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A cidade de Farroupilha, localizada na Serra Gaúcha, iniciou seu desenvolvimento a
partir da chegada de imigrantes italianos em 1875. Com a passagem do trem pelo local, a
cidade cresceu e começou a ganhar maior infraestrutura (PREFEITURA; 2019). Desde
então, muitos prédios foram importantes para o desenvolvimento da cidade. Hoje, muitos
destes prédios se encontram em situações de abandono e descaso, estando em situações
críticas de depredação, sem uso ou subutilizados, alguns correndo risco de serem
demolidos.

Tais edificações estão localizadas no centro da cidade, que se divide, segundo o
plano diretor, entre uma zona central e um zona de interesse de patrimônio histórico,
cultural e ambiental que infelizmente não engloba todas edificações históricas da cidade,
já que contempla somente o entorno imediato da Rua Júlio de Castilhos. O município
apresenta poucas atrações de lazer e cultura, não existem apresentações de teatro e
arte, nem cinema ou feira do livro, o que faz a população mais carente ficar sem opções
enquanto a população com maior renda procura em outras cidades tais atrações, o que
contribui para que o centro permaneça vazio durante as noites e aos domingos,
precarizando também a economia local. Assim, buscando valorizar o patrimônio da
cidade e preservar sua história e cultura, o projeto tem como finalidade dar novos usos a
estes locais, requalificando tais edificações e criando também um percurso que os
interligue para que juntos se valorizem ainda mais.
 O projeto tem como intenção, também, proporcionar a todos moradores acesso a
cultura e arte, de forma democrática, valorizando a cultura local e mostrando a sua
importância.  Para isso, o projeto busca na Lei 10.257/01 denominada Estatuto das
Cidades apoio legal. A lei enfatiza que todos prédios devem cumprir sua função social,
garantindo a coletividade dos espaços urbanos e a sustentabilidade. O plano diretor da
cidade de Farroupilha se apoia no Estatuto das Cidades apresentando instrumentos que
possibilitem o cumprimento da função social dos edificios. Ainda, segundo o novo plano
de desenvolvimento da cidade, estão previstas parcerias público-privadas para novos
projetos focados em turismo e cultura, tais parcerias serão essenciais para a realização
deste projeto.
 Como proposta estratégico-conceitual, estrutura-se o projeto a partir das seguintes
etapas:
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Nesta primeira etapa do projeto foi realizada a análise da cidade e das
edificações. Aqui serão apresentados diversos mapas, análises e diagramas
resultando em diretrizes e conceitos úteis ao projeto. Nessa primeira etapa

tais análises foram feitas em duas escalas, a cidade na 1/7500 e as
edificações na escala real do prédio, trazendo sua arquitetura e história.

A segunda etapa do projeto atua como macroescala, com escalas variando
entre 1/5000 e 1/2500, proporcionando uma rede de conectividade entre as
edificações. Aqui são apresentadas quatro novas zonas com usos culturais e
de lazer, requalificação de vias e espaços abertos, implantação de ciclovias
e novos usos tanto para as edificações quanto para os espaços abertos.

Dessas quatro zonas, duas serão detalhadas enquanto as outras duas será
mostrado somente os usos e paisagem.

Na última etapa, o projeto foca no desenho urbano e arquitetônico de
duas edificações e seus entornos imediatos, trabalhando nas escalas de
1/500 a 1/150. Assim, é proposta a requalificação das edificações com a
finalidade de implementar os novos usos propostos na etapa anterior.
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No mapa de animação urbana podemos observar a necessidade
de usos culturais e de lazer na cidade, principalmente no período da
noite e finais de semana. Diversas áreas apresentam o potencial de
renovação, como o espaço onde ocorrem eventos pontuais, os
museus exisitentes e a Rua Júlio de Castilhos. A hierarquia viária da
cidade é bem clara e eficaz, permitindo um fácil acesso as edificações
do projeto e um percurso claro e confortável entre elas. O plano
cicloviário contempla todas edificações escolhidas e fortalece a
conectividade entre elas. Alguns cruzamentos podem ser melhorados,
assim como os passeios públicos e a arborização das vias. Os usos
existentes no centro da cidade se mostram bem setorizados,
apresentando uma área comercial mais central, uma área mista de
residência e comércio no entorno e uma área residencial mais
afastada. Isso garante que a movimentação seja boa durante o
horário comercial, mas o centro fica sem muita atividade em outros
horários. A zona K, demarcada pela prefeitura, de interesse ao
patrimônio histórico, cultural e ambiental dá a Rua Júlio de Castilhos
um caráter mais histórico, que deve ser salientado valorizando mais as
edificações que hoje estão escondidas por fachadeiros e publicidade.

As edificações escolhidas para o projeto são parte da memória da cidade e grandes pontos de referência dos
cidadãos. Mesmo estando depredadas no momento apresentam grande potencial para requalificação, além de
uma grande possibilidade de conexão entre si.
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2 - Antiga Biblioteca Municipal
Área aproximada: 290m²
Propriedade da prefeitura

O prédio foi construído na década de 1940 para ser sede da Prefeitura
Municipal. A Biblioteca Municipal Olavo Bilac foi criada ao mesmo tempo,
ocupando o saguão da prefeitura, de forma modesta. Em 1969 foi retirada
do local devido à falta de espaço. Quando a prefeitura foi transferida para
a nova sede administrativa da cidade, a biblioteca voltou a ocupar o seu
local de origem (PREFEITURA;2018).Em 2010 o prédio passou a ser
patrimônio histórico do município. Devido a problemas estruturais, em
2017 a biblioteca foi remanejada de local, ganhando um endereço mais
afastado do centro da cidade.

3 - Moinho Covolan
Área aproximada: 1.000m²
Propriedade particular

4 - Hospital Cibelli
Área aproximada: 3.500,00m²
Propriedade particular

5 - Museu Casal Moschetti e Casa de Música e Cultura
Área aproximada Museu: 250m²
Área aproximada: 360m²
Propriedade da prefeitura

6 - Casa Rosa
Área: 350m²
Propriedade
particular

Inicialmente foi construído em madeira, em 1920, para gerar energia para
a cidade.  Em 1926 começou a construção do edifício no estilo proto-
modernista em tijolos maciços autoportantes. O moinho encerrou suas
atividades na década de 1980, e desde 1992 alguns herdeiros tentam
manter o prédio em atividade. Hoje o prédio abriga um café, um pequeno
museu com a história do local e um bar, além de ser a Associação Cultural
Muinho Covolan. No espaço ocorrem, sem agenda pré-estabelecida,
eventos culturais variados. Esses usos ocupam somente dois dos cinco
pavimentos do prédio, um deles o porão.

Inaugurado em 1948 com 493,80m². Em 1961, devido ao crescimento da
cidade foi acrescida outra edificação e em 1980 passou pela sua última
ampliação onde ganhou a forma que tem hoje, com três pavimentos na
parte frontal e quatro na parte dos fundos do lote.  Por volta dos anos
2000 o hospital foi fechado e desde então o edifício está sem uso e se
deteriorando, somente a frente está em uso com uma farmácia e o Centro
de investigação diagnóstica por imagem (CIDI), onde são realizados
exames médicos.

Localizadas junto à praça da Igreja Matriz. O Museu Municipal Casal
Moschetti, construído em 1958, era a segunda moradia de Lydia Bianconi
Moschetti e Luiz Moschetti, imigrantes italianos residentes de Porto Alegre.
Passou a ser museu em 1972, quando o casal doou seus bens para
exposição. A escola de música e casa de cultura foi construída em 1949.
Foi residência do prefeito da época e também casa paroquial e moradia
do padre da cidade. Foi transformada em casa de cultura e escola de
música em 2013.

Construída aproximadamente em 1950, em um terreno de 2.000 m², é
uma residência tradicional da cidade, já serviu como comércio e também
como bar. A casa tem 5 quartos, sala ampla e dependências de
empregada. Além de ser um ponto de referência para os cidadãos, tem o
estilo arquitetônico semelhante ao Museu e a Casa de Música e Cultura.

1 - Estação Férrea
Área aproximada: 190m²
Propriedade da prefeitura
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Inaugurada em 1910, com influência franco-belga, o prédio apresenta
apenas um pavimento e é elevada do solo por uma plataforma onde eram
realizados os embarques de passageiros (ipatrimonio; 2019). Em 1970 o
trem foi desativado e o local passou a não ter mais uso.  O prédio é
patrimônio histórico da cidade. O espaço onde está localizado é chamado
de Largo Carlos Fetter, o espaço externo é utilizado para feiras de
produtos naturais e orgânicos de pequenos produtores locais, além da
prática de esportes como basquete e ciclismo. O Largo está inserido na
zona especial de interesse de patrimônio histórico, ambiental e cultural.
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