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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, 
Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Rio do Sul
Denominação do Local: “Casa do Transformador”
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Ana Mondini.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Vitório Mondini - proprietário 
anterior e centrais elétricas de Santa Catarina S.A. Como primeiro proprietário.
Ano de Construção: 1956
Endereço de Localização do Imóvel: Rua Basílio Correa de Negredo – Centro – Rio do Sul - SC
Importância do Imóvel para a Coletividade:  Por estar inserida na área central junto ao “encontro dos 
rios”, devido seu estilo arquitetônico e por ser uma edificação tombada deve ser preservada.
Breve Histórico do Imóvel:  A “Casa da Força e Luz”, também conhecida,  na época como “R1”,  foi 
edificada no ano de 1946, junto à ponte que substituiu a balsa, primeiro registro da presença do colonizador 
na região e início da povoação da atual Rio do Sul. Atualmente o prédio está sendo denominado “Casa do 
Transformador”.  Podemos contextualizar  a referida construção no plano Salte (Saúde – Alimentação – 
Transporte – Energia) da gestão do Marechal Dutra, a primeira tentativa de planejamento integrado do 
Governo Federal,  com vistas ao desenvolvimento da Nação. No campo regional, o Alto Vale do Itajaí 
crescia  demograficamente  e  industrialmente.  A  extração  da  madeira,  com  muitas  serrarias  e  outras 
indústrias nascentes exigiram a expansão da energia de Blumenau para a região.
Em 1946, foi construída a edificação mencionada e Curt Hering encontrava-se a frente da Empresa Força e 
Luz. Em 1954 foi construída a Ponte Curt Hering e mantida a edificação do transformador que, mais tarde, 
recebeu um capacitor.
Tratando-se de uma construção arquitetônica com características típicas da época de sua construção, estilo 
“art déco” é um exemplar único na região.
Primeira edificação tombada pela Lei Municipal.
Uso Original do Imóvel: Casa de luz e força.
Uso Atual do Imóvel: Porão moradia e segundo piso comércio.
Proposta de Uso para o Imóvel: Devido a sua localização central, e por ser a primeira edificação tombada 
no município é fundamental sua preservação sendo sua utilização potencial para atividades culturais ou de 
comércio.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Em mau estado de conservação. Parte da cobertura e platibanda 
foram demolidas.
Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os 
materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)
Em 2002 foi iniciada a demolição da edificação, mas este processo foi interrompido com o tombamento da 
edificação. Depois do tombamento não houve reparo dos danos efetuados, nem reformas.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Do ponto de vista arquitetônico, conserva todas as 
características estruturais do estilo art déco, também existentes em outras edificações construídas na época, 
só possível graças à riqueza da madeira na região.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Cátia Dagnoni e Franciane Giese
Data de Preenchimento do Formulário: 26 de setembro de 2006
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