente e fundos). 
 
Técnica construtiva: Alicerces de pedra, estrutura auto portante de alvenaria de 
tijolos, parede revestida com argamassa de cal e argila, no forro a utilização da 
técnica de estuque. A varanda inferior (fundos) possui guarda corpo de madeira 
com recortes ornamentais, o piso é em tábuas de madeira. A varanda (frente) 
térrea possui guarda corpo formado por um conjunto de balaústres o piso em 
ladrilho hidráulico com quatro cores e forro de estuque; a varanda (frente) piso 
superior possui guarda-corpo de balaústres, piso de ladrilho hidráulico em quatro 
cores, forro de cambotas de madeira com revestimento de estuque. A platibanda 
guarnecida de figuras, perfis de estuque. Uma sacada em ângulo com suporte e 
guarda corpo de balaústres. Abóbadas de berço na varanda superior frontal e arcos 
romanos na varanda inferior também frontal. 
 
Pisos e forros: Pavimento das varandas frontais (andar superior e térreo) em 
ladrilho hidráulico, o pavimento da varanda posterior (andar térreo) em tábuas de 



pinheiro, pavimento do corredor da entrada principal em ladrilho hidráulico 05 
cores, o pavimento dos banheiros (andar superior e térreo) em cimento queimado e 
pavimentos dos cômodos (andar superior e térreo) em tábuas de pinheiro.  O forro 
da varanda externa posterior é em tábuas de madeira. 
 
Esquadrias: As esquadrias em madeira e vidro possuem janelas e portas em duas 
folhas com bandeira fixa. As janelas e portas do pavimento superior são em arco 
pleno com desenhos em perfis retos e curvos. As janelas e portas do térreo 
possuem perfis retos. As portas são almofadadas com aplicação de ricos detalhes 
e ornamentos em madeira maciça. 
 

Área construída: aproximadamente 360 m². 
 

 
Figura 5Vista frontal da Casa 



 
Figura 6 Vista dos fundos, varanda e guarda corpo. 

 
 
 

 
Figura 7 Vista Lateral Norte 



 
Figura 8 Vista lateral Sul 

 
Figura 9 Vista da sacada em ângulo. 

 

          
Figura 10 Vista do piso e balaústres da varanda frontal                                          Figura 11 Detalhe do piso hidráulico 



              
Figura 12 Detalhe do piso hidráulico do hall.                                      Figura 13 Vista de detalhe dos balaústres. 

 
Figura 14 Vista do assoalho de madeira. 



 
Figura 15 Vista da janela (1º piso) 

 
                        Figura 16 Vista da porta (1º piso) 



 
Figura 17 Vista do arco pleno que compõem parte da fachada frontal. 

 
Figura 18 Vista das janelas de arco pleno (2º piso) 

 
Figura 19 Vista de detalhe da platibanda e lambrequim de metal. 


