
satolep 
C U L T U R A L 

REABILITAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL EM PELOTAS, RS 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  
Trabalho de Conclusão de Curso - Etapa 1: Pesquisa  

Marina Damé Fabião 
Orientador Leandro Manenti
2019.02
 



01 05

06

0804

02

Aspectos Relativos ao Tema 
Levantamento da Área 
de Intervenção

Condicionantes Legais

Anexos
Aspectos Relativos à 
Definição do Programa 

Aspectos Relativos ao 
Desenvolvimento do Projeto

INTRODUÇÃO 1
JUSTIFICATIVAS 2
CONCEPÇÃO DO PROJETO 4

MACROESCALA: CIDADE DE PELOTAS 9
MESOESCALA: PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO 14
MICROESCALA: ANTIGO EDIFÍCIO DO BANCO DO BRASIL 17

PLANO DIRETOR DE PELOTAS 26
CÓDIGO DE OBRAS 26
OUTRAS NORMAS 26

07 Fontes de Informação

BIBLIOGRAFIA 27
OUTRAS REFERÊNCIAS 28

PORTFÓLIO 29
HISTÓRICO ESCOLAR 31

03 Aspectos Relativos às 
Definições Gerais  

AGENTES DE INTERVENÇÃO 6
POPULAÇÃO ALVO 6 
ASPECTOS TEMPORAIS  E ECONÔMICOS 6

DEMANDAS 7
PROGRAMA BÁSICO 7 
ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA 8

NÍVEIS E PADRÕES PRETENDIDOS  5
METODOLOGIA  E INSTRUMENTOS DE TRABALHO 5



01Aspectos Relativos ao Tema 

1satolep 
C U L T U R A L 

REABILITAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL EM PELOTAS, RS 

“Eu existo em Satolep
E nela serei pra sempre
O nome de cada pedra

E as luzes perdidas na neblina
Quem viver verá que estou ali.”

Vitor Ramil, 1984

satolep

Como trabalho de conclusão de cur-
so em Arquitetura e Urbanismo, foi 
escolhido a reabilitação do antigo 
prédio do Banco do Brasil em Pelotas 
- RS. Nesse âmbito, institui-se a pro-
posta de transformação de espaços 
construídos e de desenvolvimento de 
novos usos para um edifício de refe-
rência histórica em uma cidade mar-
cada pelo seu patrimônio cultural. 

Intitulado de Satolep Cultural, o pro-
jeto consiste em restaurar e reabi-
litar o edifício para comportar ativi-
dades culturais, como um local que 
possa receber diferentes exposições,  
vinculadas à instalação do escritó-
rio técnico do IPHAN em Pelotas. A 
intervenção configura-se, principal-
mente, na adequação do espaço ao 
novo programa por meio da arquite-
tura de interiores, bem como a cons-
trução de um anexo para abrigar ati-
vidades de apoio e tratar de questões 
de acessibilidade.   

Essa proposta corresponde ao re-
cente reconhecimento da cidade 
como Patrimônio Cultural Brasilei-
ro, quando houve a inscrição de seu 
conjunto histórico em três livros do 
Tombo: Histórico; Belas Artes; e Ar-
queológico, Etnográfico e Paisagísti-
co (IPHAN, 2018). Isso demonstra o 

interesse da instituição em adminis-
trar diretamente o conjunto patrimo-
nial tombado e registrado desse local 
(IPHAN, 2014). 

A proposta de usos e atividades as-
socia-se ao local de inserção na me-
dida em que as características do 
conjunto edifício e seu entorno são 
representativas daquilo que o IPHAN 
procura assegurar como valor pa-
trimonial. Assim, a implantação de 
um escritório técnico da instituição 
corresponde a tendência dessa em 
escolher locais com significado his-
tórico de destaque com o intuito de 
proteger e promover os bens cultu-
rais da sociedade. 

Também como forma de referenciar 
o significado do conjunto arquitetô-
nico, evidencia-se a implementação 
de espaços dedicados à prática cul-
tural em uma posição estratégica 
no contexto urbano. Sua localização 
central, em um sítio de caracterís-
ticas históricas, reiteram a intenção 
de ser realizado um projeto voltado à 
população e aos visitantes da cidade. 

A partir da proposta de reabilitação 
de um edifício histórico, busca-se o 
desenvolvimento da prática de proje-
to em espaços já consolidados, levan-
do em consideração sua importância 
para o contexto da cidade. Ao mesmo 
tempo que se reconhece a importân-
cia de preservação desses imóveis, 
se faz necessário também refletir a 
respeito da reintegração deles à vida 
urbana atual. Para isso, a proposi-
ção de um novo programa adequado 
à contemporaneidade e atrelado à 
memória configura-se como objetivo 
principal do trabalho. 

Como objetivo específico, inclui-se a 
intenção de trabalhar com a arqui-
tetura de interiores como principal 
abordagem de transformação dos 
espaços. Além disso, pretende-se   
viabilizar o uso público da edificação 
na definição do programa de ativida-
des, como forma de incentivo às fun-
ções de coletividade e convivência. 

  

INTRODUÇÃO

Objetivos

Relação entre Sítio, Pro-
grama e Tecido Urbano

Enquadramento Geral

Figura 1. Vista aérea da Praça Coronel 
Pedro Osório, onde se localiza o antigo 
edifício do Banco do Brasil. Fonte: Postal 
Colombo, s/d. 
Figura 2. Foto da Rua XV de novembro, 
com o antigo edifício do Banco do Brasil 
ao fundo. Fonte: Luís Elste, s/d. 
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Como forma de integração de edi-
fícios antigos ao ambiente atual 
(DELGADO, 2008), a temática de re-
abilitação se enquadra nesses ter-
mos de renovação e adaptação de 
estruturas às necessidades da vida 
contemporânea. 

Segundo Bonduki (2010), a recupe-
ração de edifícios “contribui para 
a manutenção de características 
funcionais, sociais, culturais e mor-
fológicas” das áreas em que estão 
inseridos e, por isso, deveriam ser 
encorajadas. No caso de sítios his-
tóricos, a reabilitação, juntamente 
com o restauro, reciclagem e con-
servação, são indispensáveis para 
preservação da tradições locais.

Em relação à sustentabilidade, a 
abordagem da reabilitação de edi-
fícios obsoletos aparece como uma 
alternativa significativa para reduzir 
impactos ambientais. Isso porque, 
quando viável, torna-se uma po-
tencial ferramenta na melhora do 
desempenho das edificações, além 
de contribuir para a redução do con-
sumo de energia em toda a cadeia 
produtiva, em contraponto à demoli-
ção e posterior construção de novos 
edifícios (TSUDA e DUARTE, 2018).

A cidade de Pelotas, na região sul 
do estado do Rio Grande do Sul, si-
tua-se às margens do Canal São 
Gonçalo. Com uma população de 
328.275 pessoas (IBGE, 2010), é a 
terceira cidade mais populosa do 
estado. 

A cidade destaca-se pelo seu vasto 
acervo arquitetônico proveniente de 
uma época nobre, construído sob 
forte influência europeia (IPHAN, 
2018).  A prosperidade do ciclo eco-
nômico e cultural do charque, que 
ocorreu no Rio Grande do Sul, no 
século XIX, contribuiu para a criação 
de um dos maiores conjuntos ecléti-
cos do Brasil.

Sua importância tanto histórica 
quanto cultural, com valores ar-
tísticos e paisagísticos, indica o 
potencial da cidade em receber in-
tervenções que preservem suas ca-
racterísticas ao mesmo tempo que 
reiventem usos e formas de apro-
priação. 

JUSTIFICATIVAS 

A LocalizaçãoA Temática
Localização do Município de Pelotas. 

Mapa 1 elaborado pela autora. 
Fonte: Mapa Cadastral - Município de Pelotas. 

Comgeo Cadastral, outubro de 2006.  
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Inaugurado em 1928, o Edifício de 
esquina da Praça Coronel Pedro 
Osório, em Pelotas, é reconhecido 
pela sua imponência e característi-
cas arquitetônicas únicas. Foi con-
cebido pelo engenheiro Paulo Ger-
tum para tornar-se a sede do Banco 
do Brasil na cidade, em tempos em 
que a  prosperidade oriunda da eco-
nomia do charque tornava Pelotas 
um centro atrativo do capital finan-
ceiro (BOTELHO, 2013). 

Sua concepção é exemplo do estilo 
ecletista historicista, cuja volume-
tria é composta por dois pavimen-
tos, mezanino e mansarda, marcada 
por uma riqueza de elementos com-
positivos. Muitos materiais da cons-
trução foram importados da Europa.

Por 42 anos o Banco do Brasil uti-
lizou a edificação para prestar ser-
viços a investidores, pecuaristas, 
comerciantes, economistas e de-
mais cidadãos. A desapropriação do 
edifício aconteceu em 1970 (MOURA 
e SCHLEE, 1998), quando as instala-
ções tornaram-se insuficientes para 
as atividades bancárias.  

Somente em 1982, o prédio foi des-
tinado à Câmara de Vereadores, não 
sendo por esta ocupado. Instalou-se 

nele, então, a Secretaria Municipal 
de Finanças. 

Atualmente, o prédio encontra-se 
em situação de abandono e em con-
dições bastante precárias. 

O anagrama da palavra Pelotas, Sa-
tolep, é conhecido pelos habitantes 
e nativos com um significado único 
de referência à cidade. O termo foi 
consagrado pelo músico e escritor 
Vitor Ramil, em algumas de suas 
obras literárias e musicais, e reme-
te justamente ao conjunto da cidade 
e seus diferentes vestígios, traços, 
memórias e imaginários (KLUG e 
LIMA, 2015).  

Com a proposta de suscitar esse 
conceito para o título e conteúdo 
do trabalho, busca-se focar no po-
tencial que um projeto pode ter de 
refletir as características de uma 
população ao mesmo tempo que 
revela um caráter de aproximação e 
apropriação das relações locais. 

O Edifício  

O termo ‘Satolep’  

JUSTIFICATIVAS 

Figura 3. Inserção do Edifício em Pelotas. 
Fonte: Google Maps, 2019. 
Figuras 4 e 5. Fotos do Antigo Edifício do 
Banco do Brasil. Fonte: Autora, 2017. 
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CONCEPÇÃO DO PROJETO

Conceito Diretrizes de Intervenção 

não se pode induzir o observador ao en-
gano de confundir a intervenção ou even-
tuais acréscimos com o que existia ante-
riormente, além de dever documentar a 
si própria (KUHL, 2006).

a restauração não deve impedir, tem, 
antes, de facilitar qualquer intervenção 
futura; portanto, não pode alterar a obra 
em sua substância,devendo-se inserir 
com propriedade e de modo respeitoso 
em relação ao preexistente (KUHL, 2006).

Diante do atual descaso e conse-
quente descaracterização do antigo 
edifício do Banco do Brasil, inten-
ciona-se retomar sua importância e 
referência no contexto da cidade. Di-
ferentes elementos da composição 
do edifício, por exemplo, serviram 
de marcos urbanos, como o relógio, 
acima do acesso principal, e a cúpu-
la, em conformidade com o Grande 
Hotel na esquina oposta (ALMANA-
CH DE PELOTAS, 1929). 

Também, é importante resgatar a 
relação em que o prédio apresenta 
com o entorno, no âmbito de harmo-
nia formal e funcional. Ao contrário 
de diversas construções no entor-
no da Praça Coronel Pedro Osório, 
por exemplo, que deram lugar para 
estacionamentos e permancem so-
mente com as fachadas erguidas.

Desse modo, o Satolep Cultural será 
concebido a partir da consideração 
do valor arquitetônico, funcional e 
patrimonial da pré-existência, ao 
mesmo tempo em que cria novos 
aspectos de caráter público, convi-
vência e vida urbana. Na busca pela 
integração entre o novo e o antigo, 
reitera-se a memória coletiva em 
novos programas adequados à con-
temporaneidade. 

• coexistência entre pré-existên-
cias e intervenções,  seguindo os 
conceitos de distinguibilidade:

e de reversibilidade: 

• contribuição para integração ur-
bana de espaços públicos, por meio 
da de estímulo à convivência coletiva 
e a prática cultural; 
• legibilidade, flexibilidade e aces-
sibilidade dos espaços, definidos, 
principalmente, a partir dos mobili-
ários propostos; 
• escolha de materialidade apro-
priada à preservação do imóvel con-
solidado. 
Figura 6. Praça Cel. Pedro Osório. Fonte: Studio Pe-
lotas, s/d; Figura 7. Relógio do Edifício do Banco do 
Brasil. Fonte: Autora, 2017; Figura 8. Antigo Edifício 
do Banco do Brasil. Fonte: Acervo Guilherme Pinto, 
s/d; Figuras 9 e 10. Cartões-postais da antiga Praça 
da República, com o Grande Hotel (fig. 9) e o Ban-
co do Brasil (fig. 10) ao fundo. Fonte: Acervo Pedro 
Prietto, s/d. 

an
tig

o banco do brasil

relação com o grande hotel 
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Foi pensado em desenvolver o proje-
to de reabilitação com foco na arqui-
tetura de interiores a fim de alcançar 
níveis adequados de detalhamento 
que justifiquem a escolha da temá-
tica e que tornem a proposta viável. 

Para isso, serão feitos estudos de to-
dos segmentos que envolvem a área 
e o edifício, no processo de definição 
de espaços que correspondam às 
necessidades da população usuária. 

A partir de critérios de intervenção, 
pretende-se criar uma relação har-
mônica entre a pré-existência e a 
proposta, em níveis de constrate en-
tre o histórico e o novo. 

Em escala adequada ao tipo de re-
presentação, inteciona-se apresen-
tar, no mínimo, a seguinte documen-

tação como trabalho final: 

• situação e localização contendo a 
implantação;  
• plantas baixas e de cobertura; 
• cortes;
• fachadas;  
• diagramas concentuais e compo-
sitivos;  
• perspectivas internas e externas; 
• axonométrica do conjunto;
• maquete; 
• cortes setoriais;  
• detalhamentos de mobiliários;  
• detalhamentos construtivos; 
• planilha de áreas. 

1. pesquisa 

• escolha da temática e revisão de 
referencial teórico; 
• pesquisa histórico-documental da 
cidade, do edifício e de seu entorno 
imediato; 
• estudo dos condicionantes legais;
• análise das condições do sítio e do 
entorno;   
• pesquisa das demandas da área; 
•  definição do programa de neces-
sidades, voltado à população-alvo; 
• levantamento gráfico e fotográfico 
do objeto de estudo e posterior diag-
nóstico do estado atual. 

2. partido geral 

• modelagem 3D das pré-existên-

cias (edifício e seu entorno), com a 
utilização da ferramenta Autodesk 
Revit; 
•  estudos de zoneamento e fluxos 
desejados; 
• definição dos arranjos funcionais, 
formais e estruturais preliminares; 
• esboço dos mobiliários projeta-
dos. 

3. anteprojeto 

• definição do layout final;  
• detalhamento dos elementos 
construtivos; 
•  detalhamento dos mobiliários 
propostos;
• especificações referentes à mate-
rialidade utilizada; 
• elaboração da maquete final.

Níveis e Padrões Pretendidos

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Fotos de detalhes externos do edifício de estudo. Fontes: Figuras 11 e 12. Gustavo Mansur, s/d; Figura 13. Laudo realizado pela Prefeitura de Pelotas, 2016; Figura 14. Autora, 2017.   

11 12 13 14

Metodologia e Instrumenos de Trabalho
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Agentes de Intervenção População Alvo Aspectos Temporais e Econômicos 

Fotos de detalhes internos do edifício de estudo (térreo, mezanino, 2 ° pav. e mansarda, respectivamente). Fontes: Figuras 15, 16, 17 e 18. Laudo realizado pela Prefeitura de Pelotas, 2016.   

Tendo em vista que o edifício é, atu-
almente, propriedade da Prefeitura 
de Pelotas, a iniciativa de reabilita-
ção partiria dessa entidade. A viabi-
lização do projeto provavelmente se 
daria a partir de parcerias do nível 
municipal com o federal, levando em 
consideração o recente reconheci-
mento nacional do conjunto arquite-
tônico da cidade.

Nesse âmbito, entrariam o IPHAN, 
com a prática de preservação do 
acervo patrimonial, e, possivelmen-
te, o Banco do Brasil, com a tradição 
de transformar prédios históricos em 
centros culturais.  

Como forma de devolver um espaço 
de referência histórica para a cidade, 
a reabilitação do edifício se destina 
a todos moradores e visitantes, na 
criação de um local turístico. Preten-
de-se, com isso, atrair o mais diver-
sificado público,  de diferentes faixas 
etárias e perfis socioeconômicos.

Em conjunto com escolas e univer-
sidades, poderiam ser desenvolvidas 
práticas voltadas à coletividade, edu-
cação e cultura, além de atrair estu-
dantes para o local.  

Em virtude da abrangência de eta-
pas de restauro e conservação de um 
edifício, é difícil estipular prazos e 
custos para a proposta de interven-
ção. Isso porque não se consegue 
saber o verdadeiro estado de conser-
vação em que se encontra o objeto a 
se intervir.

No entanto, é possível elencar os 
principais passos a serem seguidos 
nesse tipo de projeto: 
• pesquisa histórico-documental do 
edifício; 
• levantamento cadastral do bem e 
mapeamento dos danos; 
• diagnóstico do estado de conser-

vação; 
• prospecções e testes de mate-
riais; 
• projeto arquitetônico 
• projeto executivo; 
• aprovação do projeto frente à pre-
feitura;  
• início das obras.

Quanto ao orçamento, foi utilizado 
como base o CUB/RS do mês de ju-
lho de 2019, para áreas comerciais, e  
o multiplicador de 2, tendo em vista 
contemplar um projeto de restauro 
(SINDARQPR, 2016). O valor aproxi-
mado da reabilitação seria de R$ 4,8 
milhões.

DEFINIÇÕES GERAIS

15 16 17 18
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Demandas Atividades Propostas  

Diagrama de Fluxos  

“Pelotas busca apoio do gover-
no federal para espaços cultu-
rais. (...)  Revitalizar e devolver 
à população de Pelotas um cen-
tro histórico e cultural com pré-
dios e monumentos reformados, 
acessíveis e com espaço para 
uso cultural.“

“ (...) Pelotas tem muitos artis-
tas, mas poucos lugares que são 
para a arte e a cultura (...)”

“ (...) A cidade tem que acordar 
para o que era o seu grande dife-
rencial: a cultura. ” 

Segundo a arquiteta Liciane Ma-
chado – da Secretaria de Cultura 
de Pelotas –, com a certificação 
da cidade como Patrimônio Cul-
tural Brasileiro, há a intenção do 
IPHAN em instalar um escritório 
técnico em Pelotas. Como for-
ma de gerenciar diretamente o 
acervo de interesse nacional , a 
instituição poderia também pro-
mover atividades relacionadas 
com o patrimônio, educação e 
cultura.  

“O Escritório Técnico, conta com 
3 servidores e estação de traba-
lho para cada uma deles, mais 
uma pequena recepção, uma pe-
quena biblioteca, uma saleta de 
reuniões, copa e banheiro para 
os funcionários.” 

Trecho de notícia no site da Secretaria 
Especial de Cultura do Governo Fede-
ral, de 2019. “Prefeita de Pelotas busca 
apoio para reforma de equipamentos 
culturais”. Acesso em 23 de agosto de 
2019. 

Trecho de notícia no site da Arte no SUl, 
da UFPel, de 2017. “Casa Cultural Las 
Vulvas: uma discussão sobre produção 
cultural e empoderamento feminino”. 
Acesso em 23 de agosto de 2019. 

Trecho de notícia no site clickrbs, de 
2018. “Um espaço de cultura abandona-
do em Pelotas”. Acesso em 23 de agosto 
de 2019. 

Trecho da entrevista com a arquiteta 
Paula Lovatel Soso, Chefe do Escritório 
Técnico II - Antônio Prado. 

patrimônio
cultural 
brasileiro 
IPHAN, 2018

material

imaterial
tradição doceira 

conjunto arquitetônico

Pelotas

PROGRAMA BÁSICO

ACESSOS

EXPOSIÇÕES 

CAFÉ/LIVRARIA 

ADMINISTRAÇÃO

Corresponde às áreas de recepção, 
controle de acesso e guarda-volu-
mes. 

Abrange o Escritório Técnico do 
IPHAN, com 3 servidores, e a parte 
administrativa do Satolep Cultural, 
com 1 diretor, 1 secretário, 3 res-
ponsáveis pelo marketing e comu-
nicação e 2 funcionários para as de-
mais funções administrativas. Exige 
um acesso exclusivo, destinado aos 
funcionários. 

Espaço destinado às exposições 
permanentes e temporárias do Sa-
tolep Cultural, contando também 
com estrutura para materiais expo-
sitivos digitais. Conta com 1 curador, 
4 mediadores e 2 funcionários para 
restauração e conservação. Com a 
possibilidade de atender escolas, foi 
pensado também em criar um espa-
ço destinado a oficinas. 

Espaço de alimentação e comércio 
disponíveis para locação. 

ACESSO ACESSO

ADMINISTRAÇÃO

CAFÉ/LIVRARIA

EXPOSIÇÕES

PRAÇA CEL. 
PEDRO OSÓRIO

RUA XV DE NOVEMBRO
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ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

fixa variável

recepção/ informações 2 10
atendimento ao público e 

informações 
balcão, computadores, 

cadeiras
2 25 50

guarda-volumes 1 5 - armários 1 15 15
TOTAL 65

lounge - 15
espaço para espera e 

convivência
bancos 1 50 50

exposições 4 60
espaço para exposições 

permanentes e 
temporárias

expositores, bancos, 
divisórias flexíveis

1 400 400

projeções 1 15
espaço para projeções 
vinculadas à exposição

 bancos, projetores, 2 40 80

-1 rodaruc oirótircse
responsável pelas 

exposições
sofá, mesa, cadeiras, 

computador
1 15 15

restauração e 
conservação

-2
restauração e 

conservação das peças 
da exposição

bancada, cadeiras 1 20 20

atendimento a escolas - 20
espaço para atividades 

em conjunto com 
escolas, como oficinas  

banquetas, bancada de 
atelier, computadores, 

projetor 
1 50 50

depósito - 1 - estantes 3 10 30

8-soirátinas

sanitários feminino e 
masculino com 3 
conjuntos cada, 2 

sanitários PNE

vasos sanitários, 
lavatórios, barras de 

apoio
2 30 60

TOTAL 705

balcão/preparo 3 10
atendimento do café 

associado ao preparo dos 
produtos 

balcão refrigerado, 
expositor,  bancada de 

preparo, pia, forno
1 30 30

área de mesas - 30 � mesas e cadeiras, sofás 1 80 80

52axiac/oãclab atendimento da livraria
balcão, computadores, 

cadeiras
1 20 20

área de mostruário 1 10 livraria estantes, poltronas 1 80 80

1-otisóped
destinados ao café e à 

livraria
estantes 2 10 20

5-soirátinas

sanitários feminino e 
masculino com 2 
conjuntos cada, 1 

sanitário PNE

vasos sanitários, 
lavatórios, barras de 

apoio
1 20 20

TOTAL 250
espera/estar - 6 lounge sofás, poltronas 1 20 20

32 airaterces atendimento ao público
sofá, mesa, cadeiras, 

computador
1 15 15

sala coordenadoria 1 2 direção do centro cultural sofá, mesa, cadeiras 1 10 10

sala marketing e 
comunicação 

23
marketing e 

comunicação do centro 
cultural

sofá, mesa, cadeiras, 
computadores

1 15 15

-5ohlabart ed seõçatse

3 estações destinadas ao 
escritório técnico do 

IPHAN e 2 à 
administração do centro 

cultural

bancadas, cadeiras, 
computadores  

5375

acervo - 2 arquivo administrativo estantes 1 15 15

8-seõinuer ed alas
a ser utilizada pelo 

administrativo
mesa, cadeiras, telas de 

projeção 
2 15 30

1-otisóped
destinada aos 
funcionários

estantes 1 10 10

2-apoc
destinada aos 
funcionários

bancada, frigobar, micro-
ondas, pia

1 10 10

5-soirátinas

sanitários feminino e 
masculino com 2 
conjuntos cada, 1 

sanitário PNE

vasos sanitários, 
lavatórios, barras de 

apoio
1 20 20

TOTAL 180

ÁREA TOTAL (m²) 

EXPOSIÇÕES

ESPECIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS QUANTIDADEGRUPO PROGRAMA
POPULAÇÃO

ACESSO

ADMINISTRAÇÃO

ÁREA POR UNIDADE 
(m²)

CAFÉ/LIVRARIA  
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Histórico de Pelotas 
A origem da cidade está relacionada 
ao processo de extensão e ocupação 
de território impulsionado pelo o 
Tratado de Santo Ildefonso, assina-
do em 1777, que efetivou a povoação 
portuguesa na região sul do conti-
nente. Com a indicação  do rincão de 
Pelotas para a manufatura das car-
nes (GUTIERREZ, 2012), houve o iní-
cio da implantação das charqueadas 
ao longo dos arroios Pelotas e Santa 
Bárbara, que permitia o escoamen-
to da produção por meio de ligação 
entre o Canal São Gonçalo, Lagoa 
dos Patos e, finalmente, o Oceano 
Atlântico (SECULT, 2004). 

O grande desenvolvimento econô-
mico e adensamento populacional 
provenientes da prosperidade da 
indústria do charque na região cria-
ram as condições necessárias para 
formação e organização de um nú-
cleo urbano. Foi escolhido, então, 
um local afastado do funcionamento 
das charqueadas que permitisse à 
elite o desenvolvimento de uma ci-
dade com uma intensa vida cultural 
e social (SECULT, 2004). 

Em 1812, foi concedida a criação da 
Freguesia, e, em 1815, foi realizado 
o primeiro loteamento no entorno da 

capela São Franscisco de Paula, atu-
al Catedral. Essa primeira planta de 
ocupação da povoação  serviu como 
base ordenadora para as sucessivas 
expansões urbanas que Pelotas so-
freu,  caracterizada por uma retícula 
retangular heterogênea (RIBEIRO e 
VIEIRA, 2014).

Somente em 1832, é que houve a 
elevação à vila devido a seu grande 
crescimento econômico e popula-
cional. Poucos anos mais tarde, em 
1835, foi outorgado o título de cidade 
à Pelotas. 

Nesse mesmo ano, foi traçado o 
segundo loteamento, ao sul do pri-
meiro, conforme demonstrado na 
Figura 19. Como uma expansão em 
direção ao Canal São Gonçalo, ca-
racterizou-se pelo prolongamen-
to das ruas e pela criação de uma 
praça para ser estabelecido o centro 
administrativo e cultural da cidade. 
A atual Praça Coronel Pedro Osório, 
na época denominada de Praça da 
Regeneração, é onde localiza-se o 
objeto de intervenção: o Antigo Pré-
dio do Banco do Brasil. 

Figura 19. Planta de Pelotas de 1835
Fonte: Ester J. B. Gutierrez, 2001  
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As etapas posteriores de desen-
volvimento da zona urbana contam 
com as mesmas características dos 
loteamentos anteriores e configu-
ram-se, essencialmente, como con-
tinuidade das ruas já implantadas 
(SECULT, 2004). 

Em finais do séc. XIX, a planta se di-
reciona à região portuária, a sudes-
te e, no início do séc XX, parte para 
ocupação da porção noroeste.  A es-
trutura urbana deste período refletia 
a mudança econômica baseada no 
capital industrial e comercial, que 
veio por substituir a atividade char-
queadora, que entrou em declínio 
neste período. 

O urbanismo na primeira metade 
do séc. XX na cidade foi marcado 
pelos ideais sanitaristas, que defi-
niram ampliações para a cidade e 
novas de redes esgotamento plu-
vial representativas  (IPHAN, 2018). 
Juntamente a isso, a exclusão dos 
cortiços dentro do perímetro  cen-
tral e a necessidade da construção 
de outras alternativas habitacionais 
voltadas à nova classe trabalhadora 
definiram o ponto de partida para o 
crescimento urbano em direção à 
periferia (CARRASCO, 2017).  

A expansão da malha urbana, a par-
tir da metade do século XX, foi re-
gida, principalmente, pelas vias de 
ligação com as estradas estaduais 
e federais, na medida em que a ci-
dade passou a se estruturar a partir 
do núcleo original, nas proximidades 
do porto, em direção aos diferentes 
eixos de acesso à cidade. Em um 
primeiro momento, se expande a 
oeste, em direção ao Bairro Fraga-
ta, na ligação com a zona da fron-
teira com o Uruguai e a Argentina. 
Em seguida, em direção a norte, na 
conformação do aglomorado de Três 
Vendas, trajeto de ligação com Por-
to Alegre e o norte do estado. Para 
leste, a ligação se intensifica com o 
crescimento da cidade em direção 
ao Areal e à Praia do Laranjal  (VIEI-
RA, PEREIRA e DE TONI 1994). 

O processo de evolução da mancha 
urbana pode ser visto no Mapa 2, ao 
lado. Evidencia-se a expansão da 
zona ao longo do tempo, em compa-
ração com a delimitação de 2000.  

Evolução da Mancha Urbana de Pelotas.
Mapa 2 elaborado pela autora.
Fonte: J. G. Santos, 2004.
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Pelotas Atualmente 
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Mapa 3 elaborado pela autora. Fontes: 
Mapa Cadastral - Zona Urbana. Mapa de Quadras e Ruas.  
Secretaria de Gestão Urbana -SMIG, abril de 2012.    



Mapa X elaborado pela autora. Fonte: 
III Plano Diretor - Sistema Viário: Eixos e Anéis Viários. 
Secretaria Municipal de Urbanismo, dezembro de 2008.  
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Morfologia Urbana - Região Central de Pelotas  
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A partir do processo de redemocra-
tização na década de 1980, os mu-
nicípios brasileiros passaram a ter 
maior autonomia legislativa em re-
lação a assuntos de interesse local, 
cabendo a eles a elaboração do pla-
nejamento urbanístico e a introdu-
ção do pensamento de preservação 
dos bens culturais, especialmente, 
os de interesse histórico ou arquite-
tônico (RIBEIRO e VIEIRA, 2014). 

Assim, Pelotas teve o seu II Pla-
no Diretor com o reconhecimento 
da importância  dessas políticas e 
definiu  zonas de importância para 
preservação, a exemplo da Zona de 
Preservação Paisagística Cultural 
(ZPPC). No entanto, este instrumen-
to, apesar de se apresentar com ob-
jetivos preservacionistas, manteve  
o mesmo padrão de um regime ur-
banístico incentivador da ocupação 
e renovação do uso do solo para a 
área central. Isso resultou na des-
caracterização da região, em um 
processo acelerado de substituição 
do acervo antigo por edifícios em al-
tura.  

Foi somente com a Lei Municipal 
4.568/2000, no início do século XXI, 
que houve a conscientização em re-

lação a importância dos patrimônio 
histórico como potencial à retomada 
do desenvolvimento (RIBEIRO e VIEI-
RA, 2014). Nesse aspecto, houve a 
regulamentação da ZPPC, baseada 
na delimitação das etapas de evolu-
ção urbana da cidade, na busca por 
manter a integridade de áreas da ci-
dade com características históricas 
e culturais. Com o mapeamento das 
construções de interesse, essaas fi-
cam consideradas integrantes das 
ZPPCs e preservadas as suas volu-
metrias e fachadas públicas. 

Na tentativa de serem propostas po-
líticas de conservação que conside-
rem a inserção urbana, foi estabele-
cido o III Plano Diretor, em 2008. Suas 
estratégias contavam com a defini-
ção dos Focos de Especial Interesse 
Cultural (FEICs),  que são áreas ou 
eixos específicos (conforme Mapa 4) 
localizados na zona de preservação 
da ZPPC. Os focos denotam maior 
relevância sob o aspecto cultural, e 
cujo entorno compõe uma área de 
abrangência que busca a manuten-
ção das características intrínsecas. 

Mapa 4 elaborado pela autora. Fonte: 
III Plano Diretor - Zona de Preservação do Patrimônio Cultural. 
Secretaria Municipal de Urbanismo, dezembro de 2008.  
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Caracterização da Área Potencialidades e Limitações 
A Praça Coronel Pedro Osório é con-
siderada a principal praça e ponto 
central de cultura, comércio e admi-
nistração da cidade. No seu entorno, 

se localizam alguns dos principais 
prédios históricos e, no seu interior, 
o Chafariz Fonte das Nereidas, im-
portado da França. 

A área é composta por um vasto acer-
vo de edifícios tombados e inventaria-
dos. Por isso, são estabelecidos de-
safios às novas apropriações quanto 

à preservação do conjunto arquitetô-
nico histórico. Além disso, se destaca 
a alta acessibilidade da região, tanto 
peatonal quanto de automóveis. 

Mapas 5 e 6 elaborado pela autora. Fontes: Google Maps, 2019; SECULT, 2018. 0 20 100m
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Mobilidade e Alturas Vegetação e Relevo
A área apresenta uma boa conecti-
vidade viária, considerando sua pro-
ximidade a um terminal de ônibus e 
a quantidade de estacionamentos.  

Porém, apresenta o potencial de re-
ceber mais ciclovias. As maiores al-
turas das edificações se concentram 
no entorno da Praça. 

A maior concentração de árvores é 
encontrada na própria Praça Coronel 
Pedro Osório, enquanto que o restan-
te das quadras apresentam vegetação 

em escassez. O relevo da área, bem 
como o de toda cidade, é predominan-
temente plano, em que a variação de 
altura não passa de 4m. 

MESOESCALA

Mapas 7 e 8 elaborado pela autora. Fontes: Google Maps, 2019; Mapa de Pontos de Ônibus (SIG), de Marcus Saraiva, 2014; III Plano Diretor - Hie-
rarquia Viária, de Secretaria Municipal de Urbanismo, 2008; Mapa Topográfico de Pelotas, de topographic-map.com, acesso em agosto de 2019. 
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culturalcomercial residencial serviços misto

vazioinstitucional educacional estacionamento

Praça Cel. Pedro Osório

Largo Edmar Fetter

Usos Permanentes e Temporários
O entorno é caracterizado por uma 
diversidade de usos, tendo como 
predominante o comercial e o misto 
(comercial + residencial ou serviços  

+ comercial). Também se destaca os 
usos cultural e institucional na volta 
da praça, estabelecidos em edifica-
ções de importância histórica.  

A Praça Cel. Pedro Osório e o Largo 
Edmar Fetter, indicados no Mapa 9, 
são espaços utilizados para realiza-
ção de diferentes eventos e manifes-

tações de caráter temporário. Feiras 
– como a Feira das Pulgas e a Feira 
do Livro –, festivais de música e pro-
testos são alguns exemplos.  

MESOESCALA

Mapa 9 elaborado pela autora. 
Fonte: Google Maps, 2019. 

Figura 20. Manifestação do dia 15 de maio de 2019. Fonte: Jornal Tradição, 2019.
Figura 21. Feira das Pulgas, que acontece todos os sábados. Fonte: SDETI, 2017. 
Figura 22. Divulgação da Feira do Livro de 2017. Fonte: Gustavo Vara, 2017. 
Figura 23. 5º Festival Internacional SESC de Música, em 2015. Fonte: SESC, 2015. 
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Histórico do Edifício
O edifício de estudo foi construído 
para sediar o Banco do Brasil na ci-
dade de Pelotas, em substituição da 
filial fundada em 1918 na rua Sete 
de Setembro. Isso porque era desejo 
da diretoria do banco construir uma 
sede de grande porte, especifica-
mente na Praça da República, atual 
Praça Coronel Pedro Osório. 

O engenheiro Paulo Gertum foi es-
colhido para elaboração do projeto, 
em fevereiro de 1925. Com a autori-
zação do Sr. James Darcy, presiden-
te do Banco do Brasil, a nova sede 
começou a ser construída em 1926 
e foi inaugurada em 14 de julho de 
1928 (SECULT, 2010). 

A concepção do projeto destina-
va os dois primeiros pavimentos e 
mezanino à atividade bancária, com 
diversos elementos que remetiam 
à riqueza do empreendimento. No 
último pavimento, a mansarda, lo-
calizava-se a residência do gerente 
do banco e sua família, que contava 
com um acesso exclusivo. 

Essa configuração permaneceu até 
1970, quando a sede do Banco do 
Brasil foi transferida para   um edifí-
cio maior na R. Lobo da Costa.  

O prédio ficou desocupado até 1982, 
quando foi designado ao poder legis-
lativo municipal. Como não foi por 
este ocupado, estabeleceu-se nele 
a Secretaria Municipal de Finanças, 
que permaneceu nessas instalações 
até o início do século XXI. O prédio, 
atualmente sob propriedade da Pre-
feitura de Pelotas,  não apresenta 
nenhum uso vinculado e encontra-
-se bastante degradado. 

Quanto às políticas de preservação 
do imóvel, destaca-se quando este 
foi incluído na relação do Inventário 
do Patrimônio Cultural de Pelotas, 
em 2000,  e quando foi considerado 
pelo Programa Monumenta como 
bem com recuperação prevista, em 
2001. No entanto, tais iniciativas não  
contribuíram para a recuperação 
e reabilitação do edifício. Somente 
em 2018, com o reconhecimento do 
Conjunto Histórico de Pelotas pelo 
IPHAN, o prédio foi protegido a nível 
federal como tombado parcial.  

Figura 24. Prédio do Banco do Brasil na época da 
inauguração. Fonte: Acervo Guilherme Pinto, s/d; 
Figura 25. Nova agência do Banco do Brasil na R. 
Lobo da Costa. Fonte: Moura e Schlee, 1998; Figura 
26. Placa da Inauguração da Câmara de Vereadores 
em 1982. Fonte: Laudo realizado pela Prefeitura de 
Pelotas, 2016;   Figura 27. Capa da Lista do Inven-
tário Patrimonial de Pelotas. Fonte: SECULT, 2000; 
Figura 28. Prédio atualmente. Fonte: autora, 2017. 
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Características Arquitetônicas do Edifício
Assim como as demais instituições 
financeiras do período, o antigo 
prédio do Banco do Brasil reflete a 
intenção de valorização e hegemo-
nia do capital financeiro no séc. XX. 
Edificações como o Banco da Pro-
víncia (1926), o Banco do Comércio 
(1917), e o Banco Pelotense (1913),  
também exprimiam um forte vínculo 
ao padrão edificado, marcado pela 
principalmente pela monumentali-
dade (BOTELHO, 2013). 

Além de manter entre si semelhan-
ças estéticas, os bancos da época 
apresentavam dois ou três pavimen-
tos, sendo o último destinado ao 
uso residencial, e acesso principal 
na esquina. Também, eram projetos 
que buscavam evidenciar aspectos 
referentes à grandeza, solidez, ri-
queza e segurança das instituições 
bancárias (BOTELHO, 2013).  

Especificamente ao Prédio do Banco 
do Brasil, quanto às características 
estéticas, destaca-se a composição 
da fachada, em estilo ecletista his-
toricista, com embasamento, corpo 
principal e coroamento bem mar-
cados. Segundo Santos (2012), a 
influência francesa é clara na cons-
trução, já que a solução hausman-
niana  em que dois segmentos de 

fachada convergem para os torrões 
de formato circular – que abrigam 
os acessos principais e são coro-
ados por cúpulas metálicas – está 
presente. Além disso, elementos 
como  frontões e pilastras servem 
para marcação das extremidades 
(MOURA e SCHLEE, 1998). 

O sistema construtivo do edifício é 
caracterizado por uma estrutura de 
concreto armado, com vedações em 
alvenaria. Erguido sobre um em-
basamento em pedras de granito, 
apresenta uma cobertura metálica 
e esquadrias de madeira protegidas 
por grades de ferro (SANTOS, 2012). 

Quanto ao interior do edifício, não 
foi possível encontrar o projeto 
original, nem fotos internas anti-
gas. No entanto, segundo Moura e 
Schlee (1998), os espaços internos 
eram sofisticadamente decorados 
com coberturas de estuque, reves-
timentos de madeira talhada, frisos 
de mármore e divisórias de cristal. 
Todos esses elementos decorativos 
elaborados pelo artista e arquiteto 
Fernando Corona.  
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Figura 29. Foto da fachada da Rua XV de novembro. 
Fonte: autora, 2017; Figura 30. Foto da fachada da 
Praça Cel. Pedro Osório. Fonte: autora, 2019; Figura 
31. Plantas baixas. Fonte: Laudo realizado pela Pre-
feitura de Pelotas, 2016. 

29

30

31



05Levantamento da Área de Intervenção

19satolep 
C U L T U R A L 

REABILITAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL EM PELOTAS, RS 

0 10 50m

área total terreno: 442,75m²  
área construída (todos pavs.): 1407m² 

área permeável: 37m²

área total terreno: 110,25m² 
área anexo construído (3 pavs.): 100m²

tombamento federal parcial
inventariado  

63

63
A

17,5

3,5
2,8

25,3

61

66
64

70

67

54

* medidas em m
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Mapa 11. Ampliação da área de inserção
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O Edifício Atualmente 

MICROESCALA

O prédio de intervenção, cujo ende-
reço é Praça Coronel Pedro Osório 
nº 67, ocupa quase todo o terreno 
de esquina e sofreu uma ampliação 
para comportar novos usos como 
elevador e serviços. Para isso, houve 
a apropriação de uma parte do ter-
reno vizinho, registrado na Rua XV 
de Novembro nº 70. 

No entanto, somente a parcela do 
nº 67 é aquela considerada com va-
lor patrimonial, reconhecida com 
o tombamento federal parcial em 
2018, pelo IPHAN. Esse regramento 
define uma intervenção destinada à 
conservação das características ar-
quitetônicas, artísticas e decorativas 
externas do imóvel: fachada e volu-
metria (SECULT, 2018). 

Nesse âmbito, para o exercício de 
projeto, será considerado apenas a 
construção original e suas caracte-
rísticas. Tendo em vista que o anexo 
existente não apresenta valor arqui-
tetônico nem histórico, pensa-se em 
demolir para a proposição de uma 
mais adequada. Por isso, serão con-
sideradas as dimensões do terreno 
adjacente, o de nº 70. 
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Adjacências

MICROESCALA

Figura 37. Grande Hotel, localizado na esquina oposta do edifício de estudo. Figura 38. Fachada tombada, com o Banco Itaú ao fundo. Figura 39. Acesso ao estacionamento do 
interior da quadra. Figura 40 e 41. Construções em estilo francês, tombadas parcialmente. Fonte: autora, 2019. 

Figuras 32 e 33. Edifício de estudo e adjacências da Praça Cel. Pedro Osório e da Rua XV de novembro, respectivamente. Figura 34. Sobra-
do ao lado da área e intervenção. Figuras 35 e 36. Construções inventariadas. Fonte: autora, 2019. 

Mapa 12. Levantamento aerofotogramétrico 
da quadra. Fonte: Google Maps, 2019. 
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As condições de conservação do 
imóvel remetem à degradação so-
frida ao longo do tempo, em que o 
abandono e a falta de manutenção 
são as principais causas.   

As anomalias consideradas mais 
sérias são as estruturais, já que 
apresentam risco de desabamento 
iminente. Segundo a arquiteta Li-
ciane Machado, a laje do mezanino 
(Figura 42) é a com maior risco de 
queda, apesar de esforços já terem 
sido construídos.  Além disso, pro-
blemas como armaduras à mostra 
(Figura 50), nas partes em concreto 
armado, e apodrecimento do madei-
ramento da estrutura da cobertura 
(Figura 44) também estão presen-
tes. Em alguns casos, é possível 
perceber grandes fraturas da laje 
entre o 2º pavimento e a  mansarda 
(Figura 47).    

Como a madeira foi amplamente 
utilizada no projeto, principalmen-
te na mansarda, existem diferentes 
pontos comprometidos em virtude 
do apodrecimento. Sua utilização no 
forro (Figura 43) e no piso (Figura 45) 
são alguns exemplos em que lacu-
nas do material são visíveis. 

As esquadrias do edifício (Figura 49) 

encontram-se apodrecidas, no caso 
das de madeira, ou enferrujadas, no 
caso das metálicas. Como diversas 
apresentam os vidros quebrados ou 
ausentes, houve uma infestação de 
morcegos e pombos para o interior 
do edifício, algo que contribuiu ainda 
mais para a sua deterioração. 

Os revestimentos em reboco apre-
sentam indícios de infiltração (Fi-
gura 48), escorrimento a partir do 
contato com intempéries (Figura 51) 
e descolamento (Figura 52). Além 
disso, em algumas partes é dada a 
presença de vegetação invadindo o 
edifício (Figura 46). Os revestimen-
tos metálicos, a exemplo dos guar-
da-corpos da escada, encontram-se 
enferrujados (Figura 53).

Também foram identificadas algu-
mas instalações elétricas e sanitá-
rias, em estado bastante degradado.  
Evidencia-se, assim, a necessida-
de de substituição delas por outras 
mais adequadas e correspondentes 
aos novos usos.

Diagnóstico do Edifício 

MICROESCALA
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Figuras 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52 e 53. Fotos do diagnóstico do edifí-
cio.  Fonte: Laudo realizado pela Prefeitu-
ra de Pelotas, 2016. 
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Levantamento - Plantas Baixas 
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Figura 54. Foto da entrada do edifício. Fonte: autora, 2017. Figuras 55, 56, 57, 58 e 59. Fotos do estado atual do edifício. Fonte: Laudo realizado pela 
Prefeitura de Pelotas em 2016.  0 1 5m 
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Figuras 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Fotos do estado atual do edifício. Fonte: Laudo realizado pela Prefeitura de Pelotas em 2016.  0 1 5m 
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Levantamento - Cortes 
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Figuras 66, 67, 68, 69 e 70. Fotos do estado atual do edifício. Fonte: Laudo realizado pela Prefeitura de Pelotas em 2016.  0 1 5m 
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Levantamento - Fachadas  

MICROESCALA

Figuras 71, 72, 73 e 74. Fotos do estado atual do edifício. Fonte: Laudo realizado pela Prefeitura de Pelotas em 2016.  0 1 5m 
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O regime urbanístico da cidade, defi-
nido a partir da lei nº 5502:2008, es-
tabalece que devem ser mantidas as 
características tipológicas e formais, 
fachadas públicas e volumetria da 
arquitetura tradicional na Área Es-
pecial de Interesse do Ambiente Cul-
tural da ZPPC. Além disso,  reitera 
que deve ser priorizada a integração 
harmônica das novas inserções em 
relação às existências, sem que haja 
colocação de publicidades e execu-
ção de marquises. 

O artigo 152 define alguns aspectos 
quanto às construções dentro da 
ZPPC:

• Altura máxima de 10,00m;

• Taxa de ocupação de 100% até a 
altura de 4,00m, e de 70% a partir 
dessa altura;

• Isenção de recuos de ajardina-
mento e laterais;

• Recuo de fundos de no mínimo 
3,00m (três metros).

Nos passeios públicos da ZPPC, de-
verão ser mantidos os ladrilhos hi-
dráulicos existentes e incentivada 
sua utilização, como material prefe-
rencial. 

Segundo o IPHAN, Pelotas apresenta 
uma característica particular quanto 
ao sistema municipal de patrimô-
nio que torna desnecessária a deli-
mitação da poligonal de entorno da 
área tombada. Isso porque a política 
de proteção vigente no plano diretor 
da cidade, com a definição das áreas 
especiais e da ZPPC, assegura a pre-
servação do entorno e ambiência dos 
bens tombados. 

A lei nº 5528, de 2008, instituiu o Có-
digo de Obras para Edificações do 
município. Para edificações situadas 
na Área Especial de Interesse do Am-
biente Cultural (AEIAC) da Zona de 
Preservação do Patrimônio Cultural 
(ZPPC), reitera-se o dever de análise 
dos casos pelo órgão municipal de 
controle e preservação do patrimônio 
cultural.

Para novas edificações, reformas 
com acréscimo de área construída 
ou acréscimos em edificações exis-
tentes, será exigido o cumprimento 
ao percentual mínimo de 20% de Co-
eficiente de Permeabilidade do Solo, 
calculado sobre a área do terreno. 

Quanto à acessibilidade, será con-
siderada a norma da ABNT NBR 
9050:2015. Para bens tombados, o 
regramento define que devem ser 
compatibilizadas as soluções com 
os critérios estabelecidos por órgãos 
legisladores, e sempre garantindo os 
conceitos de acessibilidade. Quan-
to às especificações para espaços 
de exposições, são estabelecidos 
que todos os elementos expostos 
para visitação pública devem estar 
em locais acessíveis, com sinaliza-
ções adequadas Nos locais em que o 
atendimento ao público for realizado 
em balcões ou bilheterias, estes de-
vem ser acessíveis. Para sanitários, 
deve-se destinar 5 % do total de cada 
peça sanitária, com no mínimo um, 
para cada sexo em cada pavimento. 

Para definição da proteção contra in-
cêdio, será utilizado o Código de Pre-
venção Contra Incêndio do Município 
de Pelotas, da lei nº 3832:1994. Para 
prédio destinados a reunião de públi-
cos, são necessários alarme contra 
incêndio; extintores, independentes 
da área construída; instalação hi-
dráulica (hidrantes), em prédios com 
área construída superior a 750m²; 
sprinklers ou similares para prédios 
com mais de 12,00m de altura, con-

tados da soleira de entrada até o piso 
do último pavimento; sinalização; 
iluminação de emergência; escada 
de segurança conforme NB 9077/93 
da ABNT em prédios com área cons-
truída superior a 750m² e altura total 
superior a 6m; saídas de emergên-
cia, conforme NB 9077/93 da ABNT.
Além disso, é vedado o emprego de 
material de fácil combustão, em di-
visórias, revestimentos e acabamen-
tos.

Os outros condicionantes legais, re-
ferentes normas de provedores de 
serviço de eletricidade, telefone, 
água, uso do espaço aéreo, áreas da 
marinha e etc. serão consideradas 
caso haja necessidade ao longo do 
processo de projeto. 

Plano Diretor Outras Normas 

Código de Obras

CONDICIONANTES LEGAISCONDICIONANTES LEGAIS
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PORTFÓLIO

Sede da Fundação Vida Urgente 
Prof. Heitor da Costa Silva 

Inserção urbana, estudos funcionais, 
centro cultural, praça urbana. 

Hotel Design 
Prof. Angelica Paiva Ponzio

Unidades habitacionais, arquitetura 
de interiores, relação interior X exte-
rior, paisagismo. 

Edifício Residencial + Comercial
Prof. Douglas de Aguiar 

Adequação casa-trabalho, espaços 
públicos, tipos de apartamentos. 

Bar na Ramiro Barcelos 
Prof. Ana Carolina Pellegrini

Arquitetura de interiores, construção 
modular, intervenção no construído, 
reforma. 

Casa Noturna na Ramiro Barcelos  
Prof. Ana Carolina Pellegrini

Construção seca, arquitetura de in-
teriores, construção modular, deta-
lhes construtivos. 

Unidade Hospitalar Sarah-Sul 
Prof. Betina Martau

Arquitetura hospitalar, análise e de-
senvolvimento de programa, sistema 
construtivo, pré-fabricação. 

Sede PMPA
Prof. Cláudio Calovi  

Em conjunto com Elisa Troian.         
Forma arquitetônica, edifício admi-
nistrativo, espaços públicos. 

Casa Sustentável 
Prof. Nicolás Sica Palermo

Em conjunto com Ana Paulla Almei-
da e Elisa Troian. Construção seca,  
pré-fabricação, eficiência energética.  

Projeto 1 

Projeto 4

Projeto 2 

Projeto 5 

Projeto 3 

Projeto 6 

Projeto 4  

Projeto 7 
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Urbanismo 1 Urbanismo 2 Urbanismo 3 Urbanismo 4  
Intervenção no Largo Zumbi dos 
Palmares e Praça dos Açorianos
Prof. Lívia Salomão Piccinini  

Em conjunto com Elisa Troian, Natalí 
Klauck e Paula Bez. 

Loteamento Passo das Pedras 
Profs. Alice Rauber, Clarice Maras-
chin e Júlio Celso Vargas. 

Em conjunto com Celina Rojas, Elisa 
Troian e Natalí Klauck 

Plano para Barra do Ribeiro 
Profs. João Farias Rovati e Leandro 
Vieira Andrade 

Em conjunto com Elisa Troian, Myrtô 
Eva, Natalí Klauck e Paula Bez. 

Revitalização da Orla do Guaíba 
Prof. Heleniza Campos Ávila 

Em conjunto com Mariana Samurio.

PORTFÓLIO
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HISTÓRICO ESCOLAR 

Lista das atividades de ensino de graduação cursadas pelo aluno na UFRGS 


