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Ficam assim tombados:
- Antigo Paiol da Pólvora (prédio da guarda, prédio do presídio, escada de acesso, passarelas, átrio, laje junto ao prédio da guarda)

- Todas as construções, incluindo pisos externos, arcos, componentes e elementos construtivos visíveis e encobertos que possam contribuir para a leitura do conjunto edificado (guaritas, caixas-d'água)
- Elementos naturais que permitem a conservação da fauna e flora existentes.
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das outras ilhas do Estuário do Lago.

Histórico de Uso da Ilha Sérculo XIX

Referência em percur-
sos de saída e entra-

da da cidade.

4° Casa de Pólvora de 
Porto Alegre

2006-14

Cessão do uso da Ilha 
para o município de 

Guaíba (25 anos)

Início do Tombamento

1940

Administração Estadu-
al.

Laboratório de pes-
quisa e de produção 
de vacinas contra a 
peste suína clássica.

1960

Ilha-Presídio
(segurança máxima)

1960-70

Ilha-Presídio
para prisão de oposi-
tores políticos e revo-
lucionários contra os 

ideais da época

1973-83

Ilha-Presídio fechada.

Administração passa 
da Sec. de Segurança 
para a Sec. de Turis-

mo

2: Vestígios de ocupações pré-coloniais; Restos 
alimentares, material bélico, objetos pessoais e de 
uso coletivo cotidiano devido às ocupações ante-
riores.

3: A ilha já fora documentada e suas edifica-
ções também, formando uma consciência de 
existência envolta dela.

4: O uso dado às edificações e o local implanta-
do são únicos no Rio Grande do Sul.

Ficam assim tombados:
- Antigo Paiol da Pólvora (prédio da guarda, prédio do presídio, escada de acesso, passarelas, átrio, laje junto ao prédio da guarda)

- Todas as construções, incluindo pisos externos, arcos, componentes e elementos construtivos visíveis e encobertos que possam contribuir para a leitura do conjunto edificado (guaritas, caixas-d'água)
- Elementos naturais que permitem a conservação da fauna e flora existentes.

5: Devido ao uso dado à Ilha, a documentação 
gerada sobre isso, e a consciência sobre o local.

6: Pela mobilização existente em querer preser-
var o local e o usufruir.

7: Devido aos outros valores, a Ilha tem o poten-
cial de educar as gerações posteriores sobre eles 
e ser um monumento de resistência contra a 
arbitrariedade.

8: A natureza militar, a audácia e a escala da 
edificação em relação à Ilha, assim como sua 
degradação devem ser resaltados.
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Potenciais de Uso do Paradouro LAZER

Utilizar os espaços como forma de 
entretenimento, uma das maiores 
carências tanto de Porto Alegre, 

quanto de Guaíba.

Mostrar a riqueza histórica do local 
e dispertar a consciência sobre a 
importância de se preservar locais 

históricos não somente com o 
tombamento, mas dando um novo 

uso ao bem tombado.

Explorar o ambiente único que se 
tornou o habitat da Ilha e do 

Guaíba como um todo (tanto em 
terra, quanto a baixo dela - na 

água -, quanto acima dela - no ar).

Utilizar o mote da ilha como plano 
de fundo para o ensino, em todos 
os níveis e idades, não só sobre a 

Ilha, como também do Guaíba, 
mas também a tudo a que eles se 
relacionam (historica, ambiental, 

cientificamente etc.)

INTERPRETAÇÃO PESQUISA EDUCAÇÃO

- Esportes Aquáticos
- Trilhas

- Observatório
- Apresentações

- Corridas
- Eventos
- Festas
- Banho

- Canoagem
- Mergulho

- Fauna
- Flora

- Ictiofauna
- Clima
- Água

- Ventos
- Constelações

- Geologia

- História da Ilha
- Utensílios utilizados

- Modo de utilização do local
- Percursos utilizados
- Referenciais na Ilha
- Edificações utizadas

- Manuseio de equipamentos

- Oficinas de restauro
- Visitas escolares

- Visitas de pesquisadores
- Oficinas de design

- Palestras
- Workshops

- Aulas
- Visitas guiadas

Diferentes Pontos de Vista
Nível Guaíba

Blocos de Edificações:
Pedras Brancas + Dispersão na Paisagem

Diferentes Atividades

Ilha no Centro de Tudo

Acesso ao Paradouro
(desvio do Catamarã + Embarcações)

Acesso à Ilha
(pré-existente e mantido)
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Pré Análise de Eficiência Energética -
Localização das Edificações
Orientação da Maior Fachada
Elementos de Proteção de Fachada

Estudo de Carga de 
Insolação - Norte

Estudo de Sombras -
Verão

Estudo de Iluminação Natural -
Sem Sombreamento

Estudo de Iluminação Natural -
Com Sombreamento

Estudo de Sombras -
Inverno

Estudo de Carga de 
Insolação - Inclinação 

Ventos 
Predominantes

Orientação da 
Maior Fachada

Emissário Terrestre - Ponta da 
Cadeia - EBE Cristal

Emissário Subaquático - EBE 
Cristal/ETE Serraria

Estações Elevatórias e Chami-
nés de Equilíbrio - EBEs Cristal 

e C2 –
Mirante
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O Lago Guaíba sempre foi motivo de orgulho para o gaúcho. Sua beleza e importância para o Rio Grande do Sul estão 
marcadas nos livros de história. O Guaíba - seu por do sol e seus equipamentos ao longo de sua orla - servem de cartão 
postal ao estado.
Neste contexto, nas últimas décadas, iniciaram-se pesquisas sobre o que estaria ocasionando a poluição do Guaíba. 
Constatou-se que o manancial e o curso dos rios que compõem a Região Hidrográfica do Guaíba - composta por nove 
bacias e que serve uma população de aproximadamente 2/3 da população do Rio Grande do Sul - estavam sendo afetados 
pela poluição. Sendo assim, todas as cidades servidas pela Bacia começaram a tomar medidas sobre o tema.
No caso de Porto Alegre, deu-se início ao Projeto Integrado Socioambiental (PISA), que, como intenção maior do projeto, 
alem do tratamento do esgoto da cidade, promete a devolução da balneabilidade do Lago para os Porto Alegrenses.
O projeto vem a coroar esta preocupação da cidade, do estado, e do país, em recuperar as bacias hidrográficas, a fim de 
promover a sustentabilidade do planeta para as gerações atuais e futuras. Compromete-se, então, a investigar soluções 
que vão ao encontro da problemática: um projeto que vise a sustentabilidade, que instigue as pessoas a cuidar do lago, a 
aproveitar a água, e que as estimule a criar soluções que sejam audaciosas e eficientes para os problemas que as circundam.

EM UM LOCAL CENTRAL

O local escolhido para o projeto é a Ilha das Pedras Brancas. A Ilha está localizada entre as cidades 
Guaíba e Porto Alegre, praticamente ao centro do Lago Guaíba.
Sua localização é emblemática. Ela reflete o centro de toda a discussão sobre o tema. Como um 
ponto de referência - como ela já era utilizada pelos primeiros viajantes que utilizavam as águas do 
Guaíba para sair e entrar da cidade -, a Ilha se impõe na paisagem de Guaíba, e, de maneira mais 
tímida, na paisagem de Porto Alegre, mas de forma imponente às embarcações que chegam e saem 
distribuindo suas cargas pelas cidades banhadas pela Região da Bacia Hidrográfica do Guaíba.
Localizar o projeto nela significa trazer as pessoas não só para perto da água, mas para o meio dela. 
Estimular o uso das águas como forma de entretenimento, de festejo, como local de contemplação, de 
adoração.Todos aqueles que chegam próximo a Ilha das Pedras Brancas sentem a sua imponência, 
e é para lá que os olhos estarão voltados.A Ilha representa o Guaíba.

EM UM LOCAL SIMBÓLICO

Na superfície da Ilha das Pedras Brancas se localizam edificações que tiveram diversos usos no decorrer dos anos.
Por esta razão, ela é comumente chamada de Ilha do Presídio, devido ao último uso da Ilha ter se dado por uma 
adaptação das construções que já haviam lá para abrigar um presídio - considerado de segurança máxima na 
época - e que ganhou grande notoriedade na época da Ditadura Militar, onde serviu de prisão a presos políticos 
ou enquadrados como. O local ficou bastante marcado pela população como um espaço de medo, de mistério, e 
principalmente de repúdio por parte da população que teve conhecidos ou parentes aprisionados no local.
Em Dezembro de 2014, a Ilha foi inscrita no Livro Tombo Histórico e também no Livro Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico do IPHAE, assim como registrada como Sítio Arqueológico Histórico junto ao IPHAN.
O projeto também foca em trazer a tona a história do local a fim de mostrar como os acontecimentos da época se 
deram e a importância do local para a comunidade que vivenciou o período e que vivenciará a história do local 
daqui para frente.

PROMOVENDO UMA MISTURA DE IDADES

As edificações tombadas, assim como toda a paisagem da Ilha, remonta a um passado consolidado.
O tempo parece não ter passado no local. A única evolução presente foi da natureza, que preencheu os vazios 
deixados pelo homem, e que hoje é exuberante, marcante, única como em nem uma outra parte.
O projeto vem a elevar as características do projeto das edificações pré-existentes e dos componentes naturais 
buscando interferir ao mínimo em sua paisagem, assim como a busca pelo mínimo impacto nas superfícies em que 
toca (leito do Lago, água, terra e ar). Para atingir este objetivo, tecnologia e pensamento estratégico tomam conta do 
projeto.
Nada será produzido na Ilha, as partes do projeto quase não irão tocar na Ilha.
A intenção do projeto é manter o clima de isolamento e contemplação do local, e ao mesmo tempo que levar um 
maior público para lá, promovendo sua divulgação, e tornando o patrimônio histórico não somente uma ruína que será 
consumida pelo tempo, mas sim um local de admiração e de orgulho para as pessoas que o visitarão.

Análise do Tombamento

Análise do Local

Interpretação do Tombamento

Estratégia de Implantação

Paradouro Ilha das Pedras Brancas


