
CASTELINHO
RESTAURO E REOCUPAÇÃO



▷ Inaugurado entre 1914 e 1915, o prédio foi construído para
ser uma das sedes da Comissão de Terras do Estado, que seria
responsável pela divisão e distribuição das terras da região a
imigrantes recém chegados.

▷ Foi construído inicialmente com apenas 3 pavimentos, que
podem ser vistos a partir do nível da rua. Posteriormente
foram incorporados mais dois pavimentos de subsolo por
conta da topografia e da necessidade de se aproveitar estas
áreas para as necessidades do prédio e, anos depois, na
década de 70, incorporou-se ainda um anexo com três
pavimentos.
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O CASTELINHO

▷ O prédio teve inúmeros usos ao longo de sua história além da finalidade inicial, sendo utilizado como
hospital, escola e outros departamentos públicos diversos. Ainda assim, durante boa parte do tempo, o
primeiro andar e o ático não eram área de acesso público, pois se tratava da moradia dos responsáveis
pela Comissão.

▷ O Castelinho foi tombado pelo IPHAE-RS em 1982 e doado ao Município em 1998, para sua utilização
com finalidade cultural. Ainda é hoje o maior exemplar de edificação histórica preservada em madeira no
Brasil e única Tombada pelo Estado do RS.



CONTEXTO
O processo 

2014
Entrega da 1ª 

fase (duração 8 

meses)

Início do projeto 

da 2ª fase

2012
Aprovação 

projeto de 

restauro

2013
Início da 

obra

2015
Desenvolvi-

mento do 

projeto 2ª fase

2016
Conclusão do 

projeto 2ª fase:

Aprovação do 

IPHAE, 

orçamento e 

licitação.

2017
2016 – 2017 

cancelamento 

da licitação. 

Estagnação da 

obra. 

2018
Retomada da 

conversa com 

IPHAE. 

Encaminhamen-

tos: crianção de 

uma comissão e 

plano de 

ocupação.

1ª audiência 

pública –

chamamento 

comissão

Abertura da 

comissão. 

2019
2ª audiência 

pública –

projetos de 

ocupação

Recadastram

ento do 

prédio. 

Concurso de 

ideias + ações 

para plano 

ocupação

Dissolvida a 

comissão.

2020
Finalização do cadastro do prédio. 

Produção de diagnóstico e análises. 

Compilação das ideias resultantes das ações 

da comissão. 

Início do projeto de restauro e reocupação. 

2021
PLANEJAMENTO: 

Reestruturação da equipe, retomada da 

comissão e do contato com IPHAE. 

Projeto complementar, aprovação e 

orçamentação.



O PROJETO
▷ Elaboração do programa de necessidades com o apoio

de Comissão Técnica interdisciplinar, audiências
públicas, concursos de ideias, trabalhos acadêmicos e
atividades culturais propostas por grupos artísticos da
cidade.

▷ A parte técnica do projeto de intervenção foi baseada
nos materiais e técnicas tradicionais do edifício e,
especialmente, em um mito popular acerca da
impossibilidade de o Castelinho ter sido construído
sem nenhum prego.

▷ Na verdade as técnicas tradicionais do uso da madeira
em construção civil na época envolvia habilidades de
unir as madeiras através de encaixes e tabiques (peça
em madeira que funciona como um prego).

4

▷ Pensando principalmente na manutenção da técnica construtiva e da renovação da mão de obra de
mestres do trabalho em madeira, que esta proposta foi pensada. NÃO HÁ PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO MATERIAL QUANDO SE PERDE A TÉCNICA CONSTRUTIVA TRADICIONAL, OS
SABERES DA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA.



PROGRAMA DE NECESSIDADES

Exposições Temporárias

Aproximadamente 85m² destinados a 
exposições temporárias.

Espaços multiuso

165m² de espaços multiuso.  Delimitados por 
divisórias móveis e adaptáveis para receber 
oficinas, apresentações, ensaios, cursos, 
aulas…

Setor administrativo

90m² de área destinada à administração, 
com sala de reuniões, 3 salas 
administrativas e almoxarifado. 

Exposição permanente

46m² destinados à exposição da 
história e acervo do prédio. 

Alimentação

Pequeno café, sem produção no local. 

Áreas de apoio

Sanitários femininos, masculinos, PCD, 
fraldário, copa, depósito. 

Aulas / Oficinas

15m²  sala destinada à educação patrimonial e 
brinquedoteca

23m² sala destinada à oficina de marcenaria –
técnicas de trabalho com madeira

Informações ao turista

Espaço para materiais físicos e sistema 
interativo de informações ao turista. 

Área externa

1200m² de área externa com estar, 
tratamento paisagístico, caminhos e decks 
em níveis para estar e pequenas 
apresentações. 



CORTE

Área externa 
posterior

Estufa /
solário

Percursos com 
pergolados

Áreas de estar

Decks de estar e 
apresentações

2º subsolo

1º subsolo

térreo

2º pavimento

1º pavimento

Escadaria com 
estar na lateral 
do edifício

Castelinho



IMPLANTAÇÃO 

ÁREA EXTERNA

Estacionamento



IMAGEM EXTERNA

FACHADA FRONTAL



IMAGEM EXTERNA

ACESSO LATERAL



IMAGEM EXTERNA

ACESSO LATERAL - JARDIM



IMAGEM EXTERNA

ACESSO LATERAL - ESCADARIA



IMAGEM EXTERNA

DECKS 



IMAGEM EXTERNA

DECKS / ESTAR



IMAGEM EXTERNA

DECKS / APRESENTAÇÕES



IMAGEM EXTERNA

VARANDA CAFÉ 



IMAGEM EXTERNA

JARDIM POSTERIOR



IMAGEM EXTERNA

JARDIM POSTERIOR / ÁREAS DE ESTAR



IMAGEM EXTERNA

JARDIM POSTERIOR 



IMAGEM EXTERNA

ESTUFA E PERCURSOS



IMAGEM EXTERNA

PERCURSOS



IMAGEM EXTERNA

VADANDA DO ANEXO



IMAGEM EXTERNA

ACESSO ESTACIONAMENTO
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PLANTA BAIXA  

TÉRREO

Área administrativa

Café

Espaços de exposição

Circulação



Área administrativa

Apoio – banheiros e copa

Espaços de oficinas 

Circulação

PLANTA BAIXA  

1° SUBSOLO



Apoio – banheiros 

Oficinas 

Circulação

PLANTA BAIXA  

2° SUBSOLO



Área administrativa

Apoio – banheiros 

Espaços de oficinas / exposições 

Circulação

PLANTA BAIXA  

1° PAVIMENTO



PLANTA BAIXA  

2° PAVIMENTO

Espaços de oficinas / exposições 

Circulação



IMAGEM INTERNA

RECEPÇÃO

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

TÓTENS INFORMATIVOS

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

RECEPÇÃO

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

LEMBRANÇAS E 

ARTESANATOS

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

EXPOSIÇÕES 

TEMPORÁRIAS 

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

EXPOSIÇÕES 

TEMPORÁRIAS 

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

CIRCULAÇÃO

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

INFORMAÇÕES

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

CAFÉ

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

CAFÉ

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

CAFÉ

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

CAFÉ

TÉRREO



IMAGEM INTERNA

SALAS MULTIUSO

1° SUBSOLO



IMAGEM INTERNA

CIRCULAÇÃO

1° SUBSOLO



IMAGEM INTERNA

SANITÁRIOS

1° SUBSOLO



IMAGEM INTERNA

BRINQUEDOTECA

1° PAVIMENTO



IMAGEM INTERNA

BRINQUEDOTECA

1° PAVIMENTO



IMAGEM INTERNA

SALA MULTIMIDIA

1° PAVIMENTO



IMAGEM INTERNA

EXPOSIÇÃO / ESTAR

1° PAVIMENTO



IMAGEM INTERNA

ÁTICO

EXPOSIÇÃO: 

PASSADO

PRESENTE

FUTURO

2° PAVIMENTO



Plano de divisão do projeto em fases
PODE MUDAR DEPENDENDO DO TIPO DE FINANCIAMENTO

FASE 3

PLENO 

FUNCIONAMENTO

Garantia de acessibilidade 

universal (áudio, visual, 

braille) 

 ( 5 % ) Mobiliários: tótens

 Tecnologias interativas

 Produções audiovisuais 

 Editais de ocupação

FASE 1

APTO À CIRCULAÇÃO

Visitar com segurança, o prédio restaurado, reformado 

e pintado.  Abertura aos grupos e empresas do 

município para visitação, apresentação das próximas 

fases e auxílio na captação.

 ( 100 % ) Parte civil da obra: restauro e reformas do 

prédio (interno e externo)

 (  90 % ) Hidrossanitário: reservatórios, refazer 

encanamentos, novos pontos e alguns banheiros 

prontos para uso

 ( 70 % ) Elétrica e Iluminação:  Fiações e novos 

pontos; esperas elevador e plataforma; iluminação 

geral básica

 ( 20 % ) Área externa: Jardim frontal e escadaria 

lateral

 ( 100 % ) PPCI: extintores, reservatório e 

sinalizações

FASE 2

APTO À UTILIZAÇÃO

Prédio em funcionamento, com 

capacidade para receber o público 

tanto na parte interna quanto externa. 

 ( 10 % ) Hidrossanitário: instalação 

de louças e metais banheiros 

inferiores

 ( 30 % ) Elétrica e Iluminação: 

Instalação acessibilidade, iluminação 

complementar e externa

 ( 80 % ) Área externa: jardim 

posterior com decks, mobiliários, 

pavimentação e iluminação

 ( 95 %) Mobiliários: ambientação 

completa dos espaços 

 ( 100 % ) Acessibilidade: rampas, 

plataformas e elevadores

60%

35%

5%

1 fase 2 fase 3 fase
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Formas de ocupação
dos Espaços

EDITAIS

Inscrição de projetos para 
ocupação dos espaços internos de 
exposições e salas multiuso

LICITAÇÕES

Concessão de uso à empresa local 
para o café

Ocupação dos espaços 
administrativos pelos setores cujas 
atividades dialoguem com o prédio 
e seus usos

USO ADMINISTRATIVO

Ocupação livre dos espaços 
externos. Eventos seguindo 

calendário pré-determinado e 
mediante agendamento

AGENDA



A continuidade

Gestores

Captação de recursos

Licitação

Execução

Comunidade

Apresentação do projeto à 

comunidade

Retomada do Grupo de 

Trabalho Castelinho: 

criação Associação de 

Amigos do Castelinho

Técnicos 

Finalização dos projetos 

complementares

Orçamentação 

Aprovação do projeto 

junto ao IPHAE 
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CASTELINHO
RESTAURO E REOCUPAÇÃO


