
Implantação

RENASCER Antigo Hotel Carraro

A Revitalização de imóveis antigos como 
potencial para o mercado imobiliário

Conjunto demolido para acomodar novo 
empreendimento no bairro Moinhos de 
Vento, em Porto Alegre-RS, após anos 
de discussão judicial.

Antiga Companhia Estadual de Silos 
e Armazéns demolida recentemente 
para acomodar futuras instalações 
de loja em Caxias do Sul - RS

 Se acreditamos na importância de preservar edifícios 
representativos de nossa história, como poderíamos buscar 
alternativas contundentes que demonstrem não só a relevância da 
proteção, mas também a viabilidade técnico-financeira de modo a 
sensibilizar os agentes construtores de nossa cidade?

Por que não canalizar a energia do mercado imobiliário e mostrar 
que é possível, sim, aliar preservação e interesses econômicos?

 Este projeto objetiva debruçar-se em busca de argumentos 
de salvaguarda do patrimônio, para que se perceba nestes imóveis 
aliados na produção de um produto com valor agregado, com respeito 
à preexistência e à cidade.

 Estamos acostumados à uma cidade que nasce e renasce em si 
mesma. Para o bem e para o mal.

 Li, recentemente, que a nossa vocação está intimamente ligada 
à busca de soluções para os problemas no mundo que mais nos 
indignam. Naquele instante, a resposta ecoou em minha mente: o 
desrespeito com o patrimônio arquitetônico. Acompanhar, derrotada, 
a demolição de imóveis com valor histórico para atender à interesses 
especulativos. Afinal, como é possível que agentes inconsequentes 
se apropriem de tal forma e eliminem resquícios caros da boa 
arquitetura do passado? Como podem privar as futuras gerações do 
acesso à sua história edificada?

 “Há uma ideia míope de incompatibilidade entre preservação 

arquitetônica, cultural e histórica e o progresso econômico.”
Projeto Limpa Caxias

 No coração de nossa capital, estão localizados edifícios protagonistas para a história de 
Porto Alegre - RS. Dentre eles, um especial:  situado na esquina da Avenida Otávio Rocha com 
a Rua Doutor Flores, o edifício Comendador Chaves Barcellos, mais tarde conhecido como Hotel 
Carraro, datado de 1933 e projetado pelos arquitetos Saul Macchiavello e Antonio Rubio.

 Faz parte do entorno da Praça Otávio Rocha, conjunto de inestimável valor histórico e que 
não pára de sofrer perdas desde o incêndio do Edifício Renner, 1931, pertencente a A.J. Renner.

 O prédio encontra-se na lista de imóveis de compatibilização e são inúmeros os danos sofridos 
desde a ocupação pela loja Mesbla na década de 70. Outras empresas operaram ali e - embora o 
ponto atenda à função econômica - seu uso negligencia o valor arquitetônico da edificação, que 
corre o risco de desaparecer em pouco tempo.

O Prédio

Em seu projeto original, o prédio era 
de uso misto.

No térreo e sobreloja, comércio;
No primeiro andar, escritórios e áreas 
coletivas do hotel Carraro.
No segundo andar: as dependências do Hotel e nos 
demais andares, apartamentos residenciais.

O prédio antes vivo, aberto, múltiplo em 
seus usos e voltado para a praça, hoje está 
cego. Não pode mais assistir à vida que 
acontece ao seu redor. Adições grosseiras o 
tornaram fechado, desrespeitado, repleto de 
cicatrizes. Visual para Praça Dom 

Feliciano e Santa Casa

Visual para Guaíba obstruída 
pelo Camelódromo
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 Não há como desconsiderar a forte ligação do prédio 
com a Praça Otávio Rocha.  No artigo  “Praça Otávio Rocha: 
patrimônio cultural e paisagístico de Porto Alegre”, 
de autoria dos professores Maturino Luz e Maria Regina 
Gravato de Mattos, fica ainda mais evidente o quanto 
esta área já sofreu com intervenções inadequadas, sendo 
descaracterizada em muitos aspectos.

 O resgate do edifício  é uma tentativa de reparar um 
pouco dos danos sofridos ao longo dos anos pelo próprio 
prédio e o entorno do qual faz parte.

 “(...) o entorno da praça viveu seu apogeu em termos 
de qualificação do espaço urbano em meados do século 
XX. Especialmente após o incêndio do antigo prédio que 
abrigava as lojas Renner, paulatinamente esse invólucro  
da praça foi se deteriorando sem que o poder público e 
a sociedade porto-alegrense tomassem medidas para contê-
lo”. (trecho do artigo citado)
 
O entorno da praça se modificou e, das três visuais 
originalmente idealizadas, apenas a vista para a Praça 
Dom Feliciano se mantém .

A Praça Otávio Rocha

1933 2018

1 - Edifício Renner (1931), projeto do engenheiro Egon Weindoerfer e 
construção da empresa Moura e Gertum, destruído por um incêndio. 
Hotel Carraro testemunhando a destruição do vizinho. 
2 - Forte ligação do terraço da praça com a antiga igreja,onde “podemos 
supor que esse terraço servia também como um adro da igreja.”
3 - Rua Otávio Rocha em plena atividade e o edifício Comendador Chaves 
dialogando com a rua e praça, através de sua fachada ativa.
4 - Do alto do terraço da praça, a visual em direção à Praça XV.
5 - Praça Otávio Rocha (projeto do arquiteto Christiano de la Paix Gelbert) 
e terreno do Ed. Comendador Chaves em obras.)


