
P. 01 
 

 
 

 

Título 

DEMOLIÇÃO DA FÁBRICA DA MATTE LEÃO:  

UM IMPULSO À DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM DO REBOUÇAS 

Linha Estratégica: Habitabilidade e Mobilidade Urbana. 

 

Autores 

 

ALOISIO FORMIGHIERI JUNIOR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

aloisiofj@gmail.com 

 

PEDRO ALEXANDRE SEIFERT SCAPINI – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – pedro.scapini@gmail.com 

 

Resumo 
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Acadêmico (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento Acadêmico de 
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Este trabalho dá uma breve exposição da história da erva mate no Paraná e em Curitiba, 

com enfoque especial na Leão Júnior S.A., importante fábrica que industrializa esta matéria-

prima e a comercializa sob o nome de Matte Leão, em forma de chás em copo e para infusão. 

A fábrica, que se localizava desde princípios do século passado num terreno de quadra inteira 

no bairro Rebouças, em Curitiba/PR, ao lado da atual sede da Fundação Cultural de Curitiba – 

FCC – foi recentemente adquirida pela Igreja Universal do Reino de Deus – IURD. Este 

processo se iniciou com a transferência da produção industrial da Leão Júnior S.A. para uma 

nova planta fabril instalada no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de 

Curitiba – RMC – e culminou com a demolição da antiga fábrica para a construção do mais 

novo templo da IURD. Aquele patrimônio se tratava de um dos últimos exemplares 

remanescentes da arquitetura fabril de Curitiba. Tais fatos se seguiram quase simultâneos com 
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um projeto conceitual da Prefeitura de Curitiba para a revitalização daquele pedaço do bairro 

em questão. O SoHo Rebouças é um conceito importado que preconiza a revitalização urbana 

de um bairro ou região de uma cidade a partir de atrativos de ordens cultural, artística, 

habitacional e educacional principalmente. Como em outras cidades, este conceito se apropriou 

das estruturas urbanas e arquitetônicas já existentes subutilizadas como start para o processo 

de renovação. A partir de matérias que discorrem da importância da preservação da paisagem 

fabril nas cidades, além de diversas entrevistas com profissionais das respectivas áreas de 

cultura, história, patrimônio e restauro, nesse contexto, este artigo expõe acerca da importância 

patrimonial da (ex) fábrica tanto para o (in) sucesso desta política pública da prefeitura quanto 

para a paisagem urbana do bairro. Junto com outras construções a seu redor, compunha uma 

ordem paisagística estabelecida típica do que uma vez foi o primeiro bairro industrial de 

Curitiba que se encontra atualmente ameaçada por um emergente projeto arquitetônico que 

desconsidera o entorno. A futura catedral da fé ocasionará um significativo aumento no tráfego 

da região, não necessariamente o afluxo de pessoas do qual está carente, mas sim de automóveis 

e ônibus em caravanas. Além de não resolver o problema do bairro, poderá converter-se num 

incentivo para as demais fábricas locais partirem. E sem nenhuma política pública protetiva, 

este caso tornar-se uma jurisprudência de sua total demolição. 

 

Abstract 

 

This paper gives a brief account of the history of mate in Paraná and Curitiba, with 

special focus on Leão Junior SA, a leading factory which processes this stuff and sells under 

the name Matte Leão in glass in the form of teas and infusion. The factory, which was located 

since the beginning of the last century a whole block of land in the neighborhood Rebouças in 

Curitiba / PR, next to the current headquarters of the Curitiba Cultural Foundation - FCC - was 

recently acquired by Universal Church of the Kingdom of God - UCKG. This process began 

with the transfer of industrial production Leão Junior SA for a new manufacturing plant 

installed in the municipality of Fazenda Rio Grande, in the metropolitan area of Curitiba, and 

culminated in the demolition of the old plant to build the newest temple of UCKG. That heritage 

was one of the last remaining examples of the Curitiba factory architecture. These events 

followed almost simultaneously with a conceptual design of Curitiba for the revitalization of 

the neighborhood of the piece in question. The SoHo Rebouças is an imported concept that calls 
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for the urban revitalization of a neighborhood or area of a city from cultural attractions, artistic, 

housing and education orders especially. As in other cities, this concept has appropriated the 

underutilized architecture and urban structures as a start to the process of renewal. From articles 

that discuss the importance of preserving the industrial landscape in the cities and several 

interviews with professionals in their respective fields of culture, history, heritage and 

restoration, in this context, this article expounds on the importance of the (ex) factory for the 

(in) success of this public policy of the city hall, as for the urban landscape of the neighborhood. 

Along with other buildings around, composing a landscape order established of what once was 

the first industrial district of Curitiba, however, this landscape is currently threatened by an 

emerging architectural design that disregards the environment. The future cathedral of faith 

would cause a significant increase in traffic in the area, not necessarily the influx of people that 

the area is in need, but cars and buses in caravans. Besides not solve the problem of the 

neighborhood, it can become an incentive for the other local factories to leave, and in no 

protective measure, this case become a jurisprudence for their total demolition. 

Key-words: Mate; Mobility; SoHo; UCKG; Curitiba. 

 

1 Introdução 

 Este trabalho tem como tema o caso da demolição da antiga fábrica da Leão Júnior 

S.A., produtora da marca de bebidas Matte Leão, que se localizava na Av. Getúlio Vargas. 253, 

bairro Rebouças - Curitiba/PR - cujo terreno foi comprado pela Igreja Universal do Reino de 

Deus para a construção de um novo templo. 

Neste trabalho é mostrada, de forma breve, a história do mate no Paraná, assim como a 

história da Leão Júnior e da respectiva fábrica. O trabalho ainda introduz casos de preservação 

da memória fabril, uma alternativa considerada mais correta que a demolição. É exposta ainda 

a ideia do SoHo Rebouças, que busca revigorar o bairro que sofre com altos índices de crimes, 

principalmente assaltos. 

A degradação da paisagem através da destruição de seus elementos, como a própria 

fábrica, é talvez o maior problema enfrentado, uma vez que a fábrica era apenas uma peça do 

conjunto formado no bairro. Portanto, o problema reside na incriteriosa transformação da 

paisagem do Rebouças. 

Na segunda semana de abril de 2011, iniciou-se a demolição da antiga fábrica da Leão 

Júnior S.A. O terreno havia sido vendido por R$ 32 milhões para a Igreja Universal do Reino 
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de Deus. Desde o anúncio da demolição, um tumulto surgiu no meio dos arquitetos, 

historiadores e das pessoas que conviveram com a fábrica, seja morando na região ou 

trabalhando para a família Leão. 

O bem patrimonial foi demolido para que em seu lugar seja erguida uma obra de grande 

porte. O futuro do trânsito na região, assim como a viabilidade de permanência de indústrias na 

região, é incerto. 

Buscaremos trazer um melhor entendimento do assunto, através da opinião de 

estudiosos e pessoas envolvidas, reiterando a importância histórica, econômica e social que a 

fábrica teve para Curitiba e o Paraná, e a perda que sua demolição foi para a sociedade 

curitibana. 

 

2 Contextualização 

O consumo do mate, assim como o consumo do tabaco, foi um hábito indígena adotado 

ao cotidiano pelos colonizadores. O primeiro moinho de mate do Paraná surgiu em 1820, em 

Paranaguá, fundado pelo espanhol Francisco Alzagarray (WACHOWICZ, 1988). 

O Ciclo da erva-mate foi um período no qual o Paraná foi dependente economicamente 

e politicamente da erva-mate. Toda a economia estava baseada no cultivo da Ilex 

paraguariensis. O auge foi atingido em 1927, quando o estado exportou 81.500 toneladas da 

erva. (ÁLBUM CENTENÁRIO DO PARANÁ, 1953) 

Segundo BONDARIK (2006) “O beneficiamento da erva-mate se dava em engenhos, 

sendo que a mecanização e modernização do processo produtivo destes representaram o 

princípio da atividade industrial no Estado do Paraná no século XIX”.  

No dia 8 de maio de 1901, Agostinho Ermelino de Leão Júnior fundou a Leão Júnior 

S.A. visando, principalmente, o mercado do Uruguai, Argentina e Chile. Em junho de 1930 a 

fábrica do Portão pega fogo com uma fagulha provocada nos trilhos de trem, é então que a 

fábrica se muda para a Rua Engenheiros Rebouças. Até 2007, a Família Leão manteve a 

administração da Leão Júnior S.A..  Nesse ano, a marca foi vendida para a Coca-Cola Company. 

Entretanto, a fábrica continuou de propriedade da família (DESTEFANI, 2007), e residiu no 

local até a mudança para Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, em 2009. 

(MATTE LEÃO, 2011). 

Segundo SUTIL (2011), a única pessoa externa autorizada a entrar nas instalações após 

a venda da propriedade, a fábrica passou por várias ampliações e mudanças. A versão que 
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conhecíamos era uma versão modernizada, dos anos 50. A construção foi um marco do 

desenvolvimento econômico do Paraná. Junto com as fábricas da Mate Real, a Brahma, a Fiat 

Lux, outras indústrias e a residência de operários, toda uma paisagem urbana é formada. 

Existem poucas informações sobre a fábrica e suas características arquitetônicas. Nunca 

foi feito um levantamento histórico da edificação. De acordo com SUTIL (2011, entrevista), o 

arquiteto Márcio Innocenti Ribeiro de Barros, vencedor do edital de registro histórico e 

documental da fábrica nunca conseguiu autorização da Igreja Universal do Reino de Deus, já 

proprietária da área, para entrar no edifício e fazer um levantamento mais detalhado. A IURD 

não quis se retratar sobre o assunto durante a elaboração deste trabalho. Ainda segundo SUTIL 

(2011, em entrevista), a instituição evita tratar do assunto e nunca responde às perguntas e 

acusações sobre o tema. 

O bairro Rebouças nasceu da indústria. Sua proximidade das linhas férreas e do centro 

foi um fator essencial para a sua industrialização. Aquela região específica do bairro possui 

uma paisagem consolidada, sem nenhum prédio alto, tem sua ocupação em maior parte feita 

por casas, pequenos prédios residenciais, pequenos comércios e indústrias de pequeno e médio 

porte. 

No dia 19 de abril de 2011 a Arca Universal, website informativo da IURD noticiou a 

aprovação da demolição pela prefeitura. A igreja, então, demoliu um exemplar da arquitetura 

fabril curitibana com características art dèco, geométricas e relativamente simples. No terreno 

remanescente, anunciaram a construção de um edifício em estilo arquitetônico eclético, com 

grandes colunas com altura de vários pavimentos que apoiam gigantescos frontões. Misturando 

esquadrias metálicas, paredes de vidro e na cobertura, helipontos. 

                                       

3 Métodos e Procedimentos de Pesquisa 

 Foi buscada para este trabalho uma abordagem dialética, uma vez que o tema abordado 

possui inúmeros aspectos relativos, que não possuem apenas uma resposta correta. As 

informações foram obtidas de diversas formas, em livros, artigos, matérias em revistas e jornais 

- impressos e virtuais -, fontes web gráficas, reportagens e pesquisa na Casa da Memória de 

Curitiba. Um tema tão pontual e relativamente recente dificulta a pesquisa exclusivamente em 

livros e artigos acadêmicos, uma vez que grande parte das informações foram apenas noticiadas 

em meios de comunicação. 
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Os objetivos da pesquisa tinham caráter exploratório, uma vez que deveria proporcionar 

maior familiaridade com o problema por meio de pesquisas bibliográficas e documental, e 

também explicativo, pois tinha como finalidade identificar os fatores que contribuíram para a 

ocorrência dos fenômenos, ou seja, explicar o porquê das coisas. 

O principal instrumento de coleta de dados foram as entrevistas. A entrevista realizada 

com o Dr. Marcelo Sutil se mostrou essencial para a consolidação deste trabalho. Para esta 

entrevista, SUTIL foi contatado anteriormente e em um segundo momento concedeu-nos uma 

entrevista livre de roteiro, da qual perguntas espontâneas surgiam ou eram provocadas por ele. 

                                         

4 Análise, Discussão e/ou Relatos 

 

Este trabalho não visa defender o valor arquitetônico da fábrica, mas sim seu valor 

cultural e sua importância na conservação da paisagem. No Brasil, a preservação do patrimônio 

industrial é rara. Na contramão de todo o mundo, sem a proteção de leis antigas e históricas 

fábricas brasileiras vêm sendo demolidas para a construção de empreendimentos imobiliários. 

Em sua coluna, na Gazeta do Povo, FERNANDES (2010) escreveu: 

 

Apesar dessas razões práticas, a memória fabril é a área mais desprestigiada 

das políticas de preservação. O motivo é de ordem cultural. Não há dificuldade em 

identificar uma casa burguesa que mereça ser conservada. O mesmo não se pode dizer 

de um velho e cinzento barracão, que ocupa metros quadrados demais e tem requinte 

de menos.  

 

O Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Industrial existe desde 1998, porém 

se desenvolve em passos lentos, o que não se pode dizer da especulação imobiliária. A prefeitura 

possui diversas políticas públicas para a proteção de construções. A mais conhecida é o 

tombamento, porém existem outras ferramentas que podem ser mais vantajosas ao usuário e 

menos custosas ao Estado. Como é o caso das Unidades de Interesse de Preservação – UIPs. 

Ao conservar uma UIP, o proprietário recebe potencial construtivo, que pode vender ou utilizar. 

O potencial permite, por exemplo, que novas construções na mesma ou em outras áreas 

excedam os limites construtivos da região. O potencial construtivo funciona como um 

reembolso, uma vez que o proprietário da UIP se compromete a manter a UIP. 
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A transformação da fábrica em uma UIP talvez fosse suficiente para se preservá-la, 

porém o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC – alega que não 

possuía dinheiro para investir nesse projeto. No caso da Matte Leão, o IPPUC frustra seus 

próprios planos permitindo a demolição do edifício, pois esta vai contra a proposta de 

conservação do bairro criada sob o nome de SoHo Rebouças: a prefeitura tomou medidas para 

incentivar o renascimento da região, iniciada com obras como o próprio edifício da Fundação 

Cultural de Curitiba, que se mudou para um antigo moinho na Engenheiros Rebouças. (SUTIL, 

2011, em entrevista). 

O Rebouças sofre com a ausência de pedestres em suas ruas. Os carros e caminhões 

tomaram as ruas e o trânsito é pesado. A região não é um local de permanência de pedestres. 

Segundo SUTIL (2011, entrevista) a construção do novo templo da IURD acelerará o processo 

de degradação da paisagem também a partir do aumento do trânsito nas já pequenas ruas, o que 

dificultará a entrada e saída dos caminhões das fábricas.  É muito provável que as fábricas, 

buscando melhor logística, deixem a região rumo a Cidade Industrial de Curitiba ou à RMC. 

                 

5 Conclusão 

O trabalho mostra que a demolição não é a única e nem mesmo a melhor saída neste 

caso. A reciclagem de edifícios antigos é uma decisão muito mais inteligente que demolição e 

construção de um novo edifício. Por todo o mundo se busca dar novos usos a antigas 

construções para que não seja necessária a demolição destas, isso é ainda mais importante se a 

construção possui relevância histórica. 

A demolição da fábrica resulta em um dano à paisagem já consolidada do bairro 

Rebouças. A catedral que será erguida é incompatível com a paisagem, seja por seu porte, ou 

seja por suas características arquitetônicas destoantes. É necessário um estudo detalhado da 

capacidade viária para atender uma construção de tamanho impacto no trânsito. É possível que 

a construção deste novo cenáculo seja o estopim para uma onda de retirada de fábricas do bairro 

devido ao acréscimo de tráfego. Com a debandada destas fábricas dentro da legislação atual, as 

antigas construções estarão indefesas da demolição. 

Como disse SUTIL (2011), “só haverá uma boa preservação com o conhecimento da 

população”. O historiador valorizou a importância de mostrar estas ideias e ensinar a 

importância da conservação à população desde crianças.       
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