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RESUMO 

 

O trabalho versa sobre o estudo da aplicação de métodos de reforço e reabilitação 
estrutural mediante a utilização de técnicas modernas para intervenções em obras 
do patrimônio histórico edificado, bem como a verificação através de estudos de 
referência, do comportamento de obras já submetidas a diferentes técnicas de 
intervenções estruturais, com a finalidade de obter subsídios para permitir uma 
análise comparativa entre as vantagens/desvantagens de técnicas adotadas caso a 
caso, no tocante às interferências relacionadas com a autenticidade e integridade 
das edificações integrantes do patrimônio construído, destacando os elementos 
relevantes para a fundamentação teórica visando a escolha da melhor solução a ser 
adotada nos casos estudados aplicados na intervenção restaurativa de reabilitação 
estrutural no prédio histórico do antigo Grupo Escolar “Augusto Severo”.  

 
 

Palavras-chave: Autenticidade. Integridade. Reabilitação Estrutural. Patrimônio 
Histórico. Grupo Escolar “Augusto Severo”. 
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ABSTRACT 

 

This work discusses the study of the application of structural reinforcement and 
rehabilitation using modern techniques for interventions in repair works of historical 
buildings as well as the verification of the behavior of works that have already 
undergone different structural intervention techniques, with the objective of obtaining 
data to allow a comparative analysis of the advantages/disadvantages of techniques 
adapted in each case, regarding the interferences related the authenticity and 
integrity of the buildings belong to the constructed patrimony so as to obtain a basis 
for the theoretical foundation  for choosing the best solution to be adopted in the case 
study which consists in an intervention of structural rehabilitation of the old historic 
building in the primary school "Augusto Severo". 
 
 
Key words: Authenticity. Integrity. Structural Rehabilitation. Historical Patrimony. 
“Augusto Severo” Elementary School. 
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INTRODUÇÃO                                                                         

 

As edificações, referindo-se a sua estabilidade, são projetadas e construídas 

para propiciar segurança estrutural e durabilidade, considerando um determinado 

período de tempo. Entretanto, à medida que passa o tempo, a estrutura sofre 

redução de sua vida útil, devido ao processo de desgaste pelo uso, degradação 

natural dos materiais sob a ação das intempéries.  

Desta forma, com o transcurso dos anos, o limite da vida útil dos edifícios 

tende, paulatinamente, a ser alcançado. Inicia-se posteriormente o que podemos 

definir como vida residual (sobrevida) das edificações, entendido como o período 

que supera a vida útil da obra pelas perdas consideráveis no que se refere à 

capacidade portante, freqüentemente comprometendo a integridade estrutural, 

estabilidade e segurança da obra.  

Observamos, em diversos estudos técnicos, a existência de uma quantidade 

cada vez maior de estruturas que atingiram ou estão para atingir o fim de sua vida 

útil de projeto, sendo, portanto, a intervenção mediante reabilitação estrutural cada 

vez mais solicitadas e utilizadas em edificações integrantes do patrimônio 

construído, com uma grande tendência de aumento nas próximas décadas. Essa 

tendência está diretamente relacionada com o reconhecimento de maior quantidade 

de edifícios enquanto patrimônio histórico, bem como do próprio processo de 

envelhecimento (BORGES,2001; COIAS,2002; COSTA,2002; COSTA,2005; 

TEOBALDO,2004).  

De acordo com um estudo do Global Heritage Found, mais de 200 locais 

classificados como patrimônio cultural da humanidade estão em risco de ruína. O 

relatório Saving Our Vanishing Heritage1 mostra que o desaparecimento destes 

locais poderia representar para os países em desenvolvimento onde eles se situam 

a perda no montante de 72 milhões de euros em receitas. O Anfiteatro Flávio, mais 

conhecido como Coliseu de Roma, é um dos monumentos em risco2. Numa altura 

em que se anunciam programas de reabilitação de grande amplitude, torna-se 

necessário desenvolver, divulgar e aplicar estratégias que permitam que as 

intervenções, sobretudo as que envolvam a estrutura, não sejam atentatórias da 

                                            
 

1
 Tradução: Salvando nosso patrimônio da perda. 

2
 Informação obtida no site www.globalheritagefound.org (consulta em 12 de Junho de 2011). 



     

 

20 

autenticidade e integridade dos edifícios que estão sendo reabilitado, em particular 

dos que constituam bens culturais.  

Interferir estruturalmente em uma edificação antiga consiste em tarefa difícil 

e sujeita a diferentes abordagens e opiniões críticas. A intervenção em estruturas de 

edificações possuidoras de valor patrimonial reconhecido envolve preocupações que 

em outro tipo de estruturas poderá assumir um papel secundário, o respeito pelos 

materiais, técnicas e elementos existentes deve ser uma constante. 

A reabilitação estrutural em patrimônio arquitetônico não é um fim por si 

mesmo, mas um meio para preservação do edifício como um todo, bem como a 

peculiaridade das estruturas do patrimônio, com sua complexidade histórica, o que 

requer a organização de estudos e propostas segundo métodos semelhantes 

àqueles usados em medicina. Anamnese, diagnóstico, terapia e acompanhamento, 

correspondem respectivamente à busca de dados e informações significativas, 

identificação das causas de danos e degradações, escolha de medidas de reparo e 

controle da eficiência das intervenções. Para obter adequação de custos e mínimo 

impacto no patrimônio arquitetônico usando os recursos disponíveis de uma maneira 

racional, é normalmente necessário que o estudo repita estes passos em um 

processo interativo3. 

Atualmente, existem inúmeros métodos para intervenções de reabilitação 

estrutural em edificações, porém a complexidade da geometria e a definição dos 

elementos estruturais, a constituição interna destes últimos, a caracterização das 

propriedades mecânicas e a variabilidade das mesmas, as alterações episódicas e 

as fases evolutivas da construção ao longo do tempo, os danos ocorridos no 

passado, devem ser consideradas para a escolha mais fundamentalmente adequada 

do método a ser adotado para uma intervenção estrutural. 

É neste contexto que o presente trabalho tem como objetivo realizar uma 

reflexão através da realização de um projeto de reabilitação estrutural de um edifício 

de reconhecido valor patrimonial, o antigo Grupo Escolar “Augusto Severo”, pautado 

pelo respeito à autenticidade e integridade da edificação integrante do patrimônio 

construído. Para tanto, será realizado um estudo sobre as principais técnicas 

disponíveis de reabilitação estrutural, uma reflexão acerca dos conceitos de 

                                            
 

3
 Fonte: 12ª. Assembleia do ÍCOMOS, Outubro, 1999. México. 
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autenticidade e integridade e estudos de referência de modo a obter subsídios para 

o embasamento e fundamentação teórica para a escolha da melhor solução a ser 

adotada no estudo de caso em questão.  

O trabalho será dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo ocupa-se da 

revisão da literatura com ênfase na restauração do patrimônio edificado, onde será 

desenvolvida uma breve introdução sobre a teoria da restauração. Em seguida trará 

uma abordagem dos principais aspectos e conceitos a respeito da autenticidade e 

integridade fundamentada nos princípios propostos pelos restauradores e 

complementada pelas recomendações contidas nas cartas patrimoniais. Esta 

primeira parte do trabalho será o embasamento teórico para a fundamentação do 

estudo de caso deste trabalho. 

No segundo capítulo será tratada a importância da tectônica em 

intervenções restaurativas no patrimônio edificado, onde se abordará as 

características dos materiais mais utilizados em intervenções de reabilitação 

estrutural.  

No capítulo 3, será apresentada uma abordagem sobre definições e 

conceitos de reabilitação estrutural, o comportamento estrutural das edificações ao 

passar do tempo, as ações degradantes nas estruturas e em seguida, serão 

descritas algumas técnicas de reabilitação estrutural comumente empregadas.  

Seguidamente, no quarto capítulo, serão analisados quatro casos de 

intervenções de reabilitação estrutural em obras do patrimônio edificado que serão 

utilizados como estudos de referências com a apresentação de considerações a 

respeito das interferências relativas à integridade e autenticidade do patrimônio 

edificado construído. 

No quinto capítulo do trabalho será desenvolvido e apresentado o projeto 

objeto de pesquisa propriamente dito, que será a intervenção de reabilitação 

estrutural no prédio do antigo Grupo Escolar “Augusto Severo”, integrante do 

patrimônio histórico do estado do Rio Grande do Norte. A escolha da proposta de 

intervenção entre as soluções de reabilitação estrutural analisadas será 

fundamentada no princípio do respeito à preservação da integridade e autenticidade 

desta edificação. 

O trabalho será finalizado com a apresentação das conclusões e 

considerações finais, bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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1 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura com ênfase na 

restauração do patrimônio edificado, trazendo uma abordagem sobre os principais 

aspectos e conceitos a respeito da autenticidade e integridade fundamentada nos 

princípios propostos pelos restauradores e complementada pelas recomendações 

contidas nas cartas patrimoniais. Os resultados conclusivos servirão como 

embasamento teórico para a fundamentação do estudo de caso deste trabalho. 

 

1.1 UM BREVE PANORAMA DA TEORIA DA RESTAURAÇÃO 

 

Conforme mostra a figura 1, percebe-se que o início da discussão da teoria 

da restauração é marcado pela co-existência de duas correntes doutrinárias bem 

definidas e distintas sobre a restauração do patrimônio histórico: 

1) A corrente Anti-intervencionista (na Inglaterra); e 

2) A corrente Intervencionista (nascida na França e com grande repercussão 

na Europa). 

A primeira corrente é simbolizada, principalmente, por Ruskin e Morris e a 

segunda por Viollet-Le-Duc4. A primeira defende um anti-intervencionismo radical, 

onde “não se tinha o direito de tocar nos monumentos antigos, que pertenciam, em 

parte, àqueles que os edificaram e, também, às gerações futuras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

4
 As teorias de Viollet-Le-Duc foram resumidas no verbete. “Restauração”, traduzido por Beatriz 

Mugayar Kühl em 2000. 
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Figura 1. Breve histórico da teoria da restauração 

 
(Fonte: Elaborado pelo autor, 2012). 

 

Para os anti-intervencionistas, a “restauração é impossível e absurda”, pois 

equivaleria a “ressuscitar um morto”, além de romper com a autenticidade da obra. 

Todavia, esses doutrinadores não excluem a possibilidade da manutenção, desde 

que imperceptível (CHOAY, 2003, p. 154-156). 

Ruskin5 sustentava que a arquitetura era essencial à lembrança, sendo o 

meio mantenedor das ligações com o passado e a identidade coletiva. Nos edifícios 

antigos, por exemplo, pode-se perceber o valor incorporado pelo trabalho das 

gerações pretéritas, desde as moradias humildes às mais luxuosas (CHOAY, 2003, 

p. 139-141). 

Por outro lado, os intervencionistas consideram que restaurar um edifício 

significa “restituí-lo a um estado completo, que pode nunca ter existido”. Sendo 

assim, se um edifício não continha todos os elementos necessários a compor um 

estilo, estes deveriam ser acrescentados no processo de restauração (CHOAY, 

2003, p. 156-157). 

Posteriormente observamos as contribuições de Camillo Boito6 que partiu 

das idéias de Ruskin e Viollet-le-Duc, chegando a uma prática que foi denominada 

de “restauro filológico”. Entendia que a restauração só deveria ser praticada in 

                                            
 

5
 As teorias de John Ruskin, foram registradas no seu livro “A lâmpada da Memória’” traduzido por 

Odete Dourado em1996. 
6
 As recomendações de Camilo Boito foram apontadas no seu livro “Os Restauradores”, traduzido por 

Paulo e Beatriz Mugayar Kühl em 2002. 
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extremis, quando todos os outros meios de salvaguarda (manutenção, consolidação, 

intervenções imperceptíveis) tivessem fracassado. Ademais, formulou um conjunto 

de diretrizes para a conservação e a restauração dos monumentos históricos na 

Itália.  

Na sua prática aplicava alguns princípios básicos para o reconhecimento do 

valor patrimonial de edificações, que relacionamos a seguir: 

a) Dar ênfase ao valor documental do monumento; 

b) Ser preferencialmente consolidados à reparados, e reparados à 

restaurados; 

c) Evitar acréscimos e renovações, e se fossem necessários, deveriam ter 

caráter diferente do original e harmonioso com o conjunto; 

d) As obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário: 

respeitar as varias fases do monumento, removendo somente os elementos 

de qualidade duvidosa; 

e) Registrar todas as etapas das obras; 

f) Inscrever e apontar a data de intervenção (COSTA, 2005). 

Os seus princípios serviram de base às teorias mais modernas que têm sido 

reformuladas, adaptadas e melhoradas pelos seus seguidores e alunos. 

Outro restaurador que merece grande destaque na evolução da teoria da 

restauração é Cesare Brandi7, foi, em 1939, fundador e, posteriormente diretor 

durante vinte anos do Instituto de Restauro em Roma e teve como alguns dos seus 

seguidores Renato Bonelli e Giovanni Carbonara. 

Para Cesare Brandi, o restauro era visto como uma intervenção em uma 

obra de arte particular para cada caso, não se podendo generalizar com regras e 

normas, e constituía um ato criativo e crítico. “O restauro deverá reestabelecer a 

unidade potencial da obra de arte, sempre que isto seja possível sem cometer uma 

falsificação artística ou uma falsificação histórica, e sem apagar as marcas do 

percurso da obra de arte através do tempo” 

O reconhecimento da obra de arte deriva da conscientização do valor que se 

tem impregnado nela, seja pelo aspecto material, pela notoriedade do autor ou, 

ainda, pela técnica utilizada. A restauração, assim, será condicionada pela obra de 

                                            
 

7
 O pensamento de Cesari Brandi está em seu livro “Teoria da Restauração”, traduzido por Beatriz 

Mugayar Kühl, 2004. 
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arte, tendo em vista seu valor estético e histórico fortemente presente, além do 

aspecto físico (BRANDI, 2004).  

Duas instâncias: estética e histórica – fixam o limite d’aquilo que pode ser o 

restabelecimento da unidade, sem que se cometa um falso histórico ou uma ofensa 

estética. A teoria Brandiana traz princípios fundamentais para se atender ao respeito 

a autenticidade e integridade de obras de arte. E tinha como princípios básicos:  

a) Distinguir a intervenção sem destruir a unidade da obra; 

b) A matéria é insubstituível unicamente enquanto aspecto, não tanto 

enquanto estrutura; 

c) Qualquer intervenção de restauração não deve tornar impossível uma 

intervenção futura – ao contrário deve facilitar (BRANDI, 2004).  

Fazendo uma reflexão sobre a evolução da teoria da restauração, percebe-

se que a formação do seu conceito iniciou-se no século XVIII.  Já no século seguinte 

ocorreu marcante divergência entre duas ideias bastante distintas e definidas, a 

corrente intervencionista e a não intervencionista. 

Este período notabilizou-se pelo restauro tratado como disciplina, com forte 

influência no desenvolvimento de diversas teorias, entre as quais se destacaram as 

formuladas por Camilo Boito e Cesari Brandi, que fundamentam os princípios 

básicos que mais influenciam nas intervenções de restauração do patrimônio 

edificado até os dias atuais 

 

1.2 AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE – CONCEITOS FUNDAMENTAIS À 

PRÁTICA DA RESTAURAÇÃO 

 

No dicionário Aurélio encontramos os seguintes significados para os termos 

autenticidade e integridade: 

Significado de Autenticidade: 

  s.f. Caráter do que é autêntico, legítimo, verdadeiro: negar, contestar a 

autenticidade de um ato.  

Significado de Integridade: 

 s.f. Estado de uma coisa que tem todas as suas partes: a integridade de 

uma soma. / Qualidade do que é inteiro, completo. / Fig. Qualidade de uma 

pessoa íntegra. Honesta, incorruptível.  
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A consulta dos significados no dicionário Aurélio, tem como principal 

finalidade tentar facilitar o entendimento destes conceitos aplicados ao campo 

disciplinar do restauro de acordo com os critérios definidos pela UNESCO8. 

A partir do momento em que a UNESCO incorpora a exigência de um “teste 

de autenticidade” para inscrição na lista de Patrimônio Mundial, no final dos anos 70, 

abre-se uma lacuna para a discussão mais ampla sobre o conceito de autenticidade 

(JOKILEHTO, 2006). 

O “teste de autenticidade”, referenciado anteriormente, possuía, inicialmente, 

quatro atributos fundamentais: a forma ou o desenho, o material, a habilidade do 

artífice e as características de implantação e organização de determinado sítio. Tais 

atributos se referem basicamente ao patrimônio tangível e material. 

 Após passar por uma revisão em 2005 e outra em 2008, o teste passa a 

incluir, além dos atributos citados anteriormente, os seguintes novos atributos: 

tradições, técnicas, língua e outras formas de patrimônio intangível (VIEIRA, 2008, p. 

45).  

Tradição e técnica expressam conceitos distintos. No atributo tradição, 

avaliam-se elementos que possuem relação com aspectos culturais locais, e no 

atributo técnica, o modo de fazer, a tecnologia (MACIEL SILVA, 2012). 

Com relação ao atributo técnica, pode-se dizer que a técnica é o modo de 

fazer e de executar uma determinada ação, ou seja, a técnica refere-se ao tipo de 

mão de obra empregada para execução da estrutura dos edifícios, dos 

acabamentos, dos perfis metálicos, dos elementos pré-moldados, etc. A manutenção 

da técnica no ato do reparo do dano ocorre com a utilização da mesma técnica 

empregada no edifício original (MACIEL SILVA, 2012, p.127). 

Segundo Brandi, a imagem de uma obra de arte não depende, 

exclusivamente, do corpus, da substância material que a compõe. Ao contrário, uma 

mesma substância pode apresentar-se ora como obra de arte ora como simples 

matéria prima, dependendo de sua trajetória histórica. 

Uma pedra de mármore, não trabalhada, tem valor distinto do de uma 

escultura, porque a esta se agrega valores artísticos, culturais e históricos herdados 

da técnica utilizada na sua execução, que a tornam mais que simples matéria. Tem-

                                            
 

8
 UNESCO - Tradução: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
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se, assim, que a matéria atua mais como um veículo de transmissão da imagem do 

que como um condicionante desta.  

De acordo com os princípios descritos nas recomendações para análise, 

conservação e restauração estrutural do patrimônio arquitetônico o valor e a 

autenticidade do patrimônio arquitetônico não podem ser baseados em critérios fixos 

porque o respeito devido a todas as culturas requer que seu patrimônio físico seja 

considerado dentro do contexto cultural ao qual pertence.  

Para Stovel (2007), em seu artigo “Effective Use of Authenticity and Integrity 

as World Heritage Qualifying Conditions”, o termo autenticidade é utilizado quando 

se refere a capacidade de uma propriedade para transmitir o seu significado. Esta 

definição se reflete na abordagem de autenticidade usada durante as discussões do 

Documento de Nara9:  

 

Autenticidade é uma medida do grau em que os valores de uma 
propriedade do patrimônio pode ser entendido como sendo a verdade, 
verdadeira e credível, expressos pelos atributos que transportam os valores 
(STOVEL, 2007: 3).  

 

Em resumo, o texto afirma que, a autenticidade é dirigida a capacidade da 

propriedade para transmitir o significado, e, mais adiante, em outro trecho deste 

documento, a integridade está relacionada com a capacidade de assegurar este 

significado, sendo ambos os conceitos: a capacidade de transmitir o significado e a 

capacidade de fixar/sustentar o significado, podem ser igualmente empregados tanto 

na análise para nomeação de um bem como na análise pós inscrição/conservação 

(STOVEL, 2007). 

Podemos identificar a preocupação com à preservação da autenticidade nas 

intervenções restaurativas, em citações de vários teóricos da restauração: 

 

Porque a gloria verdadeiramente maior de um edifício não reside nas pedras 
nem no ouro de que é feito, sua glória reside na sua idade. (RUSKIN, 1901; 
apud KÜHL, 1998). 
Os complementos de partes deterioradas ou faltantes mesmo que 
seguissem a forma primitiva deveriam ser em material diverso ou ter a data 

                                            
 

9
 O Documento de Nara foi rascunhado pelos participantes na Conferência sobre a Autenticidade em 

Relação à Convenção Mundial do Património, reunida em Nara, Japão, entre 1 e 6 de Novembro de 
1994, a convite da Agência Para os Assuntos Culturais (Governo do Japão) e da Prefeitura de Nara. 
A Agência organizou a Conferência de Nara em cooperação com a UNESCO, o ICCROM e o 
ICOMOS. A sua versão final foi editada pelos redatores gerais da Conferência, Raymond Lemaire e 
Herb Stovel ( www.international.icomos.org, 2007). 
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de restauro ou ter as formas simplificadas. (BOITO, 1998; apud KÜHL, 
2003). 
O restauro deverá restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sempre 
que isto seja possível sem cometer uma falsificação artística ou histórica e 
sem apagar as marcas do percurso da obra de arte através do tempo. 
(BRANDI, 1977). 

 

Gustavo Giovannoni defendeu o recurso das técnicas modernas, inclusive a 

utilização do concreto armado, em intervenções de consolidação, reparação e 

reforço do edifício, de modo a aumentar a sobrevida da construção. 

Além da autenticidade, o outro conceito fundamental para a identificação 

patrimonial é exatamente o conceito de integridade. A integridade está 

necessariamente relacionada às qualidades que são valorizadas em determinado 

ambiente. A definição de integridade que pode ser observada no “Operacional 

Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention”, de 2005, diz 

que: “Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or 

cultural heritage and atributes”10 (VIEIRA, 2008, p.46).  

Segundo Jokilehto (2006), a identificação dos elementos que documentam 

essas funções e processos ajuda a definir a “integridade estrutural” do lugar, 

referindo-se ao que sobreviveu de sua evolução ao longo do tempo. Esses 

elementos proporcionam um testemunho da resposta criativa e da continuidade nas 

estruturas construídas, fornecendo o sentido do conjunto espacial e ambiental da 

área (VIEIRA, 2008, p.46). 

Segundo Stovel (2007), conforme descreve em seu artigo referenciado 

anteriormente:  

 

Integridade é uma medida da totalidade de intacto do patrimônio natural 
e/ou patrimônio cultural e seus atributos. Examinando as condições de 
integridade, exige portanto, a avaliação da extensão em que a propriedade: 
a) inclui todos os elementos necessários para exprimir o seu valor universal 
excepcional, b) é adequado assegurar a representação completa das 
características e processos que transmitem o significado da propriedade, c) 
sofrem efeitos negativos decorrentes do desenvolvimento e/ou negligência. 
(UNESCO-WHC, parágrafo 88, 2005-apud STOVEL,2007).  

 

Com relação ao conceito de integridade, elencam-se, a seguir, algumas 

citações e princípios dos antigos restauradores: 

                                            
 

10
 Tradução do autor: Integridade é a medida da completude e integridade de um patrimônio ou 

atributo natural ou cultural.  
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O arquiteto deve proceder como um cirurgião hábil e experimentado que 
não toca um órgão sem ter tomado consciência da função sem ter previsto 
as consequências imediatas e futuras da operação, antes que ter azar é 
melhor não fazer nada. “Melhor deixar morrer do que matá-lo - deve-se 
conhecer a estrutura, a anatomia, características físicos-materiais, ou seja o 
“temperamento” do edifício. (VIOLLET-LE-DUC in BOITO, 2003). 
Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-
lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado 
momento. (VIOLLET-LE-DUC, 2000). 
A restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da 
obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética 
e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro. (BRANDI, 2004). 

 

Apesar da postura radical anti-intervencionista, mais tarde, Ruskin afirmará 

que o restauro pode ser uma necessidade, mas só estruturalmente: Mais vale uma 

muleta do que um membro perdido (RUSKIN, 1996). 

Camillo Boito defendeu a manutenção do edifício ao longo do tempo de 

modo a preservá-lo e evitar o restauro com acréscimos e renovações, mas sem 

deixá-lo cair em ruínas passivamente: “As obras de consolidação deveriam limitar-se 

ao estritamente necessário, evitando perdas”.  

 

1.3 RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS: AS CARTAS PATRIMONIAIS  

 

A história recente está repleta de ideias diversas e protagonistas diferentes 

em vários países, e por isso percebeu-se a necessidade de estabelecer regras 

aceitas internacionalmente, tendo em vista os problemas complexos de salvaguarda 

do patrimônio artístico e histórico e cultural. Entre os diversos congressos e eventos 

ocorridos, podemos destacar como de grande relevância para este trabalho, dos 

quais resultaram algumas das cartas patrimoniais: 

 1931 - Conferência de Atenas (Carta de Atenas). 

 1964 - II Congresso Internacional de Arquitetos Técnicos de monumentos 

históricos (Carta de Veneza). 

 1975 - Congresso Europeu do Patrimônio arquitetônico (Carta de 

Amsterdã). 

 1979 - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – Comitê 

Australiano (Carta de Burra). 

 1994 - Conferência sobre a Autenticidade em Relação à Convenção 

Mundial do Patrimônio (Nara, Japão). 
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 1999 - 12ª Assembleia do ICOMOS ocorrida em outubro no México. 

(Recomendações sobre conservação de estruturas históricas de madeira). 

Para o presente trabalho foram escolhidas as Cartas de Atenas e de Veneza 

como as mais relevantes, por serem os documentos que reservam o maior número 

de citações referentes a reabilitação estrutural em intervenções restaurativas em 

patrimônio edificado. 

Em 1921, no Congresso Internacional de História e de Arte em Paris, 

manifesta-se essa necessidade de estabelecer regras de aceites internacionais, 

assim como aconteceu em Roma em 1930. Mas foi em Atenas no ano de 1931, que 

se realizou uma conferência com resultados significativos para o futuro (LUSO, 

2004). 

Nela participaram vinte países europeus, tendo-se discutido a tutela e o 

restauro dos monumentos arquitetônicos, e elaborado um documento, a “Carta de 

Atenas”, onde se expõem as ideias fundamentais, destacando-se algumas 

relacionadas com a reabilitação estrutural que descrevemos:  

“(a) Manutenção e conservação regular das obras de arte e monumentos 

como medida eficaz para assegurar a durabilidade dos objetos e evitar as 

restituições integrais. Quando seja inevitável a intervenção, pela degradação 

do monumento, é aconselhável respeitar todas as obras históricas e 

artísticas do passado sem excluir estilos de qualquer época [...];  

 (e) O monumento antes da intervenção deve ser alvo de estudo e análise de 

toda a documentação, de modo a realizar um diagnóstico correto e trabalhos 

de restauro adequados. Para esta tarefa é fundamental o trabalho 

interdisciplinar entre arqueólogos, engenheiros e arquitetos restauradores, 

assim como a colaboração de representantes de ciências físicas, químicas e 

naturais, de modo a analisar futuras degradações provocadas pela 

passagem do tempo e por efeito dos agentes atmosféricos;  

(f) preocupação especial na educação dos povos, desde as primeiras 

idades, no sentido de transmitir a importância da preservação do patrimônio 

arquitetônico construído.” 

A Carta de Atenas foi de grande importância para o início e afirmação dos 

princípios básicos da teoria da restauração, pois além da expressiva participação de 

diversos países no Congresso que a formulou , alertando a respeito da necessidade 

da manutenção de bens patrimoniais e de como preservá-los.   
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O II Congresso Internacional de Arquitetos Técnicos de monumentos históricos, 

que resultou a Carta de Veneza, foi o evento que marcou o início da discussão sobre a 

importância da preservação da autenticidade e da integridade em bens patrimoniais, 

observando-se os preceitos dispostos na Carta de Veneza, documento internacional que 

trata da conservação e restauração de monumentos e sítios, redigida em 1964, descreve 

no seu artigo 9º o seguinte:  

 

A restauração, uma operação que se deve manter caráter excepcional, tem 
por finalidade conservar e revelar os valores estéticos e históricos do 
monumento, fundamentando-se no respeito à substância antiga e na 
autenticidade dos documentos. Deve deter-se onde começa a hipótese, e 
no plano das reconstituições conjunturais, o trabalho complementar, 
considerado indispensável por razões estéticas ou técnicas, deverá se 
destacar da composição arquitetônica, levando consigo a marca de nosso 
tempo. 
 

Logo adiante, no seu artigo décimo complementa:  

 
Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação 
de um monumento será assegurada, com o recurso de todas as técnicas 
modernas de conservação e de construção, cuja eficácia tenha 
comprovação cientifica e garantia firmada pela experiência.   

 

Em 94, durante a conferência de Nara já comentada no item anterior, 

quando na ocasião as discussões envolveram um aprofundamento sobre o 

significado de autenticidade, a edição de sua versão final foi elaborada em 

cooperação com a UNESCO, o ICCROM e o ICOMOS, passando a ser um 

documento de referência e de fundamental importância para um entendimento de 

forma universal a respeito do significado da autenticidade. 

Mais recentemente, influenciadas pelas cartas patrimoniais, as 

regulamentações defendidas na 12ª Assembleia do ICOMOS ocorrida em outubro de 

1999 no México, descreve que, o objetivo básico da preservação e da conservação 

é manter a autenticidade e a integridade histórica do patrimônio cultural, portanto, 

uma intervenção restaurativa de uma edificação histórica, deve basear-se em 

estudos e avaliações adequados. Os problemas devem ser solucionados de acordo 

com as condições e necessidades mais relevantes, respeitando-se, devidamente, os 

valores estéticos e históricos e a integridade física da estrutura ou sítio histórico, e, 

qualquer intervenção deve, pela ordem:  

a) seguir métodos tradicionais;  

b) ser reversível se for tecnicamente possível, ou; 
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c) pelo menos, não prejudicar ou impedir futuros trabalhos de preservação 

sempre que forem necessários; e 

d) não encobrir a possibilidade de acesso posterior às evidências 

incorporadas à estrutura.  

A formulação da Carta de Atenas marcou o início da discussão e a tentativa 

de unificação de ideias em torno dos princípios básicos para restauração, abrindo as 

portas para outros debates sobre o tema, com o surgimento posteriormente das 

demais cartas.  

O II Congresso Internacional de Arquitetos Técnicos de Monumentos 

Históricos, que resultou a Carta de Veneza, foi o evento que marcou o início da 

discussão sobre a importância da preservação da autenticidade e da integridade em 

bens patrimoniais, 

Vale destacar que entre os eventos ocorridos, os documentos que mais 

exercem influência neste trabalho, e considerando a análise de algumas 

intervenções atuais que envolveram intervenções de reabilitação estrutural em 

edificações patrimoniais, bem como em estudos científicos de pesquisadores, são a 

Carta de Veneza, o Documento de Nara e as recomendações defendidas na 12ª. 

Assembléia do ICOMOS ocorrida no México em 1999.  
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2  A TECTÔNICA E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO 

 

A palavra “Tectônica”, desde que começou a ser usada em meados do 

século XIX, nos escritos de Karl Boticher e Gottfred Semper, indica não só a 

propriedade material e estrutural de uma obra, mas também uma poética do 

construir subjacente à prática da arquitetura e das artes afins (FRAMPTON, 1990, 

p.560). 

A tectônica desempenha um papel fundamental na escolha da melhor 

técnica de reabilitação estrutural em edificações do patrimônio histórico, já que 

permite a combinação da relação elemento, matéria e técnica, ou seja: “A tectônica 

denota uma relação inseparável entre a expressão artística e a lógica construtiva, 

uma expressão das relações entre forma e força estática da construção" (SEKLER in 

FRAMPTON,1995). 

Para a recuperação de edificações antigas, são obviamente válidos os 

mesmos princípios da física e química, bem como a boa técnica construtiva das 

instalações como nos prédios novos. 

Porém, as edificações antigas impõem restrições ao uso de materiais, 

técnicas construtivas e detalhes pela incompatibilidade com materiais e técnicas 

antigas.  

Na recuperação de obras históricas devem-se buscar métodos de 

recuperação com menor ingerência. As leis que regulamentam a preservação do 

acervo histórico não proíbem a adaptação da edificação histórica às necessidades 

atuais desde que haja respeito aos valores patrimoniais identificados. 

Devem ser atendidas as necessidades de hoje interferindo o mínimo 

possível na edificação histórica, ou seja, o respeito mútuo à autenticidade e a 

integridade das edificações. 

Segundo Brandi, a imagem de uma obra de arte não depende, 

exclusivamente, do corpus, da substância material que a compõe. Ao contrário, uma 

mesma substância pode apresentar-se ora como obra de arte ora como simples 

matéria prima, dependendo de sua trajetória histórica. 

Uma pedra de mármore, não trabalhada, tem valor distinto do de uma 

escultura, porque a esta se agrega valores artísticos, culturais e históricos que a 

tornam mais que simples matéria. Tem-se, assim, que a matéria atua mais como um 

veículo de transmissão da imagem do que como um condicionante desta.  
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2.1 AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E OS PROCESSOS DE 

DETERIORAÇÃO 

 

Em muitas vezes uma estrutura não é constituída por um único material; por 

exemplo, elementos metálicos ou de concreto podem ser preenchidos com alvenaria 

de tijolos que podem ter uma importante função de enrijecimento (ICOMOS, 2001). 

Paredes de alvenaria podem ser reforçadas com estruturas de metal ou de 

madeira ou podem incorporar às aberturas molduras que agem diferentemente do 

resto da alvenaria e assim afetar o comportamento como um todo.  

É importante considerar o comportamento relativo destes diferentes 

materiais sob carregamento, tanto em um período mais curto quanto em um período 

mais longo, e suas diferentes características de degradação. 

As propriedades do material (em particular a resistência), que são os 

parâmetros básicos para qualquer análise, podem ser reduzidas por processos de 

deterioração por causa da ação química, física ou biológica.  

A velocidade de deterioração depende das propriedades dos materiais (tais 

como a porosidade) e a maneira pela qual a estrutura é protegida (a projeção do 

telhado, etc.) bem como sua manutenção (ICOMOS, 2001).  

Embora a deterioração possa se manifestar na superfície, e assim ser 

imediatamente aparente de uma inspeção superficial (eflorescência, aumento de 

porosidade, etc.), há também processos de deterioração que somente podem ser 

detectados por meio de testes mais sofisticados (ataque de cupim no madeiramento, 

etc.). 

 

2.2  MATERIAIS COMUMENTE UTILIZADOS EM INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS 

 

2.2.1 Madeira 

 

Conforme discutido na assembléia do ICOMOS ocorrida em 2001 na França, 

a madeira tem sido usada em uma grande variedade de formas estruturais. É usada 

como material em estruturas auto-portantes e em estruturas mistas de madeira e 

alvenaria.  

O contato com a alvenaria é na maioria das vezes uma fonte de umidade. 

Isto pode ocorrer onde a alvenaria sustenta o madeiramento ou onde a madeira foi 
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usada para reforçar a alvenaria. Contudo, a pouca manutenção dos edifícios ou as 

mudanças, desmontar e remontar estruturas de madeira são operações delicadas 

por causa do risco de danos, concorrendo desta forma para a possível perda de 

valores patrimoniais devido à perda de materiais associados. 

As medidas de reparo mais comuns consistem em reforçar os nós ou 

adicionar elementos diagonais suplementares, quando for necessário, para melhorar 

a estabilidade contra as forças laterais (ICOMOS, 2001). 

 

2.2.2 Ferro e Aço 

 

Para a análise das características e condições de utilização do ferro em 

intervenções de reabilitação estrutural, é necessário primeiramente distinguir o ferro 

fundido, e as estruturas de aço. O primeiro é menos resistente a esforços de tração 

e pode conter tensões internas resultantes do processo de fundição.  

O ferro e o aço usados na construção são ligas metálicas, cuja 

susceptibilidade à corrosão depende da sua composição. Note-se que a corrosão é 

sempre acompanhada por um aumento volumétrico do material que pode resultar 

em aumento de tensões nos materiais associados; por exemplo, a ruptura da pedra 

ou concreto devido à corrosão das barras de ferro ou conectores inseridos no seu 

interior (ICOMOS, 2001). 

Os aspectos mais vulneráveis das estruturas de aço são suas ligações, onde 

as tensões são geralmente mais altas, especialmente nos furos. A proteção contra a 

corrosão do ferro e do aço requer primeiro a eliminação da ferrugem da superfície 

(jatos de abrasivos, escovas de aço, etc.) e então a pintura da superfície com um 

produto apropriado.  

Estruturas de ferro e aço muito danificadas e deformadas geralmente não 

podem ser reparadas. O reforço de estruturas fracas pode ser obtido adicionando 

novos elementos, dando especial atenção à soldagem (ICOMOS, 2001). 

 

2.2.3 Concreto Armado 

 

O concreto armado e protendido são materiais básicos de muitos edifícios 

modernos, agora reconhecidos como sendo de valor histórico. Contudo, no início de 

sua utilização, advindo a partir da segunda metade do século XIX, em 1850, uma 
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total compreensão do desempenho destes materiais ainda estava em 

desenvolvimento, e assim eles podem apresentar problemas específicos de 

durabilidade (misturas pobres em cimento, recobrimento inadequado da armadura, 

etc.). Os aspectos mais delicados geralmente dizem respeito à carbonatação do 

concreto que concorre para tornar o concreto mais poroso, e conseqüentemente, 

reduzindo sua capacidade de proteger o aço.  

Consolidar um elemento de concreto armado afetado por estes fenômenos 

requer geralmente a eliminação do concreto deteriorado, a limpeza das armaduras 

(jato d’água, escova de aço, etc.) e a adição de novas armaduras (barras de 

reforço).  

Atualmente, o concreto armado, é comumente utilizado para intervenções de 

reabilitação estrutural em edificações históricas, contudo o uso de concreto armado 

para reabilitar estruturalmente edifícios de alvenaria como uma regra deve ser 

evitado, pois toda intervenção deverá ser precedida de uma análise, devendo-se 

considerar algumas particularidades como a sobrecarga que será adicionada a 

estrutura, normalmente já debilitada, as dimensões das peças e sua robustez, que 

poderá comprometer a integridade do ambiente a que o elemento de reforço será 

inserido (ICOMOS, 2001). 

 

2.2.4 Compósitos de Fibras (Carbono, Kevlar, Vidro, Aramida...) 

 

Os materiais compósitos são definidos como uma combinação macroscópica 

de dois elementos principais, distintos entre si: uma matriz e um material de reforço, 

que usualmente é constituído por fibras.   

Cabe às fibras suportarem o máximo possível do esforço aplicado, por 

apresentarem maior resistência e rigidez, enquanto a função principal da matriz é 

ligar as fibras e transmitir as cargas externas para as mesmas através das tensões 

tangenciais na interface fibra/matriz (CARNEIRO, 2004). 

Selecionando-se dentre as diversas fibras, geometrias e polímeros 

disponíveis, as propriedades mecânicas e de durabilidade de um material podem se 

adequar a uma aplicação específica. Os desempenhos estruturais dos materiais 

compósitos dependem principalmente do tipo e da quantidade de fibras utilizadas 

numa dada direção (CARNEIRO, 2004). 
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Existem diversos tipos de sistemas de reforço com Compósitos de Fibra de 

Carbono (CFC), sendo os principais relacionados a seguir: 

a) Chapas ou Fitas: 

São chapas de CFC de alta resistência, impregnadas com resina epóxi ou 

poliéster, que resultam em perfis contínuos dos mais diversos e complexos 

formatos, colados sobre a superfície do concreto. 

b) Mantas e tecidos pré-impregnados: 

Possuem espessura similar a do papel de parede, colados sobre a superfície 

do concreto com resina epóxi, seguindo exatamente a curvatura do elemento 

e permitindo a aplicação em “cantos vivos”. 

c) Barras:  

As fibras de carbono, que as compõem, são envolvidas em matriz epóxica, 

havendo 65 % de fibra. A superfície externa das barras é revestida por uma 

camada adicional de epóxi e grãos de areia selecionados de modo a dar-

lhes condição ativa de aderência. 

Estes sistemas só podem ser usados para reforço, após o devido tratamento 

adequado na área, como a consolidação de trincas e fissuras, o combate à corrosão 

de armaduras, a recomposição de trechos danificados, para depois entrar com o 

reforço da fibra. A recuperação estrutural convencional é indispensável (CARNEIRO, 

2004). 

A seguir é apresentada uma tabela comparativa (Tabela 1) das principais 

propriedades dos materiais mais empregados em projetos de intervenção de 

reabilitação estrutural e utilizados nas propostas de opções adotadas no presente 

trabalho, onde é observada uma considerável diferença quando se relaciona a 

resistência à tração e seu peso específico, concluindo-se que, com relação ao CFC, 

para o mesmo peso específico a ser adicionado a resistência do elemento reforçado 

poderá chegar a quase cem vezes superior ao concreto. 
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Tabela 1. Tabela de análise comparativa elementos x propriedades
11

 físicas 

PROPRIEDADES 
VIDRO-

E 

ARAMIDA 
(A) 

KEVLAR 
49 

CARBONO 
(ER-HS) 

CARBONO 
(EM-HM) 

AÇO CA-50 
CONCRETO         
fck =40 MPa 

Resistência a 
tração (MPa) 

2400 3600 3300-5000 1500-4700 
500 

(escoamento)-
550 (ruptura) 

40 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
70 130 230-300 345-590 210 250 

Deformação 
especifica na 
ruptura (%) 

3,5 2,5 1,5-2,2 0,6-1,40 
0,2 

(escoamento)-
6 (ruptura) 

- 

Peso especifico 
(KN/m

3
) 

25,60 14,40 18 19 78,50 25,00 

Custo (US$/Kg) 2 22 15-22 90 1 0,5 

 ER/HS – Elevada Resistência 

 EM/HM – Elevado Módulo 
(Fonte: KENDALL in MACHADO,1999, adaptado pelo autor, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
 

11
 Propriedades típicas de alguns compósitos e materiais utilizados pra reforço estrutural (KENDALL 

in MACHADO,1999). 
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3 REABILITAÇÃO ESTRUTURAL 

 

3.1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

O conceito de reabilitação estrutural, adotado neste trabalho, supõe um 

conjunto de medidas, ou técnicas, que visam restituir à estrutura danificada a sua 

capacidade resistente projetada para serviço, ou o mais próximo dela, de modo a 

torná-la apta à sua função original, considerando o respeito à autenticidade e 

integridade de uma edificação integrante do patrimônio histórico edificado (ICOMOS, 

2001). 

Antes de tomar uma decisão sobre uma intervenção de reabilitação 

estrutural é indispensável determinar primeiro as causas dos danos e da 

deterioração, em seguida avaliar o nível de segurança da estrutura. 

De acordo com os princípios para preservação das estruturas históricas, 

conforme disposto na 12ª Assembléia geral do ICOMOS ocorrida no México em 

outubro de 1999, entre as recomendações prescreve que antes de qualquer 

intervenção deve ser feito um diagnóstico preciso e criterioso das causas da 

degradação e, quando for o caso, da ruína estrutural. Este diagnóstico deve ser 

fundamentado em evidências documentais, inspeções físicas, análises e medições 

das condições físicas preferencialmente com o emprego de métodos não 

destrutivos. Isto não impede a realização de intervenções menores e a tomada de 

providências emergenciais.  

A investigação de uma estrutura requer uma abordagem interdisciplinar. Por 

exemplo, o enfoque da pesquisa histórica pode às vezes ser dirigido por questões 

de significado estrutural, enquanto o historiador pode levantar questões que 

requerem informações históricas. Portanto é importante que seja formada uma 

equipe de pesquisadores com uma série de conhecimentos referentes às 

características do edifício. 

Para se ter um conhecimento da estrutura é necessário obter informações 

sobre a sua concepção, as técnicas usadas na sua construção, os processos e os 

fenômenos que ocorreram e finalmente o seu estado presente. 
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Estes conhecimentos podem geralmente ser alcançados pelos passos 

seguintes, conforme indicados pelo comitê científico realizado em 2001 (ICOMOS, 

2001): 

 Pesquisa histórica cobrindo a vida inteira da estrutura; 

 Definição, descrição e compreensão do seu significado histórico e cultural, 

e dos materiais de construção e técnicas originais; 

 Descrição da estrutura no seu estado atual incluindo a identificação dos 

danos, da deterioração e dos possíveis fenômenos progressivos, usando 

testes apropriados;  

 Identificação das forças envolvidas, do comportamento estrutural e de 

tipos de materiais; 

 Um relato de todas as intervenções anteriores; 

 Um “pré-levantamento” do local e do edifício deve orientar estes estudos; 

 A relação do edifício com sua história e estética. 

No caso de intervenções de reabilitação estrutural em edificações históricas, 

nenhuma ação deve ser realizada sem primeiramente averiguar os possíveis 

benefícios e danos ao patrimônio arquitetônico, exceto em casos onde medidas 

urgentes de salvaguarda são necessárias para evitar o colapso iminente da 

estrutura, porém estas medidas, devem, quando possível, evitar modificar a 

estrutura de maneira irreversível (ICOMOS, 2001). 

A intervenção na parte estrutural de edificações históricas deve ser feita de 

maneira a preservar, ao máximo, as características originais. Segundo Puccioni 

(1997), deve-se estudar o máximo, para intervir o mínimo com eficiência e 

segurança.  

A avaliação da segurança, o último passo do diagnóstico, onde a 

necessidade de medidas de reparo é determinada, deve conciliar a análise 

qualitativa com a quantitativa: observação direta, pesquisa histórica, análise 

estrutural e, se for o caso, experiências e ensaios. A terapia deve se dirigir às 

causas dos problemas e não aos sintomas, e estruturas deterioradas devem ser 

reparadas em vez de substituídas sempre que possível. 

Há então, às vezes, a necessidade de se utilizar materiais e tecnologias 

mais avançadas, desde que respeitem a autenticidade e a integridade da construção 
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antiga e ajudem a corrigir, de forma mais rápida e econômica, as anomalias e 

deficiências estruturais existentes (BORGES e SÁLES, 2007). 

Contudo, a escolha entre técnicas “tradicionais” e “inovadoras” deve ser 

pensada considerando cada caso e a preferência deve ser dada àquelas que são 

menos invasivas e mais compatíveis com os valores patrimoniais, levando em conta 

requisitos de segurança e durabilidade. Sempre que possível, as medidas adotadas 

devem ser “reversíveis” e “perceptíveis” para que possam além da possibilidade da 

sua distinguibilidade, ser removidas e substituídas por outras mais adequadas 

quando um maior conhecimento for adquirido. Quando não forem completamente 

reversíveis, as intervenções não devem limitar intervenções futuras. 

 

3.2 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

 

O comportamento de qualquer estrutura é influenciado por três fatores 

principais: a forma e as ligações da estrutura, os materiais de construção e as ações. 

O comportamento estrutural depende das características dos materiais usados, das 

dimensões da estrutura, das ligações entre diferentes elementos, das condições do 

solo, etc. 

O comportamento real de um edifício é geralmente tão complexo que somos 

obrigados a identificá-lo através de um “esquema estrutural” simplificado; isto é uma 

idealização do edifício que mostra de uma maneira mais ou menos precisa sua 

função em resistir às várias ações. O esquema estrutural mostra a maneira em que o 

edifício transforma ações em tensões e garante sua  estabilidade (ICOMOS, 2001). 

Um edifício pode ser representado por diferentes esquemas com diferentes 

complexidades e diferentes graus de aproximação à realidade. O esquema estrutural 

original pode mudar devido a danos (fissuras, deformações excessivas, etc.), a 

intervenções de reforço ou outras modificações do edifício. 

O esquema usado para os cálculos tem que levar em conta alterações e 

deteriorações, tais como trincas, descontinuidades, esmagamentos, inclinações, etc., 

quando o seu efeito pode influenciar significativamente no comportamento estrutural 

(ICOMOS, 2001). 

Estas alterações podem ser provocadas tanto por fenômenos naturais 

quanto por intervenções humanas, que podem incluir as seguintes particularidades: 
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 A redução da capacidade portante devido à execução de aberturas, 

nichos, etc.; 

 A criação de forças não equilibradas devido à eliminação de arcos, vigas, 

paredes, etc.; 

 O aumento de peso como resultado do aumento de sobrecargas à 

estrutura; 

 A redução da capacidade resistente do solo devido a escavações, 

galerias, edifícios vizinhos, etc. 

Todas as estruturas, bem como os materiais isoladamente sofrem ações 

danosas ao longo de sua utilização que podem ser naturais ou provocadas, as 

“Ações” são definidas como qualquer agente (forças, deformações, etc.) que produz 

tensões e esforços na estrutura e qualquer fenômeno (químico, biológico, etc.) que 

afeta os materiais, geralmente reduzindo sua resistência (ICOMOS, 2001). 

As ações originais, que ocorrem desde o início da construção até a 

conclusão do edifício (cargas passivas, por exemplo), podem ser modificadas 

durante sua vida e são geralmente estas mudanças que produzem danos e 

deterioração. As ações têm muitas naturezas diferentes com diferentes efeitos na 

estrutura e nos materiais. 

Na maioria das vezes, mais de uma ação (ou, talvez modificação inesperada 

das ações originais) terá afetado a estrutura e estas ações devem claramente ser 

identificadas antes de decidir as medidas de reparo (ICOMOS, 2001). 

 

3.3 TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL EM INTERVENÇÕES NO 

PATRIMÔNIO EDIFICADO 

 

Existem várias técnicas de reforço, algumas delas já consagradas e outras 

que, apesar de já terem se mostrado eficientes, ainda estão sob observação e/ou 

em desenvolvimento. 

Na realidade, nos últimos tempos, o desenvolvimento com relação aos 

reforços tem estado mais ligado a materiais e procedimentos do que a descobertas 

de novas técnicas. 

As principais técnicas de reforço podem ser resumidas nas seguintes: 

 Reforço com concreto armado; 
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 Reforço com perfis metálicos e chapas de aço coladas; 

 Reforço com compósitos de fibras coladas (carbono, vidro, kevlar, 

aramida...); 

 Reforço por protensão e pregagens. 

As técnicas convencionais de reforço e reabilitação de estruturas discutidas 

neste trabalho, são consideradas como aquelas que empregam materiais 

tradicionais com características semelhantes aos materiais utilizados originalmente 

na edificação que, embora possuam comprovada eficácia, apresentem diversos 

obstáculos para  sua aplicação.  

Estas técnicas, em muitos casos, necessitam incluir na solução outros 

elementos estruturais, como colunas e vigas de aço ou de concreto, enquanto as 

técnicas modernas empregam métodos e materiais de alta tecnologia, não 

condizentes com os constituintes da edificação, como os compósitos de fibra de 

carbono.  

Contudo, este conceito pode receber um entendimento diferente, como no 

caso em que uma edificação com estrutura portante constituída originalmente por 

alvenaria de pedra argamassada, utilize elementos de reforço em concreto armado. 

Neste caso o uso do concreto poderá ser classificado como técnica moderna.  

O tratamento das superfícies da alvenaria com a aplicação de revestimentos 

resistentes, utilizando argamassa armada, concreto armado e chapas metálicas, 

também podem ser eficazes. Outra técnica para aumentar a resistência é o 

grauteamento, ou injeção de concreto com ou sem adição de barras de aço. A 

aplicação destes elementos e materiais tem o objetivo de aumentar a resistência das 

paredes.  

Entretanto, estes procedimentos consomem muito tempo na sua aplicação, 

causam transtornos aos usuários da edificação, adicionam uma massa significativa à 

estrutura, diminuem o espaço de trabalho disponível e afetam de modo negativo a 

estética, tanto da área reparada como do edifício como um todo,  concorrendo para 

o comprometimento da autenticidade e da integridade quando aplicadas em obras 

integrantes do patrimônio histórico. Além disso, o excesso de massa incorporada ao 

edifício pode exigir um reforço também nas fundações (GILSTRAP e DOLAN, 1998; 

ELGAWADY et al., 2004).  
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3.3.1 Reforço com concreto armado 

 

O concreto, seja ele moldado em formas ou projetado, é, sem sombra de 

dúvidas, o material mais versátil para o reforço ou recuperação de estruturas de 

concreto armado, por poder ser utilizado em todos os tipos de peças estruturais e 

nas mais diversas situações e condições. 

Os reforços em concreto armado são muito utilizados principalmente pelo 

fato de exigirem procedimentos, em sua maioria, análogos aos empregados em 

obras novas. Mesmo os procedimentos específicos são de fácil execução, não 

exigindo mão de obra muito especializada, desde que criteriosamente detalhados e 

especificados. Apesar disso, não dispensa os cuidados inerentes a toda e qualquer 

intervenção de reforço (PIANCASTELLI, 1997). 

O reforço com concreto projetado difere daquele em concreto armado 

apenas com relação ao lançamento e adensamento do concreto, que é feito numa 

única etapa, através de equipamento de projeção a ar comprimido, dispensando o 

uso de formas e escoramentos na sua execução. Entretanto, a operação desse 

equipamento exige mão de obra especializada, experiente e responsável. 

É claro que o material a ser utilizado no reforço de um elemento estrutural de 

concreto, seja ele o próprio concreto ou outro qualquer, deve ter suas características 

analisadas tendo-se em vista as características do concreto e do elemento a ser 

reforçado, deve ser analisada também a adição da sobrecarga que será submetido 

os elementos reforçados (PIANCASTELLI, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

48 

Figura 2. Aspecto de intervenção de reforço em vigas com concreto armado  

 
Fonte: (PIANCASTELLI, 1997). 

 

Figura 3 – Aspecto de intervenção com concreto armado: reforço pela face inferior da laje 

 
Fonte:  (PIANCASTELLI, 1997). 

 

Figura 4. Aspecto de intervenção com concreto armado: reforço pela face superior da laje. 

 

Fonte:  (PIANCASTELLI, 1997). 
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Figura 5. Nova estrutura de concreto armado em rasgos abertos na alvenaria (NEBAC)
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reforço através da introdução e uma nova estrutura em concreto armado: sem abertura de 

rasgos (COIAS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

12
 Fonte: Bruno_Moura/ Figura-20_mod.jpg vcsilva; 15-09-2003 (COIAS,2006). 
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3.3.2 Reforço com perfis de aço 

 

Em todo o mundo, mas com maior expressividade na Europa, o aço é 

empregado em diversas obras de intervenção. Sua utilização, quando comparado a 

outros materiais, é preferida devido a uma série de vantagens que serão citadas 

neste capítulo (TEOBALDO, 2007). 

De acordo com os regulamentos internacionais, o aço, além de atender às 

exigências citadas, é um material contemporâneo, mantendo clara a distinção entre 

os materiais originais e o material atual usado na intervenção, enfatizando a época 

em que foi utilizado de acordo com as características da edificação analisada, e com 

possibilidade de manter a harmonia do conjunto. 

A utilização do aço como material consolidador da intervenção proporciona a 

todas as obras um aspecto contemporâneo valorizando mutuamente a intervenção 

realizada e a obra existente, excetuando-se as intervenções em edificações com 

características modernistas onde já é originalmente empregado o aço.  (TEOBALDO, 

2007). 

 

Figura 7. Reforço através da introdução e uma nova estrutura metálica (COIAS, 2006). 
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Fazendo uma análise comparativa entre as duas primeiras técnicas citadas 

anteriormente, percebe-se claramente a vantagem do aço em relação ao concreto 

quando se busca a preservação dos espaços nos ambiente internos onde serão 

inseridos os elementos de reforço, conforme demonstrado na (Figura 8), para o 

suporte de uma mesma carga de 100t, uma peça em perfil de aço envolvida em 

concreto seria necessário uma seção de 210x210mm, onde em concreto armado 

(para fck de aproximadamente 15MPa) para o suporte da mesma carga, seria 

necessário uma seção de 290x290mm, elevando a carga e suporte para 1000t, a 

diferença aumentaria de forma geométrica, ou seja, a peça em perfil metálico 

envolvida com concreto seria com seção de 450x450mm e para suportar a mesma 

carga em peças em concreto armado seria necessário uma seção com dimensões 

bastante maiores (aproximadamente 920mmx920mm). 

 

Figura 8. Comparação entre colunas de concreto e de aço para cargas de 100t e 1000t (dimensões 
em mm). 

 
 (Fonte: Fakury, s.ref., p. 11 in TEOBALDO, 2007). 

 

Já analisando referenciando-se o suporte de carga em função do 

comprimento de vigas com seções equivalentes (Figura 9), utilizando viga de 

concreto armado e vigas em perfis metálicos, verifica-se que o suporte de 

carregamento da viga formada por perfis metálicos suportará uma carga vinte vezes 
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maior, ou seja, adicionará um peso próprio vinte vezes menor que se fosse inserida 

uma estrutura de concreto.   

 

Figura 9. Relação do peso próprio para a sobrecarga em função do comprimento da viga. 
demonstrando o suporte de cargas maiores pela viga de aço com seção equivalente à viga de 

concreto, devido ao baixo acréscimo de peso próprio em função do comprimento da viga 

 
(Fonte: Fakury,s.ref. p. 11 in TEOBALDO, 2007). 

 

3.3.3 Reforço com compósitos de fibra (Carbono, Vidro, Aramida, kevlar). 

 

 Os materiais compósitos consistem normalmente da combinação de duas 

fases distintas, uma matriz contínua que é, freqüentemente, uma resina, envolvendo 

uma fibra que reforça a estrutura. A fibra possui uma alta resistência e rigidez e a 

matriz prende estas fibras, permitindo que as tensões sejam transferidas de uma 

fibra à outra, produzindo, assim, uma estrutura consolidada (CARNEIRO, 2004).  

Em compósitos de alto desempenho, ou avançados, as fibras de alta rigidez 

e resistência são usadas em frações do volume relativamente altas e a orientação 

das fibras é controlada para permitir que as altas tensões mecânicas sejam 

conduzidas em segurança.  

Os reforços são, tipicamente, fibras de vidro, carbono, ou aramida, na forma 

de filamentos contínuos, ou tecidos. As resinas conferem propriedades distintas, tais 

como resistência química e ao fogo. As resinas são materiais sintéticos e as mais 

comumente usadas são poliéster, epóxi e resinas fenólicas (HOLLAWAY e HEAD, 

2001). 
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Figura 10. Reforço de arco através da introdução compósitos de fibra de carbono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte:COIAS, 2006). 

 

Na reabilitação estrutural com o emprego de compósitos, são utilizadas 

mantas e tecidos pré-impregnados e possui espessura similar a do papel de parede, 

colados sobre a superfície do concreto com resina epóxi (Figura 10), de alta 

resistência, impregnadas com resina epóxi ou poliéster, que resultam em perfis 

contínuos dos mais diversos e complexos formatos, colados sobre a superfície do 

concreto seguindo exatamente a curvatura do elemento e permitindo a aplicação em 

“cantos vivos”. As fibras de carbono, que as compõem, são envolvidas em matriz 

epóxica, havendo 65 % de fibra (COIAS, 2006). 

A superfície externa das mantas é revestida por uma camada adicional de 

epóxi e grãos de areia selecionados de modo a dar-lhes condição ativa de 

aderência. 

 

3.4 VARIÁVEIS A CONSIDERAR NA ESCOLHA DOS MATERIAIS E TÉCNICAS 

 

No caso de intervenção de reabilitação estrutural em edificações 

patrimoniais, a estrutura histórica deve ser considerada como um todo; todos os 

materiais devem receber a mesma atenção, em princípio, devem ser mantidas, tanto 

quanto possível,  as características originais do material existente. Para o caso da 

utilização de outros materiais diferentes dos originais, algumas variáveis devem ser 

consideradas para sua aceitação conforme apresentado na figura 11. 

Observa-se que, analisando a figura 11, algumas variáveis possuem 

interferências diretamente sobre a integridade da edificação, outras poderão interferir 
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na autenticidade e algumas possuem interferência em ambas. Nestes casos a 

escolha deverá ser pautada nas analises das interferências conjuntamente, com 

base na relação material x técnica x elemento/ambiente. 

 

Figura 11. Variáveis a considerar na relação Elementos x Técnicas X Materiais analisando sob ponto 
de vista da Autenticidade e Integridade 

 

(Fonte: Elaborado pelo autor, 2012). 
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4 ESTUDOS DE REFERÊNCIA: CASOS DE OBRAS DE REABILITAÇÃO 

ESTRUTURAL EM EDIFICAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

Para a fundamentação e o embasamento no desenvolvimento deste 

trabalho, foram utilizados quatro estudos de referências: Igreja do Carmo em 

Olinda/PE, Fortaleza dos Reis Magos e o prédio do antigo BANDERN ambos em 

Natal/RN, e a Igreja São Cristóvão localizada em São Paulo/SP. Tratam-se de 

situações em que as edificações foram submetidas a intervenções restaurativas 

onde se tornou necessária a utilização de técnicas modernas e tradicionais diversas 

para a garantia da sua estabilidade por meio da reabilitação estrutural. São 

edificações consideradas monumentos do patrimônio histórico construído nacional, 

relevantes e de grande Importância para o presente trabalho por apresentarem 

casos diferenciados de reabilitação estrutural, foco desta dissertação. 

Os métodos de intervenção restaurativa de reabilitação estrutural adotados 

em cada caso serão avaliados conforme a tipologia da intervenção e da natureza do 

elemento, sendo as intervenções classificadas como de “natureza interna” (o caso 

da Igreja do Carmo e da Fortaleza dos Reis Magos), intervenção de “natureza 

externa” (o prédio do antigo BANDERN) e ainda de intervenção interna e externa (a 

Igreja de São Cristóvão).  

Neste trabalho será considerado elemento de natureza interna, aqueles 

elementos que, por sua natureza e característica estrutural original, estão 

localizados na parte interior da estrutura, ou seja permanecem ocultos, e os 

elementos de natureza externa aqueles que são perceptíveis na feição externa da 

edificação. 

As análises foram realizadas a partir da observação dos seguintes aspectos: 

características técnicas da edificação; tipologia e grau de risco da intervenção da 

estrutura; preservação da autenticidade e integridade da edificação em seu conjunto 

e de seus componentes individualmente.  

As quatro intervenções analisadas nesse estudo foram escolhidas por 

evidenciarem restaurações consideradas necessárias e por bem representarem 

atualmente as técnicas mais usuais em procedimentos de restauração e reabilitação 

de estruturas em prédios históricos, com destaque para os materiais mais 

comumente adotados nestas intervenções: pedra, perfis em compósitos de fibra de 

carbono-CFC, concreto armado e perfis metálicos em aço. 
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Sequencialmente, após a seleção dos casos, foi realizada para cada um dos 

estudos, uma abordagem sobre: 

1) Elaboração de uma ficha técnica com apresentação dos dados gerais 

sobre a edificação analisada; 

2) Apresentação do estado de conservação da edificação antes da 

intervenção; 

3) A intervenção ocorrida na edificação; 

4) Análise desta intervenção relativa à preservação da sua autenticidade e 

integridade, de acordo com as normas e recomendações prescritas para o 

restauro do patrimônio edificado.  

Em cada uma das intervenções analisadas, procurou-se desenvolver 

análises semelhantes para o resultado funcional, estético e principalmente histórico 

com relação ao elemento inserido na obra restaurada, bem como dos elementos 

localizados em seu ambiente. 

Neste sentido, é de fundamental importância o conhecimento das 

características da edificação, obtidas através da síntese histórica, imprescindíveis e 

determinantes para nortear os procedimentos a serem adotados para uma correta 

reabilitação estrutural em um bem patrimonial, pautada no respeito à Integridade e 

Autenticidade da edificação. 

 

Figura 12 e 13. Caso 1 – Igreja do Carmo em Olinda/PE e Caso 2 – Prédio do antigo BANDERN em 
Natal/RN 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2007 e blog.tribunadonorte.com.br, 2012). 
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Figuras 14  e 15. Caso 3 – Fortaleza dos Reis Magos em Natal/RN, e  Caso 4 – Igreja de São 
Cristóvão em São Paulo/SP 

    
(Fontes: www.infoescola.com e www.sampa.art.br, 2012). 
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4.1 IGREJA DO CARMO – OLINDA/PE 

 

4.1.1 Ficha Técnica13 

 

Figura 16. Ficha Técnica: Caso 1 – Igreja do Carmo 
 

IGREJA DO CARMO – OLINDA/PE 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Praça do Carmo, Olinda/PE 

USO 

ORIGINAL 1º Convento Carmelita do Brasil 

ATUAL 
Sede da Sub-Regional da Superintendência 

do IPHAN/PE (Obra escola) 

DATA DE CONSTRUÇÃO Final do Século XVII (1580) 

BREVE HISTÓRICO 
- Invasão dos holandeses - Convento inacabado (1630) 
- Reconstruída na segunda metade do século XVII (1654-1658) 
- Restaurada pelo SPHAN – Descoberta de retábulos pintados (1945). 

GRAU DE PROTEÇÃO 

Tombado em nível Federal 
Bem / Inscrição Convento do Carmo 
Nome atribuído Convento e Igreja do Carmo 
Outras denom. Igreja do antigo Convento de Nossa Senhora do 
Carmo 
Nº Processo 0148-T-38 
Livro Belas Artes Nº inscr.: 217; Vol. 1; F. 038; Data: 05/10/1938 
Livro Histórico Nº inscr.: 108; Vol. 1; F. 019; Data: 05/10/1938 
OBS.: “O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a 
Resolução do Conselho Consultivo da 
SPHAN, de 13/08/85, referente ao Proc. Administ. nº 13/85/SPHAN". 

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS: 
Fachada em estilo barroco, atualmente encontrando-se em restauração (2012), possuindo riqueza em 
detalhes de entalhes em alto relevo nas suas portas e esquadrias, trabalhos de cantaria em pedra 
calcárea nas suas fachadas, altar e retábulos, construída originalmente em dois pavimentos. 

INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL: 
DATA: 2007 
SOLUÇÃO : Consolidação de trincas e fissuras em alvenaria de pedra com grampos em blocos de 
pedra granítica com dimensões de 25x25x80cm e 15x15x60cm e tijolos maciços. 
PROJETO: 5ª.SR IPHAN – Superintendência Regional em Pernambuco 
EXECUÇÃO: P.S Construções e Serviços de Engenharia Ltda. 

(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

4.1.2 A igreja do Carmo e seu Estado de Conservação antes da Intervenção 

 

A construção dessa importante edificação foi concluída em 1580, como 

Capela de Santo Antônio e São Gonçalo, passando, em 1581, a ser o Convento do 

Carmo, tornando-se o mais antigo templo da Ordem dos Carmelitas no Brasil. O 

local possuía o maior sino da cidade. Com a invasão holandesa em Pernambuco, 

                                            
 

13
 Fonte de informações: www.iphan.gov.br, 2012. 

http://www.iphan.gov.br/
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após a retirada do sino, o prédio foi transformado em guarnição militar para as tropas 

holandesas em 1630. Nesta época, os flamengos obrigaram os frades a abandonar 

a igreja e o convento, que já estava em fase de conclusão. 

 

A igreja do Carmo está situada no alto de uma colina, na entrada da cidade 
de Olinda, possuindo nave única com duas grandes capelas laterais, 
seguida de quatro capelas menores interligadas, sobre as quais existem 
amplas tribunas no segundo piso. A capela mor é profunda e apresenta um 
retábulo rococó entalhado, coberta por uma abóbada de berço.  
A sua fachada frontal é dotada de duas torres sineiras com riqueza de 
detalhes de cantarias e janelas com cercaduras em pedra calcária. 
(Fonte de informações: www.olinda.pe.gov.br). 

 

Antes da intervenção o monumento encontrava-se com seus elementos e 

seu conjunto de forma íntegra, certamente pelo fato da edificação atualmente 

funcionar como obra escola (2007) e ter sofrido diversas intervenções restaurativas 

ao longo da última década.  

 

Figura 17. Vista da Igreja do Carmo 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Julho/2007). 

 

4.1.3 A Intervenção na Igreja do Carmo 

 

A intervenção objeto da análise foi precedida da estabilização da edificação 

com reforço das fundações através de estacas profundas cravadas ao longo de todo 

o perímetro das paredes, com a finalidade de debelar a causa do surgimento das 

patologias observadas, provocadas pelo recalque diferencial do solo. 

Em seguida foi iniciada a intervenção restaurativa de consolidação, com a 

correção das trincas, fissuras e rachaduras existentes nas torres sineiras, paredes 
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laterais e cúpulas dos altares da igreja, que consistiu da inserção de elementos de 

reforço, através de grampos de pedra ao longo de toda a extensão das fissuras 

localizadas na fachada frontal, torres sineiras, paredes laterais e cúpulas.  

Nas fissuras localizadas nas paredes mais robustas foram utilizados 

grampos com dimensões de 25x25x80cm (Figura 23) e nas paredes menos 

espessas, grampos com dimensões de15x15x60cm (Figuras 24 e 25). 

Os principais motivos que concorreram para a escolha tipo de pedra a ser 

empregada, foi em razão de ordem estrutural, pois o material adotado para a 

intervenção restaurativa de consolidação foi a pedra granítica devido a sua 

resistência ser superior a da pedra calcária,  bem como da necessidade de 

distinguibilidade entre materiais novos e antigos. 

Nas fissuras localizadas nas cúpulas foram utilizados tijolos maciços de 

demolição (Figuras 26 e 27), por razões da limitação da espessura e buscando uma 

redução da carga a ser adicionada na estrutura com sinais de fragilidade.  

Os serviços foram concluídos com a recomposição dos trechos utilizando-se 

argamassa de cal e areia e, posteriormente, o acabamento final com uma camada 

de pintura com a finalidade de recompor a aparência estética externa da fachada, 

encobrindo desta forma os sinais da intervenção. 

 

Figuras 18, 19 e 20. Registro fotográfico dos procedimentos da intervenção de reabilitação estrutural 
na Igreja do Carmo 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2007). 
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Figuras 21 e 22. Registro fotográfico dos procedimentos da intervenção de reabilitação estrutural na 
Igreja do Carmo (Detalhe do posicionamento dos grampos de pedra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2007). 
 

 

Figura 23. Detalhamento executivo com indicação do /posicionamento (grampos 80x25x25cm) na 
intervenção de reabilitação estrutural na Igreja do Carmo 

 
(Fonte: IPHAN/5ª.SR, 2006). 
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Figuras 24 e 25. Detalhamento executivo e materiais empregados (grampos 80x25x25cm e 
60x15x15cm) na intervenção de reabilitação estrutural na Igreja do Carmo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Fonte: IPHAN/5ª.SR, 2006 e Alcio da Costa Pereira, 2007). 

 

 
Figuras 26 e 27. Detalhamento executivo e materiais empregados (Tijolos maciços) na intervenção de 

reabilitação estrutural na Igreja do Carmo 

 

(Fonte: IPHAN/5ª.SR, 2006 e Alcio da Costa Pereira, 2007). 

 

4.1.4 Análise da Intervenção da Igreja do Carmo (Autenticidade e Integridade) 

 

A postura adotada nesta intervenção teve como premissa fundamental um 

dos princípios básicos das idéias defendidas por Camilo Boito, que descreve: “As 

obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário” (evitar 

perdas), ou seja, a intervenção deveria ser executada de maneira muito sutil, de 

modo a não interferir no significado histórico do monumento.  

Neste caso, esta intervenção é classificada como de natureza interna, 

caracterizada pela inserção de elementos de reforço no interior das alvenarias de 

pedra. Esta proposta de intervenção foi marcada pela busca do uso do material que 

mais se aproximasse do material originalmente empregado na sua construção, a 
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pedra calcária, bastante utilizada na época devido as suas características de fácil 

lavra, boa trabalhabilidade e abundante disponibilidade. 

Desta forma, a intervenção, apesar da tentativa da solução em minimizar ao 

máximo o caráter intrusivo na solução adotada, não seguiu de modo integral os 

princípios estabelecidos por Boito, que serviram como base às teorias do restauro 

moderno, que recomenda:  

“(a) deverão limitar-se as intervenções ao mínimo possível, mas, caso se 

executem, têm de ser bem identificadas”. 

A intervenção adotada para a consolidação da Igreja do Carmo foi 

caracterizada pela particularidade da sua proposta, demonstrando sensível à 

importância da necessidade de semelhança do material adotado com o material 

original, contudo optando-se por uma solução que permitisse a identificação futura 

dos trechos intervencionados.  

Percebe-se que, apesar da intervenção não deixar evidências da sua 

execução, contudo pela natureza interna do elemento, necessariamente não precisa 

evidenciar-se, ou seja, não se pode esperar que a intervenção seja perceptível para 

alcançar o respeito a autenticidade. O fato de não ficar aparente, não significa que a 

intervenção não seja autêntica, visto que, caso a sua distinguibilidade permanecesse 

aparente, certamente concorreria a sérios danos quanto à integridade da edificação. 

Neste caso, o respeito a sua AUTENTICIDADE, ficou marcado pelo registro 

fotográfico efetuado durante todo o processo de intervenção, permitindo condições 

futuras para sua identificação. Vale ressaltar que o uso da pedra granítica justificou-

se pelo critério principal da sua escolha, representado pelas características de 

melhor resistência estrutural, imprescindível na intervenção.  

A utilização de um material distinto do original permite uma futura 

identificação dos trechos reparados, mesmo que de maneira sensível, seguindo dois 

dos princípios básicos do restauro histórico, quais sejam:  

(b) deverá ser visível a diferença entre as partes antigas e as novas;  

(c) deverá ser visível a diferença entre os materiais modernos e os originais 

aplicados nas diversas obras.” 

No que se refere à INTEGRIDADE, verifica-se que nos trechos que sofreram 

intervenções, foram respeitadas as dimensões dos elementos arquitetônicos e as 

características geométricas da edificação. 
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Observa-se, ainda, que na recomposição dos trechos reparados, foi 

empregado material semelhante ao original e a sua execução finalizada com a 

utilização de argamassa de cal e areia, evitando que as marcas da intervenção 

concorressem para uma aparência estética final comprometedora da integridade das 

suas fachadas, tendo em vista a intervenção ter sido efetivada de maneira 

generalizada, incluindo, também, as torres sineiras da igreja. 

Diante desta análise, conclui-se que a técnica adotada para este caso 

obedeceu às recomendações referentes à necessidade de atendimento à 

integridade e autenticidade nas intervenções de restauro do patrimônio edificado.  

 
 

Figuras 28 e 29. Registro fotográfico geral após intervenção de reabilitação estrutural na Igreja 
do Carmo. (Aspecto externo e detalhe interno) 

 

Figura 28  Aspecto externo: fachada frontal. 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2007). 
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Figura 29 Detalhe Interno: consolidação da cúpula. 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2007). 
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4.2 PRÉDIO SEDE DO ANTIGO BANDERN – BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

4.2.1 Ficha Técnica14 

 

Figura 30. Ficha Técnica: Caso 2 – Sede do antigo BANDERN  

 
ANTIGO BANDERN – NATAL/RN 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Av. Duque de Caxias, Ribeira - Natal/RN 

USO 

ORIGINAL 
Sede do BANDERN – Banco do Estado do 

Rio Grande do Norte 

ATUAL 
Sede do PROCON – Proteção ao 

Consumidor - Coordenadoria estadual 

DATA DE CONSTRUÇÃO Século XX(1939) 

BREVE HISTÓRICO 

- Data de Construção (1939). 
- Interdidado após liquidação judicial – 1990 
- Desabamento parcial da marquise durante a ocorrência de fortes 

chuvas (1992). 
- Execução das obras de reabilitação estrutural da marquise 

(1993/1994). 
- Atualmente está ocupado pela sede do PROCON estadual. 
 

GRAU DE PROTEÇÃO 
Tombado a nível Estadual e Federal 23/07/2010, tombamento do 
Centro Histórico de Natal 

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS: 
Fachada em estilo eclético, atualmente encontrando-se em uso, necessitando de serviços de 

manutenção corretiva parcial, com visíveis sinais de infiltração e desgaste natural da estrutura de 
concreto e corrosão em elementos decorativos. Construída originalmente em dois pavimentos. 

INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL: 
DATA: 1994 
SOLUÇÃO : Recomposição de trecho da marquise desabado, seguindo a mesma geometria da 
existente,  com a inserção de consoles em concreto armado engastados na fachada da marquise. 
PROJETO: Departamento Técnico BANDERN / Engenheiro Manoel Pereira da Silva 
EXECUÇÃO: P.S Construções e Serviços de Engenharia Ltda. 

(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

4.2.2 O prédio do antigo BANDERN e seu estado de conservação antes da 

intervenção 

 

O prédio onde funcionou o Banco do Estado do Rio Grande do Norte 

(BANDERN) situa-se no coração do bairro histórico da Ribeira, na esquina da Av. 

Duque de Caxias com a Av. Tavares de Lira. Trata-se de uma edificação imponente, 

                                            
 

14
 Fonte de informações : FJA - Fundação José Augusto / BANDERN – Banco  do Estado do Rio 

Grande do Norte., Foto: www.tribunadonorte.com.br, 2012. 
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disposta em planta retangular e possuindo pé direito duplo. Sua fachada é decorada 

por colunas de estilo românico coroadas por capitéis.  

A estrutura de sustentação da marquise da fachada, que foi afetada pelo 

desmoronamento parcial, é formada por uma laje de concreto armado convencional 

engastada na própria parede da fachada construída em tijolos maciços, emoldurada 

em sua extremidade por cornijas e decorada com ornatos integrados, dispostos a 

cada dois metros, inseridos sob a marquise ao longo de todo o seu perímetro.  

A causa do desabamento parcial (Figuras 31 e 32) foi motivada pela falha no 

sistema de drenagem de águas pluviais e a ocorrência de infiltrações de forma 

generalizada, provocando o acúmulo de águas com a consequente adição de carga 

não prevista sobre a marquise, acelerando o seu desgaste natural e posteriormente 

sua ruína. 

 

Figura 31. Registro fotográfico do desabamento ocorrido  da marquise do BANDERN em 1992.   

 
 (Fonte: Diário de Natal, 12/11/1993). 
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Figura 32. Indicação do trecho desabado da marquise do BANDERN em 1992. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Fonte: BANDERN,1993). 

 
 

A marquise recebeu originalmente um capeamento impermeabilizante 

constituído por tela de arame, argamassada com argila que, posteriormente, em 

razão do seu enfraquecimento e consequentes infiltrações, foi coberta com telha de 

fibrocimento (BANDERN, 1994). 

 

4.2.3 A intervenção no prédio do antigo BANDERN 

 

Os serviços de recomposição e restauração do trecho da marquise 

desabado envolveram as seguintes etapas: Recomposição e execução de uma laje 

de reforço, geminada à existente por chumbadores, adequadamente espaçados, 

auxiliados por colagem de interfaces, utilizando-se ponte de aderência à base de 

epóxi. (BANDERN,1994) 

A nova laje foi dotada de consoles superiores ocultos, espaçados a cada 

2,00m, devidamente engastados na parede da fachada; foi aplicada 

Impermeabilização da marquise por meio de camadas selantes; execução da 

cobertura com placas de cimento amianto e sistema de escoamento de águas 

pluviais; içamento e engastamento dos elementos decorativos/ornatos integrados 

originais da fachada; recomposição das linhas geométricas da cornija garantindo a 

preservação das características arquitetônicas através da reconstituição das linhas 

originais da fachada do prédio.  

 

Trecho desabado 
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Figura 33. Vista do prédio sede do antigo BANDERN 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 1994). 

 

 

Figura 34. Registro fotográfico do trecho em restauração em 1994. 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 1994). 
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4.2.4 Análise da Intervenção do prédio do antigo BANDERN (Autenticidade e 

Integridade) 

 

A proposta de intervenção indicada para a recomposição do trecho 

desabado da marquise do prédio do antigo BANDERN é classificada como de 

natureza externa, pelo fato dos elementos restaurados e reabilitados caracterizarem-

se como elementos externos. 

A proposta adotada aproxima-se muito aos tipos de intervenções, 

defendidas pela teoria de Viollet-Le-Duc: “…Restaurar um edifício não é mantê-lo, 

repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter 

existido nunca em um dado momento (…)”.  

Neste caso, a proposta revela uma profunda preocupação em que a sua 

aparência fosse mantida tal qual era antes do desabamento, ou seja, percebe-se 

nitidamente que o objetivo da intervenção, foi à busca de uma maior aproximação 

estética com os detalhes arquitetônicos originais; em síntese, procurou-se alcançar 

uma cópia fiel do trecho desabado. Essa afirmativa está perfeitamente demonstrada 

não somente pela cópia dos detalhes decorativos das extremidades das cornijas, 

bem como é reforçada pelo içamento dos ornatos integrados fixados em seu lugar 

de origem (Figura 35). 

 
 

Figura 35. Detalhamento dos procedimentos executivos da intervenção de reabilitação. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: BANDERN,1993). 

 

Consoles 

decorativos 

Reboco artístico 
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Figura 36. Registro fotográfico da intervenção de reabilitação. 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 1994). 

 

Ao analisar este caso, percebe-se claramente a tentativa de alcançar o 

respeito à INTEGRIDADE da edificação, representada pelo tipo de material 

empregado e do zelo em preservar as formas geométricas originais, sem, contudo, 

considerar as diretrizes de distinguibilidade da Carta de Veneza, que descreve no 

artigo 12, comprometendo desta forma a AUTENTICIDADE da intervenção na 

edificação: 

 
“Os elementos destinados a substituir falhas existentes devem se integrar 
harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se nitidamente das partes 
originais para que a restauração não falsifique o documento de arte e 
história.* Grifo Nosso 

 

Partindo desta linha de pensamento, entende-se que a proposta adotada 

preocupou-se individualmente com a integridade, não seguindo as recomendações 

que tratam do atendimento à autenticidade do elemento ao conjunto. 

Com relação a análise deste caso, em particular para o respeito a 

autenticidade, observa-se que a intervenção não deixa sinais de distinção entre o 

trecho remanescente e o recomposto. 

A intenção da tentativa da reprodução fiel da aparência original da fachada, 

empregada na recomposição do trecho desabado, comprometeu a sua 
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AUTENTICIDADE, pois a solução adotada caminha em sentido oposto às idéias 

preconizadas por Camillo Boito: 

 

Os complementos de partes deterioradas ou faltantes mesmo que 
seguissem a forma primitiva, deveriam ser em material diverso ou ter a data 
de restauro ou ter as formas simplificadas (BOITO, 2003).  

 

Da mesma forma o desrespeito desta intervenção com relação a 

autenticidade é flagrante quando a intervenção é referenciada aos princípios de  

Cesari Brandi: 

 

O restauro deverá restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sempre 
que isto seja possível, sem cometer uma falsificação artística ou histórica e 
sem apagar as marcas do percurso da obra de arte através do tempo. 
(BRANDI,1992 in VIEIRA, 2006).  

 

 

Figuras 37 e 38. Registro fotográfico da situação após a intervenção de reabilitação com detalhe da 
reposição dos ornatos integrados. 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 1994). 
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4.3 FORTALEZA DOS REIS MAGOS 

 

4.3.1 Ficha Técnica15 

 

Figura 39. Ficha Técnica: Caso 3 – Fortaleza dos Reis Magos 

 
FORTALEZA DOS REIS MAGOS – NATAL/RN 

 

 
 

 
 

LOCALIZAÇÃO: Estuário do Rio Potengi, Praia do Forte Natal/RN 

USO 

ORIGINAL Fortificação militar 

ATUAL Museu, aberto para visitação ao público. 

DATA DE CONSTRUÇÃO Construído no final Século XVI (1598) 

BREVE HISTÓRICO 

- Substituição de taipa por alvenaria de pedra (1628) 
- Tomado durante a invasão dos Holandeses – Castelo de Keulen 

– ocupação durante 21 anos (1633-1654). 
- Restaurado pelo SPHAN – (1964) 
 

GRAU DE PROTEÇÃO 

Tombado em nível Federal 
Bem / Inscrição Forte dos Reis Magos 

Nº Processo 0394-T-49 
Livro Histórico Nº inscr.: 256 ; Vol. 1 ; F. 043 ; Data: 13/05/1949 
OBS.: “Atual Museu de Artes Populares" 

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS: 
Linhas características de fortificações militares; forma clássica do forte marítimo: um polígono 

estrelado, no qual o ângulo reentrante ficava na direção norte; atualmente encontrando-se em 
razoável estado de conservação, necessitando de manutenção preventiva (2012). 

INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL: 
DATA: 2004 
SOLUÇÃO : Intervenção restaurativa de reabilitação estrutural do portal de acesso ao calabouço  
através de consolidação estrutural com emprego de vigas perfil “I” em compósitos de fibra de 
carbono/vidro. 
PROJETO: Departamento Técnico da Coordenação Regional do IPHAN no RN / P.S 
EXECUÇÃO: P.S Construções e Serviços de Engenharia Ltda. 

 (Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

4.3.2 A Fortaleza e seu estado de conservação antes da intervenção 

 

A Fortaleza dos Reis Magos (Figura 40), encontra-se situada na da barra do 

Rio Potengi, implantada sobre arrecifes e ilhada em marés altas.  

                                            
 

15
 Fonte de informações : www.iphan.gov.br 



     

 

75 

Sua construção foi iniciada em 1598, em taipa, estacada e areia solta, sendo 

posteriormente a taipa substituída por pedra e concluída em 1628. As suas 

características foram assim descritas por Câmara Cascudo: 

 

O forte se erguia, a setecentos e cinqüenta metros da barra, em cima do 
arrecife, ilhado nas marés altas. É lugar melhor e mais lógico, anunciando e 
defendendo a cidade futura. A planta é do jesuíta Gaspar de Samperes, que 
fora mestre nas traças de engenharia, na Espanha e Flandres, antes de 
pertencer à Companhia de Jesus. É a forma clássica do forte marítimo, 
afetando o modelo do polígono estrelado. O tenalhão abica para o norte, 
mirando a barra, com os dois salientes. No final, a gola termina por dois 
baluartes. O da destra, na curvatura, oculta o portão, entrada única, ainda 
defendida por um cofre de franqueamento, para quatro atiradores e, 
sobrepostos à cortina ou gola, os caminhos de ronda e uma banqueta de 
mosquetaria. Com sessenta e quatro metros de comprimento, perímetro de 
duzentos e quarenta, frente e gola de sessenta metros, o forte artilhava-se 
de maneira irrepreensível. Atiraria por canhoneiras e a mosquetaria pela 
gola em seteira no cofre ou de visada na banqueta. A artilharia principal 
atirava à barbeta. (CÂMARA CASCUDO, Luís da. História da Cidade do 
Natal (3ª ed., História da Cidade do Natal – Prefeitura Mun. do Natal, 1947). 

 

Figura 40. Vista aérea da Fortaleza dos Reis Magos. 

 
(Fonte: www.cronicasmaisoumenos.blogspot.com, 2012). 

 

A localização da área da intervenção analisada foi a do portal de acesso ao 

calabouço. A estrutura de sustentação do portal é formada por vergas retas em 

pedra calcária, sobre a qual descansam dois pavimentos inseridos posteriormente à 

sua construção, concorrendo para a adição de elevada sobrecarga provocando sua 

ruptura parcial. 
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Na década de 1970 foi executada uma intervenção de reabilitação estrutural 

do portal com a utilização de vigas em concreto armado para sua estabilização.  

Contudo a técnica utilizada não se comportou satisfatoriamente devido à 

agressividade do ambiente marinho em que se encontra implantada a edificação, 

concorrendo para a corrosão prematura do elemento inserido e contribuindo para o 

surgimento de outros danos no trecho, causados pela expansão volumétrica das 

armaduras, provocando rachaduras e desestabilização das paredes laterais de 

sustentação da casa de comando, situada acima do portal de acesso ao calabouço. 

 

Figura 41. Vista da entrada de acesso ao calabouço - Década de 1930. 

 
 (Fonte: www.memoriaviva.com.br, 2012). 

 

4.3.3 A intervenção na Fortaleza dos Reis Magos 

 

A técnica adotada para a consolidação estrutural do trecho foi a utilização de  

vigas perfil “I”, em compósito de fibra de vidro/carbono, complementada por meio da 

calafetação de rachaduras das paredes com injeção de calda de cimento aditivado 

com epóxi. 

Os serviços de intervenção restaurativa foram concluídos com a 

recomposição do trecho, utilizando-se as pedras originais retiradas da parede, 

http://www.google.com.br/imgres?start=92&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=535&tbm=isch&tbnid=gtnO3TPg8cSPIM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/memoriaviva/171335715/&docid=8c3v4Bz2w__AJM&imgurl=http://farm1.staticflickr.com/69/171335715_d6a6be7a93_z.jpg?zz=1&w=640&h=488&ei=8IDST4DPE67D6gHDiKGlAw&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=184&dur=27062&hovh=196&hovw=257&tx=111&ty=130&sig=110046587342867590241&page=9&tbnh=147&tbnw=215&ndsp=13
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recolocadas e rejuntadas com argamassa de cal e areia, aditivada com corantes de 

modo a obter a maior aproximação possível da tonalidade da argamassa da 

superfície original.   

Neste caso, a intervenção visou fundamentalmente controlar, de forma 

emergencial, o aumento progressivo da deformação a que o trecho estava 

submetido, já apresentando o avanço do seccionamento da verga de pedra 

existente, evidenciando o risco iminente em que se encontrava a região, 

caminhando rapidamente para a ruína do pavimento superior. 

No desenvolvimento desta proposta de intervenção, o projetista procurou, 

em princípio, atenuar a ação dos esforços decorrentes da adição de sobrecarga 

sobre o portal de acesso ao calabouço, ocasionada pelo acréscimo do pavimento 

superior onde funcionava a casa de comando, construída posteriormente. 

 

4.3.4 Análise da Intervenção da fortaleza dos Reis Magos (Autenticidade e 

Integridade) 

 

 A intervenção foi marcada pela necessidade imediata do escoramento da 

região afetada e da substituição da solução adotada anteriormente para sua 

reabilitação estrutural, quando foi usado vigas em concreto armado.  

Na solução em análise optou-se pela consolidação do portal com a 

introdução de dois perfis, um na lateral e outro sob a verga de pedra existente. 

Nesta nova solução é importante destacar a radicalidade da proposta em si, 

marcada pela inserção de um elemento de reforço composto por um perfil “I” em 

compósito de fibra de carbono, registrando o sentido contemporâneo que a solução 

deixa transparecer ao intervir em uma edificação de tão expressivo valor patrimonial, 

sem alteração do valor estético e histórico da edificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

78 

Figuras 42 e 43. Indicação  da posição da entrada do calabouço. 

 
 

 

 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2004). 

 

 

Figura 44. Detalhe do elemento antes da intervenção de reabilitação 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2004). 
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O caso em análise assemelha-se a intervenção proposta no caso 1, da 

Igreja do Carmo, ou seja, a intervenção é classificada como de natureza interna. 

Desta forma, necessariamente a intervenção não precisa ser distinguível  

superficialmente para alcançar o respeito a autenticidade, além do grande impacto 

visual provocado pela inserção de elementos em compósitos  de fibra de carbono, 

material de ultra tecnologia em uma construção datada no século XV. 

Caso permanecessem visíveis após a conclusão dos serviços ou, mesmo 

com o encobrimento dos perfis inseridos, o respeito à AUTENTICIDADE foi 

garantido pelo registro fotográfico efetuado durante todo o processo de intervenção, 

oferecendo condições de uma futura identificação.  

 

Figura 45. Detalhe do procedimento de intervenção de reabilitação estrutural 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2004). 
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Figuras 46, 47 e 48. Registro fotográfico antes e após a intervenção de reabilitação.  

                                                     
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2004). 

 

A solução proposta neste caso permitiu garantir a estabilidade estrutural da 

região fragilizada da fortaleza, representando uma opção reversível, envolvendo 

técnica e materiais modernos. 

Esta intervenção, com a utilização de perfis em compósitos de fibra de 

carbono, é marcada pela radicalidade na utilização de material de alta tecnologia, 

com excelente resistência estrutural e praticamente imune ao efeito deletério de 

ambientes de elevada salinidade, incorporado em uma edificação construída há 

mais de quinhentos anos. 

A escolha deste material, apesar da radicalidade, é perfeitamente aceitável, 

em conformidade com as recomendações contidas na Carta de Veneza, em seu 

artigo décimo: 

 

Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação 
de um monumento será assegurada, com o recurso de todas as técnicas 
modernas de conservação e de construção, cuja eficácia tenha 
comprovação cientifica e garantia firmada pela experiência. (IPHAN in CECI, 
2011). 

 

Os serviços foram concluídos com a ocultação dos perfis inseridos, com a 

recomposição e recobrimento dos trechos utilizando-se pedras originais retiradas e 

recolocadas na região restaurada.  

Desta forma a intervenção foi pautada por um grande pragmatismo, 

articulando as qualidades plásticas, o elemento e os materiais empregados, numa 

tentativa de obter um permanente equilíbrio entre o novo e o velho, procurando dar 

continuidade à preexistência, retirando dela as “regras” para a conjugação e 
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INTEGRIDADE entre os diferentes tempos. Nesta intervenção observa-se a intenção 

de integrar dois extremos, o “ultramoderno” e o “antigo”, marcada pelo emprego de 

materiais de alta tecnologia e posteriormente com o revestimento de argamassa de 

pedra para recomposição e recobrimento do trecho reforçado.  

Com relação à preservação da AUTENCICIDADE arquitetônica da 

edificação, esta deve ser considerada de forma extensiva também à preservação da 

sua autenticidade estrutural, sendo que a introdução de materiais e elementos 

diferentes dos originais, principalmente quando se trata de materiais de alta 

tecnologia, deve ser cuidadosamente analisada. Contudo, ao recorrer-se 

exclusivamente à utilização de técnicas antigas e ao uso de materiais originais, 

pode-se incorrer em tentativa de falsificação histórica. 

 

Figura 49. Vista da área de intervenção (portal do calabouço) após conclusão. 

 
(Fonte: www.fortedosreismagos.blogspot.com, 2012). 
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4.4 IGREJA SÃO CRISTÓVÃO 

 

4.4.1 Ficha Técnica16 

 

Figura 50. Ficha Técnica: Caso 4 – Igreja São Cristóvão 
 

IGREJA SÃO CRISTÓVÃO – SÃO PAULO/SP 

 
 

 

LOCALIZAÇÃO: Av.Tiradentes, n
o
 84, esquina com a rua 25 de 

Janeiro, São Paulo/SP 

USO 
ORIGINAL 1º Seminário Episcopal de São Paulo 

ATUAL Igreja 

DATA DE CONSTRUÇÃO Segunda metade  do Século XIX (1856) 

BREVE HISTÓRICO 

- Construída em taipa de pilão e madeira- sede do primeiro seminário 
episcopal de São Paulo (1856); 

- Demolido o lado esquerdo – ala sul para abertura da rua 25 de janeiro 
(1982); 

- Restaurado pelo CODEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Artístico e Arqueológico (1995-2000) 

GRAU DE PROTEÇÃO 
Tombado a nível Estadual - CODEPHAAT – Conselho de Defesa do 
Patrimônio Artístico Arqueológico 
 

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS: 
Fachada em estilo barroco, atualmente encontrando-se em restauração (2012), possuindo riqueza 
em detalhes de pintura e vitrais,  altar em estilo neo-gótico, construída originalmente em técnicas 
tradicionais e convencionais da época: madeira e taipa de pilão, possuindo duas torres sineiras e 
altar mor. 

INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL: 
DATA: 1995 
SOLUÇÃO : Reabilitação estrutural com o emprego de perfis  metálicos 
PROJETO: Arquiteto Paulo Bastos 
EXECUÇÃO: Fazer Construções e Engenharia Ltda. 

(Fonte: elaboração do autor, 2012). 

 

4.4.2 A Igreja de São Cristóvão e seu estado de conservação antes da 

Intervenção 

 

A Igreja São Cristóvão, está localizada no centro de São Paulo, na esquina 

da Av. Tiradentes com a rua 25 de Janeiro, erguida para ser sede do primeiro 

Seminário Episcopal da província de São Paulo.  

O prédio foi inaugurado em 1856 e a capela, dois anos depois, construída 

por capuchinhos provenientes da Savóia (França). Tinha um lado esquerdo que foi 

                                            
 

16
 Fonte de Informações: www.codephaat.sp.br, revista Téchne, nov./dez. 1999. Foto: 

www.sampa.art.br, 2012.  

http://www.codephaat.sp.br/
http://www.sampa.art.br/
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demolido (Figura 51), onde ficavam alguns teólogos, enquanto o lado direito do 

Seminário lá permanece, ocupado por bares e lojas. A edificação é a mesma do 

século passado, e na sua construção foram adotados alguns dos métodos 

construtivos comumente utilizados no último século, como a execução das paredes e 

estruturas quase todas de madeira e taipa de pilão, além das pinturas. 

 

Figura 51. Vista da fachada da Igreja antes da demolição da ala esquerda (seminário Episcopal) – 
1905 

 
(Fonte: www.patiomoderna.wordspress.com, 2012). 

 

As diversas reformas feitas ao longo de sua existência, algumas 

inadequadas, e a falta de manutenção periódica para uma construção com métodos 

e materiais antigos, foram os maiores inimigos da edificação. Como não havia 

projetos ou plantas da época, os sistemas utilizados e os problemas existentes 

foram descobertos por inspeções e prospecção no local. Aos 141 anos, a igreja de 

São Cristóvão permanecia em pé quase por milagre, pois grande parte do edifício 

estava sofrendo alguma espécie de ataque. A estrutura do prédio estava abalada 

pela trepidação provocada pelo pesado tráfego existente na região.  
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Figura 52. Vista da fachada da Igreja, após demolição da ala esquerda. 

 
Fonte: (www.diretoriomonarquicodobrasil.blogspot.com, 2012). 

 

O pavimento superior era o mais deteriorado. Os pilares e as vigas de 

madeira estavam comprometidos de forma generalizada e a água dissolveu a taipa e 

os adobes.  

 

Figura 53. Vista da fachada da Igreja antes da restauração 

 
 (Fonte: Revista Téchne, nov./dez.,1999). 
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O estado de degradação de grande parte da estrutura impossibilitou a 

simples substituição de materiais. As patologias mais graves foram causadas por 

cupins e infiltração de água. Os insetos também atacaram a estrutura dos pisos.  

O lanternim da igreja, apoiado em pranchões de madeira de 80cmx20cm, 

não apresentava problemas, pois era de construção mais recente e seus 

componentes, metal e fibra de vidro, mais resistentes. O avançado grau de 

deterioração da edificação deve-se, principalmente, ao tipo de madeira utilizada, 

facilmente atacada por cupins.  

A principal causa das infiltrações foi a execução equivocada do telhado em 

uma das reformas. Em 1858, a igreja contava com cobertura em telha capa-canal. 

Em 1905, porém, para a modernização do sistema, foram colocadas telhas 

francesas e os beirais substituídos por platibandas. A declividade inadequada 

concorreu para o lento escoamento da água, concorrendo para o surgimento de 

empoçamento e criando goteiras (Revista Técnhe, Nov/Dez,1999). 

 

4.4.3 A Intervenção na igreja de São Cristóvão 

 

A principal condicionante do projeto foi a de utilizar os sistemas construtivos 

originais, modernizando ou adequando apenas alguns pontos críticos para garantir 

sua estabilidade. 

A cúpula, bastante afetada por patologias diversas, foi recuperada pela 

substituição da madeira por uma estrutura em aço, conforme figura 54.  

 

Figura 54. Detalhe da recuperação da cúpula 

 
(Fonte: Revista Téchne, nov./dez.,1999). 
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As colunas dos arcos, compostas por quatro pilares de madeira formando 

um retângulo e presas por talas de madeira, receberam em seu interior novos 

pilares, de aço, que sustentam as cargas das tesouras (Figura 55).  

 

Figura 55. Detalhe de pilar de aço embutido no arco 

 
(Fonte: Revista Téchne, Nov./dez,1999). 

 

Sob as colunas reforçadas, estão as paredes de taipa originais do pavimento 

inferior, que servem de base para a fixação das peças metálicas. As peças em 

madeira foram tratadas para evitar novo ataque dos cupins. 

Os barrotes de madeira, colocados a cada 50cm e com 22x22cm de seção 

transversal, não chegavam mais aos apoios. Por esta razão, as vigas de madeira 

foram substituídas por peças de concreto armado.  

As vigas de madeira foram escoradas por talas de aço, ligadas a uma base, 

também metálica, que descarregava o peso do sistema nas paredes de taipa de 

90cm de largura e 4,5m de altura, que apresentavam bom estado. O método 

também foi utilizado para a sustentação da cobertura, sobretudo para a estrutura da 

nave.  

Para a sustentação da alvenaria, também foram colocados pilares de 

concreto armado no piso térreo. Alguns dos barrotes do pavimento inferior estavam 

seriamente atacados pelos cupins e foram trocados ou tratados (REVISTA TÉCHNE, 

Nov/dez,1999). 

Os materiais utilizados na execução, adobe e taipa, muito porosos e 

permeáveis, foram facilmente dissolvidos. Para evitar a verificação de novos danos, 
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além do reforço estrutural, as telhas foram trocadas e foi executada a vedação com 

manta asfáltica entre o forro e a cobertura. A fachada sofreu intervenções em menor 

intensidade. Foram restauradas as molduras, os capitéis e o vitral. A argamassa foi 

recolocada, pois estava trincada e com descolamento, representando, inclusive, 

perigo para os pedestres.  

 

Figura 56. Vista da fachada da igreja São Cristóvão após intervenção  

 
 (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Avenida_Tiradentes.JPG, 2012). 

 

 

Figura 57. Vista das cúpulas após a intervenção 

 
(Fonte: www.flickr.com,2012). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/A
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Avenida_Tiradentes.JPG
http://www.flickr.com,2012/


     

 

88 

4.4.4 Análise da Intervenção da Igreja de São Cristóvão (Autenticidade e 

Integridade) 

 

Para o caso em análise, procurou-se com a intervenção aliviar a carga da 

estrutura da cúpula, o que permitiu garantir a estabilidade estrutural dos elementos 

em questão, sem alteração do valor estético e histórico do edifício, sendo concebida 

uma solução que consistiu na inserção de uma estrutura metálica buscando-se 

preservar as características aparentes da edificação. A inclusão de peças metálicas 

sobre a cúpula e de pilares de aço embutidos nos pilares de madeira existentes, 

seguiu as recomendações de que a escolha do material a ser utilizado em uma 

intervenção não poderá de forma alguma impossibilitar a reversibilidade da obra, 

bem como não obstruir  a visão da edificação no sentido global.  

Neste caso particular, provavelmente, o aço seria o material mais indicado 

para ser utilizado na proposta, principalmente no que diz respeito às características 

estruturais e estéticas, além de permitir a clara distinção dos materiais e uma 

abordagem contemporânea da intervenção, seguindo os preceitos e recomendações 

indicadas para a preservação da AUTENTICIDADE de uma edificação. 

O aço possui características que são fundamentais para esse tipo de 

intervenção, como capacidade de garantir uma estrutura estaticamente 

independente e reversível, atendendo prescrições contidas nas normas 

internacionais e políticas atuais de intervenção, sendo que esta última não permite o 

emprego de estrutura de concreto. 

Além disso, a estrutura metálica possui elevada resistência, dimensões e 

pesos reduzidos, principalmente se comparado com o concreto – no caso de 

colunas, obtém-se menor área útil e menores pesos; no caso de vigas, menores 

alturas (metade das do concreto) e menores pesos (1/6 do peso de concreto). 

Atendendo a necessidade de preservar a integridade do edifício, a intervenção foi 

efetuada de modo que o seu impacto na estabilidade e aparência fosse minimizado, 

com o embutimento da estrutura de reforço em aço inserida na madeira, bem como 

o lançamento da estrutura na cúpula de forma invertida, ou seja, na parte superior, 

garantindo desta forma a perfeita INTEGRIDADE da nova estrutura à estrutura 

existente. 
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Na inserção ocorre o acréscimo de uma nova estrutura no espaço interno do 

edifício existente. O novo sistema estrutural se mantém individualizado da 

edificação, sendo possível uma leitura bastante clara do conjunto.   

A nova estrutura interna criada possui características de autonomia, estando 

ligada às fundações de forma independente do restante da edificação, possibilitando 

a sustentação da fachada e das alvenarias internas. No que tange à utilização de 

novos materiais para consolidação de edificações históricas, neste caso o emprego 

do aço, vale ressaltar as noções de distinguibilidade presente nas concepções de 

Camillo Boito, e também Brandi. Desta forma, explicita-se como exemplo, o reforço 

das estruturas da cúpula com perfis de aço e a reabilitação estrutural dos pilares 

com peças de reforço em aço, garantindo a AUTENTICIDADE sem afetar a 

INTEGRIDADE.  

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS ABORDADOS NO ESTUDO DE 

REFERÊNCIAS (TÉCNICA ADOTADA X AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE) 

 

Após a abordagem de cada intervenção adotada nos estudos de referências, 

os casos foram avaliados através da análise comparativa de acordo com as 

interferências relacionadas à preservação da integridade e autenticidade em 

particular do elemento restaurado com a região que o envolve, contudo, deve-se 

levar em consideração, que em cada um dos casos analisados possuem escalas 

diferentes em relação à edificação como um todo. Para analisar a integridade e 

autenticidade do conjunto seria necessária uma análise mais completa, 

considerando a escala do elemento reabilitado em relação à escala do conjunto. 

A análise foi fundamentada nas normas e recomendações prescritas para o 

restauro do patrimônio edificado, cujos resultados obtidos são apresentados através 

de uma tabela comparativa representada na figura 58. 
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Figura 58. Análise Comparativa dos casos adotados no estudo de referências: Técnica adotada x 
Autenticidade e Integridade. 

 
(Fonte: elaboração do autor, 2012). 
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5 
   Estudo  de  caso:  

Grupo  Escolar  Augusto  Severo 
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5 ESTUDO DE CASO – O GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO 

 

Para o estudo de caso do presente trabalho será adotado o prédio da antiga 

Escola Normal (Figura 59), onde outrora funcionou o “Grupo Escolar Augusto 

Severo” (GEAS). A edificação está situada em frente a praça Augusto Severo, entre 

o prédio da antiga Escola Doméstica de Natal e o Teatro Alberto Maranhão, no 

bairro histórico da Ribeira (Figura 60). 

 

Figura 59. Foto da fachada do Grupo Escolar Augusto Severo com os alunos à frente 

 
 (Fonte: www.memoriaviva.com.br, 2012). 

 
Figura 60.  Vista aérea do GEAS 

 
 (Fonte: Google Earth,  inclusões do autor, 2012). 
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Figura 61. Montagem do entorno do G.E. Augusto Severo 

 
 (Fonte: MOREIRA,2005, Fotos: MIRANDA,1985). 

 

A escolha do prédio do antigo GEAS para esta análise foi motivada 

principalmente por três fatores: sua relevante importância histórica para a cidade do 

Natal, a má condição de conservação em que se encontra atualmente suas 

instalações físicas e por se tratar de uma edificação que já possuía proposta 

arquitetônica para sua readequação e utilização destinada a outra finalidade, a de 

funcionar como escola de dança. 

 

Figura 62. Fachada do Grupo Escolar Augusto Severo - 2011 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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5.1 FICHA TÉCNICA DA EDIFICAÇÃO17 

 

Figura 63. Ficha Técnica: Grupo Escolar Augusto Severo - GEAS 
 

GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO (GEAS) 

 
 

 

LOCALIZAÇÃO: Praça Augusto Severo, Ribeira - Natal/RN 

USO 
ORIGINAL 

Grupo escolar Augusto Severo – Escola 
Normal de Natal 

ATUAL Desocupado 

DATA DE CONSTRUÇÃO Início do século XX (1908) 

BREVE HISTÓRICO 

- Originalmente funcionou como a primeira escola Normal do Estado 
(1908); 

- Primeira ampliação (acréscimo de duas salas e banheiros externos) 
(1910); 

- Antigo Atheneu Norte–Riograndense (1952 a 1954); 
- Sede da primeira faculdade jurídica do Estado (1956 a 1973); 
- Segunda ampliação com a criação do pavimento superior (1960). 
- Último funcionamento: Secretaria de Segurança do Estado. 
- Atualmente encontra-se desocupado e em estado de abandono 
 

GRAU DE PROTEÇÃO 

Tombado a nível estadual – Patrimônio Histórico Estadual 
(decreto nº 11.201, de 06 de dezembro de 1991). É tombado a nível 
Federal como parte do Centro Histórico de Natal pelo IPHAN em 
dezembro de 2010. 

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS:  
Fachada em estilo eclético, rica em detalhes em “art nouveau”, neoclássico e rococó , emoldurada 

com cornija e cercaduras, possuindo em seus ambientes grande variedade de ladrilhos hidráulicos 
policromados. A área total construída é de 2.465,47m2, implantada em terreno de 1.794,00m2. 
(MOREIRA, 2005). 

SOLUÇÃO DE INTERVENÇÃO A SER ADOTADA:  
Em análise. 

(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

Segundo Klein et al. (1999), é de fundamental  importância seguir uma 

metodologia correta para a reabilitação ou reparo de uma edificação histórica, é que 

ela deve recomendavelmente passar pelas seguintes fases: 

 
- Avaliação do valor histórico da edificação; 
- Verificar os diferentes usos que o prédio apresentou; 
- Conhecer as condições atuais de conservação da obra – condições de 
segurança; 
- Conhecer as causas de sua degradação; 

- Identificar a concepção estrutural utilizada na sua construção e os materiais 
usados; 

- Poder formular um projeto adequado de recuperação ou restauração, 
evitando erros de execução e conseqüentes desperdícios de recursos. 

 

                                            
 

17
 Fonte de informações: IHGRN – Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e FJA - 

Fundação José Augusto. 
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Deve-se, portanto, de acordo com a Carta de Veneza (1964), antes de 

qualquer intervenção de restauração, iniciar com um levantamento e diagnóstico da 

situação atual da edificação. 

A análise preliminar da edificação envolveu as seguintes etapas: 

1ª ETAPA: Registro fotográfico minucioso de todos os elementos da 

edificação: fachadas, ambientes internos e de seus componentes individualmente; 

2ª ETAPA: Elaboração do registro cadastral de elementos de expressivo 

valor arquitetônico, identificação de áreas mais comprometidas, catalogação da 

tipologia de alguns  componentes (pisos, estrutura da cobertura);  

3ª ETAPA: Catalogação de danos verificados e apresentação em forma de 

fichas cadastrais;  

Segundo Appleton (2003), parece evidente que, em primeiro lugar, é 

necessário se conhecer completamente o objeto de intervenção e definir um 

programa base para sua intervenção, ou seja, o que se tem como edifício e o que se 

deseja ter desse edifício. 

O projetista deve se colocar diante da edificação a ser reabilitada como “um 

médico que examina o seu paciente”, sem uma análise detalhada do paciente, não 

será possível realizar um diagnóstico ou, sequer, definir um tratamento adequado 

para aquela situação. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DO PRÉDIO (GEAS) E SEU VALOR 

PATRIMONIAL 

 

O prédio projetado pelo arquiteto Herculano Ramos, teve sua construção 

concluída em 1907 e inaugurado em 1908 pelo então Governador Alberto Maranhão, 

abrigando o grupo escolar Augusto Severo.  

Originalmente foi construído com um único pavimento, compreendendo os 

seguintes ambientes: um vestíbulo, dois salões de aula, sala de aula e duas 

circulações internas e, afastados da edificação, dois sanitários para alunos.  

Em 1910, dois anos após sua construção, sofreu sua primeira modificação 

com o acréscimo de mais duas salas de aula e dois banheiros (MOREIRA, 2005). 

O prédio encontra-se implantado defronte a praça Augusto Severo (Figura 

65). 
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 Suas fachadas possuem traços e elementos de estilo eclético, marcadas 

pelos elementos de “Art Nouveau”, como a estátua da deusa da sabedoria, símbolo 

da liberdade, situada no alto do frontão e figura feminina de cunho positivista 

posicionada na entrada da edificação, representando a mãe da humanidade 

(MOREIRA, 2005). 

 

Figura 64. Vista do Grupo Escolar Augusto Severo - 1907 

 
(Fonte: Acervo do IHGRN in MIRANDA, 1985). 

 

Figura 65. Planta de situação e localização 

 
(Fonte: Arq. Haroldo Maranhão, 2009). 
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Figuras 66, 67 e 68 – Vista de elementos existentes na fachada: Estátua da Deusa da sabedoria e 
águias 

       
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

O corpo central da fachada principal foi concebido com simetria, 

encontrando-se emoldurado por cornijas e ornatos integrados. O corpo de acesso 

principal apresenta uma grande porta central composta por duas folhas, ladeada por 

duas janelas e nos corpos laterais encontram-se duas portas. Todas as portas e 

janelas possuem cercaduras decorativas em estilo floral, representando as 

características do estilo neoclássico e rococó do prédio conforme demonstrado na 

figura 69. 

 

Figura 69. Levantamento cadastral da fachada principal 

 

 

 

 

 

 (Fonte: Desenho: MOREIRA, 2005, fotos: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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 Detalhes Arquitetônicos, segundo classificação tipológica realizada por 

Moreira (2005): 

 

- Elementos “Art Nouveau”  

01. Estátua da “Deusa da Sabedoria”, figura feminina de cunho positivista 

(mãe da humanidade); 

02. Águias com asas abertas localizadas nas duas extremidades sobre a 

sacada;  

03. Vasos em bronze, em número de quatro, delimitando o enquadramento 

da fachada. 

 

- Elementos Neoclássicos e Rococó 

04. Ornatos integrados em todo o coroamento da fachada da edificação; 

05. Cercaduras em baixo relevo com detalhes estilo florais em alto relevo 

sobre as bandeiras das janelas; 

06. Cercaduras em alto relevo com detalhes estilos diversos em alto relevo 

sobre as bandeiras das janelas; 

07. Detalhes em alto relevo sobre bandeira do portal de entrada principal da 

edificação;  

08. Detalhes em alto relevo da sapata de demarcação de todo o perímetro 

da edificação;  

09. Escadarias de acesso principal do prédio (diretoria, administração e 

professores). 

 

Figuras 70 e 71. Vista das cornijas e ornatos integrados em estilo floral existentes na fachada 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira,Setembro, 2011). 

 

 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figuras 72 e 73. Vista do coroamento da platibanda e cornijas existentes na fachada 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira,Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 74 e 75. Vista das cercaduras das esquadrias existentes na fachada 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 76 e 77. Vista das cercaduras em estilo floral das esquadrias existentes na fachada 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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Figuras 78, 79 e 80. Vista do frontão, escadaria de acesso e vasos nas extremidades 

           
 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

 Em 1960 a edificação recebeu a sua segunda ampliação, na época de sua 

ocupação como primeira Escola Jurídica do Estado (Figuras 81 e 84), denominada 

de “pavilhão novo” pelo Prof. Otto de Brito Guerra, com a inclusão no térreo dos 

seguintes ambientes: secretaria, tesouraria, arquivo, sala do diretório acadêmico, 

sala de aula, sanitário e biblioteca e o acréscimo de mais um andar, composto por 

três salas de aula. Vale observar que na intervenção de ampliação, foi utilizado outro 

partido arquitetônico bastante distinto do original, marcado pelos traços 

arquitetônicos modernistas (MOREIRA, 2005). 
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Figura 81. Planta baixa apresentando as ampliações ocorridas, pavimento térreo 

 
 (Fonte: SILVA in MOREIRA, 2005). 

 

 

Figuras 82 e 83. Vista da área de ampliação/pátio interno - 1960 (Térreo) 

      
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

01/09/2011 
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Figura 84. Planta baixa apresentando as ampliações ocorridas, pavimento superior 

 
 (Fonte: SILVA in MOREIRA, 2005). 

 

Figuras 85 e 86. Vista da escada de acesso a área de ampliação e circulação - 1960 (Pavimento 
superior). 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figuras 87 e 88. Vista externa do bloco referente a área de ampliação -1960 (Pavimento superior) 

       
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 89, 90 e 91. Fachada do G.E. Augusto Severo em 1960, 1979 e 2010 

          
 (Fontes: www.natalguia.com.br , www.nataldeontem.com.br, Haroldo Maranhão , 2011, 

respectivamente ). 

 
 

Os levantamentos de campo são essenciais para a caracterização adequada 

da construção existente, e a documentação técnica poderá orientar esses trabalhos, 

as inspeções “in loco” são imprescindíveis para qualquer atividade de 

desenvolvimento de um projeto de restauração ou reabilitação (CROITOR; 

OLIVEIRA; MELHADO, 2007). 

Depois de concluída a primeira etapa da análise preliminar da edificação, 

que compreende o reconhecimento prévio do objeto de estudo, e, com base no 

resultado das observações, percebe-se que o edifício possui diferentes valores 

patrimoniais, de acordo com a data de construção e com as características 

arquitetônicas de cada ambiente, conforme análise que se segue: 

A parte original da edificação, construída em 1908, é notadamente a região 

que possui mais expressivo valor patrimonial, com suas características de estilo 

eclético e riqueza nos detalhes arquitetônicos. A área referente à primeira 

ampliação,  ocorrida em 1910, levando-se em consideração o curto intervalo de 

tempo que separa o término da construção original (1908) e a data desta ampliação, 

pode-se até  caracterizar como uma suspensão temporária da obra para posterior 
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conclusão, tendo em vista a aproximação das características construtivas de ambas, 

apesar das diferenças compositivas. 

O seu valor é caracterizado pela semelhança dos seus aspectos construtivos 

com a parte original, porém com uma linguagem formal bastante distinta. 

Com relação à região da ampliação ocorrida em 1960, já não possui valor 

patrimonial, apesar das suas linhas modernistas marcantes. O seu valor patrimonial 

é representado por elementos isolados entre as quais se destacam o pátio com 

colunas circulares com revestimento em pastilhas cinza e o revestimento das 

paredes laterais do pátio interno em azulejos de tonalidade cor de rosa, sendo válido 

destacar que se trata da região de maior grau de degradação. Também se verificou 

problemas funcionais sérios como a inadequação das dimensões (pé direito) da 

escada e a verificação da laje dupla que será abordada neste trabalho 

posteriormente.  

Este conjunto construído em 1960 não apresenta, portanto, grande interesse 

preservacionista, devendo ser adaptado às necessidades atuais e sendo necessário 

proceder a correção de alguns equívocos funcionais no momento da intervenção, 

destacando-se apenas o interesse patrimonial do pátio e suas colunas circulares 

(Figuras 82 e 83). 

 

5.3 ANÁLISE PRELIMINAR – CONDIÇÕES GERAIS DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO DO GEAS 

 

Esta etapa do processo projetual tem por objetivo apresentar uma visão 

geral das principais causas e danos da edificação e, em seguida, detalhar 

individualmente o estado de conservação dos principais elementos: telhado, 

instalações físicas, estrutura, pisos, revestimentos, esquadrias e paredes.  

A degradação de uma edificação é, na maioria das vezes, atribuída ao mau 

estado de conservação dos seus materiais individualmente e de sua estrutura como 

um todo. Sendo os males estruturais, no caso de edificações antigas, causados 

quase sempre pela deterioração natural dos materiais devido a ação deletéria de 

agentes externos, durante o longo período, que provocam a perda da sua 

capacidade resistente, gerando instabilidade do conjunto.  

Outros fatores comuns na degradação dos edifícios históricos são as 

interferências e intervenções construtivas sofridas ao longo do tempo, representadas 
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pelos acréscimos e supressões de paredes, modificações do diagrama do telhado e 

a introdução de materiais novos incompatíveis com os originais. 

A degradação natural dos materiais, agravada pelas modificações 

construtivas inadequadas, pela falta de conservação preventiva, mínima que fosse, e 

inexistência de manutenção por um determinado período de tempo, concorreu 

consideravelmente para a aceleração da deterioração do prédio.  

Ressalta-se que a parte referente a ampliação do prédio, ocorrida em  1960, 

se encontra em pior estado de conservação que a parte antiga, cuja construção data 

de 1910. O longo período de uso e exposição da estrutura a ação de agentes 

agressivos, associado a má qualidade do concreto, desencadeou um progressivo 

estado de deterioração da estrutura, agravado pela ocorrência de inúmeras 

infiltrações de origem pluvial e sanitária (Figuras 92 e 93), que aceleraram seus 

efeitos destrutivos. O telhado de uma edificação representa sua maior proteção; se 

não cumpre bem sua função, coloca em comprometimento o bem a que se destina 

proteger. O estado geral da cobertura é precário (Figuras 96 e 97), encontrando-se 

em péssimas condições de conservação, sendo observado como principais danos: 

deformações excessivas, tesouras incompletas, telhas quebradas e faltantes, 

trechos em ruína parcial, ataques de cupins de forma generalizada, calhas e 

condutores de águas pluviais danificados e ausência de rufos devido à ação de 

vândalos.  

 

Figuras 92 e 93. Vista das infiltrações na laje situada no pavimento térreo da área de ampliação -1910 

      
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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Figuras 94 e 95. Vista das infiltrações na laje situada no pavimento superior da área de ampliação -
1960 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

É válido ressaltar que tanto a estrutura de sustentação como a cobertura 

encontram-se descaracterizadas, devido a substituição dos materiais empregados 

originalmente, telhas cerâmicas pela utilização de telhas onduladas de cimento 

amianto. 

 

 

Figuras 96 e 97. Vista do estado da estrutura de sustentação da cobertura área original -1908 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

 Durante a etapa de análise preliminar do prédio, observou-se a existência 

de vegetação de pequeno porte (Figuras 98 e 99) em alguns trechos da cobertura, 

em particular nas fachadas frontal e lateral direita ao longo das cornijas e abóbadas 

da coberta da entrada principal e infiltrações na laje do acesso principal, 

concorrendo para a deterioração acelerada da estrutura. As portas e esquadrias 

remanescentes apresentam-se em estado razoável de conservação. 

 

 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figuras 98 e 99 – Detalhe da presença de vegetação e enraizamento – fachada principal -1908 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 Na área original construída em 1910, foi verificada a existência de pisos 

remanescentes em razoável estado de conservação, sendo observadas diversas 

tipologias: ladrilhos hidráulicos policromados e hexagonais vermelho (vestíbulo), 

tacos de madeira (salas de aula), e casquilhos (circulação) (Figuras 100, 101 e 102). 

Nas áreas de ampliação observou-se que, na sua maioria, os pisos foram revestidos 

com paviflex, aplicado sobre cimentado, e revestimentos cerâmicos diversos 

(Figuras 106 e 107). Contudo, alguns ambientes apresentam trechos de 

revestimentos completamente destruídos. 

 

Figuras 100, 101 e 102. Detalhe da tipologia de pisos existentes (ladrilhos vermelhos 
hexagonais, ladrilhos hidráulicos policromados, e casquilhos vermelhos)– construção original -1908 

       
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 103, 104 e 105. Detalhe da tipologia de pisos existentes (tacos de madeira) – construção 
original -1908 

           
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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Figuras 106 e 107. Detalhe da tipologia de pisos existentes (cerâmica e Paviflex sobre cimentado) – 
ampliação -1910 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

5.4 RECONHECIMENTO DA EDIFICAÇÃO - MAPEAMENTO DE DANOS 

 

Segundo Barrientos (2004), a análise detalhada das informações coletadas 

nesta etapa, aliada à investigação de documentos e desenhos existentes, orientará 

a decisão da intervenção restaurativa de reabilitação. 

O levantamento fotográfico de partes da edificação, aliado ao levantamento 

histórico, constituem elementos importantes no estudo das patologias das 

construções e na elaboração de mapas de danos, e são peças fundamentais para o 

desenvolvimento do relatório de inspeção. 

A sua elaboração passa antes pela indicação da localização dos danos em 

fotografias, desenhos esquemáticos, plantas e cortes. É então elaborada uma ficha 

onde se registra o tipo de dano e os elementos construtivos afetados; faz-se uma 

descrição sumária do tipo do dano, das suas causas, sugerindo-se procedimentos 

de prevenção e reparação. 

Nesta etapa, procurou-se observar as regiões com deteriorações aparentes, 

bem como aquelas que ensejassem dúvidas quanto a existência de algum tipo de 

anomalia. Registro especial foi dado as manifestações patológicas consideradas 

fundamentais, tais como: desgastes de revestimentos (pintura, reboco e 

revestimentos cerâmicos), infiltrações e presença de umidade, presença de 

microfloras (mofo,fungos e limo), ataque por xilófagos (cupins), deformações 

(flechas) excessivas na estrutura, sinais de corrosão das armaduras, enegrecimento 

e sujidades.  

De acordo com os resultados obtidos na primeira e segunda etapa, e com 

base nas conclusões referentes ao valor patrimonial de cada região da edificação, 

01/09/2011 01/09/2011 
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foram escolhidas, estrategicamente, cinco regiões conforme indicadas na figura 108, 

para a elaboração das fichas de danos, cuja finalidade é  representar de forma mais 

detalhada a situação dos seus estado de conservação. As regiões escolhidas para a 

elaboração das fichas de danos são relacionadas a seguir: 

Relação de Fichas de Danos: 

Ficha 001 - Pátio interno – Térreo/1960 (Figura 109); 

Ficha 002 - Salão – Térreo/1910 (Figura 110); 

Ficha 003 - Vestíbulo – Térreo/1908 (Figura 111); 

Ficha 004 - Sala de Aula – Térreo/1908 (Figura 112); 

Ficha 005 – Acesso principal (entrada) – Térreo/1908 (Figura 113). 

 

 

Figura 108. Mapa indicativo da posição das áreas onde foram elaboradas as fichas de danos  

 
 (Fonte: SILVA in MOREIRA, 2005, inclusões do autor, 2012). 

 

 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 
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Figura 109. Ficha de danos 001 referente ao pátio interno (térreo) – ampliação -1960 

1

Prevenção: Eflorescências em revestimentos/colunas

Desgaste natural do piso:enegrecimento, estalagnite

FICHA DE DANOS: PÁTIO INTERNO

TIPO DE DANO:

Localização do Dano:

        Vista geral do elemento analisado    

Registro Fotográfico:Descrição:

Infiltrações em laje: estalactite

Reações adversas: esquadrias danificadasData: Abril / 2012 Ficha: 001/2012

Infiltrações em paredes, umidade ascedente/descedente

Elaborado por: Alcio da Costa Pereira

Observações:

Reparação:

Causa:

Pátio interno, construído na década de 1960, alvenaria 
revestida em meia parede com azulejo cor rosa, colunas 
circulares revestidadas com pastilha cor cinza, laje maciça 
armada 

Sistema de Impermeabilização ineficiente, corrosão nos 
eletrodutos fragilizando a laje, falta de manutenção 
preventiva e corretiva. 

evitar umidades, reações adversas dos materiais 
(argamassa, tijolo), desgaste natural, infiltrações, plano 
de manutenção preventiva

Aplicação de sistema de impermeabilização eficiente, l impeza 
da superíicie, tratamento anti -corrosivo das armaduras, 
correção de vazamentos, verificação da reação observada nas 

colunas e esquadrias, causa , l impeza , lavagem  e acabamento 
final com reparo em argamassas em pintura da superficie

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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Figura 110. Ficha de danos 002 referente ao salão grande (térreo) – ampliação -1910 

2

Registro Fotográfico:Descrição:

Umidade ascendente/descendente em paredes

Esquadrias danificadas, eletrodutos de ferro

FICHA DE DANOS : SALÃO TÉRREO

TIPO DE DANO:

Localização do Dano:

        Vista geral do elemento analisado    

Data: Abril/ 2012 Ficha: 002/2012

Fissura longitudinal ao longo de toda a laje

Infiltrações generalizadas, fungos e mofo

Deformação da laje

Elaborado por: Alcio da Costa Pereira

Observações:

Causa:

Prevenção:

Reparação:

Laje em concreto armado localizada na parte de 
ampliação datada de 1910, plana com espessura de 8cm, 
apoiada em paredes laterais em alvenaria.

Sistema de Impermeabilização ineficiente, corrosão nos 
eletrodutos fragilizando a laje, falta de plano de 
manutenção. 

Adotar sistema de manutenção preventiva e corretiva, 
evitar o surgimento de infiltrações, limpeza de 
superfícies. 

Aplicação de sistema de impermeabilização eficiente, limpeza da superfície, 
tratamento anti-corrosivo das armaduras, necessidade de reforço estrutural da 
laje, recomposição de trechos danificados, Tratamento da fissura existente, 
retirada de eletrodutos em ferro existentes, acabamento final com reparo em 
argamassas em pintura da superficie

01/09/2012

01/09/2012

01/09/201201/09/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/09/201201/09/2012

01/09/2012
01/09/2012

01/09/201201/09/2012

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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Figura 111. Ficha de danos 003 referente ao vestíbulo (térreo) – construção 
original1908

3

Registro Fotográfico:Descrição:

Cupim, peças faltantes, apodrecimento da madeira

Ruína parcial (forro de gesso)

FICHA DE DANOS: VESTÍBULO

TIPO DE DANO:

Localização do Dano:

        Vista geral do elemento analisado    

Data: Abril / 2012 Ficha: 003/2012

Em bom estado de conservação

Umidade ascendente, mofo, fungos, 

Ruina parcial, telhas faltantes

Elaborado por: Alcio da Costa Pereira

Observações:

Causa:

Prevenção:

Reparação:

Salão principal, construído originalmente 1908, alvenaria 
rebocada, rodapé em madeira e revestimento de piso em 
ladrilho hidráulico policromado, estrutura de sustentação 
dotada de tesouras originais e forro de gesso.

Umidade ascendente, infiltrações em paredes e coberta, 
falta de manutenção.

Plano de manutenção preventiva, proteção da estrutura 
de madeira,  desgaste natural, infiltrações

Revisão geral da coberta, substituição de peças danificadas e comprometidas 
da estrutura de madeira, descupinização, substituição de telhas em cimento 
amianto por telhas cerâmicas colonial, reconstrução do forro nas mesmas 
características do existente, limpeza da superfície, e acabamento final com 
reparo em argamassas e pintura. 

01/09/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/09/201201/09/2012

01/09/2012

01/09/2012

01/09/201201/09/2012

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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Figura 112. Ficha de danos 004 referente a sala de aula (térreo) – construção original -1908 

4

Registro Fotográfico:Descrição:

Telhas faltantes, apodrecimento da madeira

Piso danificado

FICHA DE DANOS: SALA DE AULA

TIPO DE DANO:

Localização do Dano:

        Vista geral do elemento analisado    

Data: Abril / 2012 Ficha: 004/2011

Peças faltantes

Umidade ascedente, mofo, fungos, 

Ruína parcial, peças faltantes, cupim, apodrecimento

Elaborado por: Alcio da Costa Pereira

Observações:

Causa:

Prevenção:

Reparação:

Sala de aula, construído originalmente 1908, alvenaria 
rebocada, rodapé em madeira e revestimento de piso em 
paviflex sobre cimentado, estrutura estrutura de 
sustentação dotada de tesouras originais e sem forro

Umidade ascendente, infiltrações em paredes e coberta, 
ataque de xilófagos, desgaste natural.

Implantação de plano de manutenção preventiva, 
tratamento e proteção da estrutura de madeira 
(descupinização),  proteção ao desgaste natural, 
combater infiltrações

Revisão geral da coberta, substituição de peças danificadas e 
comprometidas da estrutura de madeira, descupinização, substituição 

de telhas em cimento amianto por telhas cerâmicas colonial, 
reconstrução do forro , l impeza da superfície, e acabamento final com 
reparo em argamassa e pintura 

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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Figura 113. Ficha de danos 005 referente ao acesso principal (térreo) – construção original -1908 

5

Prevenção: Vegetação de médio porte

Presença de vegetação enraizada

FICHA DE DANOS:  ACESSO PRINCIPAL

TIPO DE DANO:

Localização do Dano:

            

Registro Fotográfico:Descrição:

Corrosão de perfil metálico, queda de revestimento

infiltrações, umidade, enegrecimentoData:Abril / 2012 Ficha: 005/2011

Corrosão acentuada, queda de revestimento

Elaborado por: Alcio da Costa Pereira

Observações:

Reparação:

Causa:

Acesso principal, construído originalmente 1908,  
estrutura de sustentação em perfis metálicos revestidos 
com argamassa, cobertura em laje abobodada, com 
camada impermeabilizante.

Umidade descendente, infiltrações em coberta, 
surgimento de vegetação, ataque de agentes químicos 
(corrosão).

Plano de manutenção preventiva, proteção da estrutura 
metálica (corrosão),  desgaste natural, sistema 
impermeabilizante eficiente (infiltrações)

Revisão geral da coberta, tratamento de perfis metálicos com 
tinta anti-corrossiva, aplicação de sistema impermeabilizante, 
l impeza e lavagem de superfÍcies. 

01/09/2011
01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011

01/09/2011 01/09/2011

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, 2012). 
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Após a elaboração das fichas de danos das regiões previamente escolhidas, 

se fez necessário um reconhecimento mais completo da edificação. O 

reconhecimento foi complementado pelo mapeamento de danos que abrangeu 

praticamente todos os ambientes internos e fachadas externas da edificação. Para a 

fase de elaboração dos mapas de danos, foi considerada neste estudo de caso, 

praticamente toda a estrutura física da edificação, subdividida em três partes: 

construção original, primeira ampliação (1910) e segunda ampliação (1960). 

Previamente será apresentado, para cada região, um levantamento 

cadastral minucioso do estado de conservação dos diversos ambientes e dos 

elementos analisados, que será representado através de pranchas do levantamento 

de áreas de ampliação e de mapeamento de danos (Pranchas 01/12 MD a 12/12 

MD), com o devido registro fotográfico e identificação dos danos observados, de 

modo a permitir catalogar as peças que necessitam realmente da intervenção 

restaurativa de reabilitação estrutural em caráter emergencial, bem como aquelas 

que necessitam de serviços de manutenção corretiva em razão do desgaste natural, 

todas as pranchas enumeradas e elencadas a seguir integrarão o volume II deste 

trabalho. 

Relação de Pranchas (Cadastramento e Mapeamento de Danos): 

Prancha 01/12 MD - Levantamento de áreas de ampliação: Térreo; 

Prancha 02/12 MD - Levantamento de áreas de ampliação: Pavimento 

Superior; 

Prancha 03/12 MD - Levantamento cadastral de pisos: Térreo/1908;  

Prancha 04/12 MD - Levantamento cadastral de pisos: Pavimento 

Superior/1960; 

Prancha 05/12 MD - Levantamento cadastral de tesouras:Térreo/1908; 

Prancha 06/12 MD - Levantamento cadastral de elementos de 

fachada:Térreo/1908; 

Prancha 07/12 MD - Mapeamento de danos: Fachada principal; 

Prancha 08/12 MD - Mapeamento de danos – Fachada lateral : Fachada 

Rua Maestro A. Cicco; 

Prancha 09/12 MD - Mapeamento de danos: Fachada posterior;  

Prancha 10/12 MD - Mapeamento de danos: Pavimento térreo 

(1908/1910/1960); 

Prancha 11/12 MD - Mapeamento de danos: Pavimento superior (1960); 
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Prancha 12/12 MD - Mapeamento de danos: Cobertura (1908). 

 

5.5 PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE INTERVENÇÃO: REFERÊNCIA PARA 

PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL 

 

Com o objetivo de desenvolver a análise de uma intervenção de reabilitação 

estrutural, com ênfase para a interferência na autenticidade e integridade de uma 

edificação de reconhecido valor patrimonial, foi escolhida como referência a proposta 

de intervenção restaurativa para o prédio do antigo grupo escolar Augusto Severo 

(GEAS), cujo projeto trata da sua reutilização como Escola de Dança do Teatro 

Alberto Maranhão (EDTAM), elaborado pelo Arquiteto Haroldo Maranhão 

apresentado pelas pranchas (Pranchas 02/07 PA e 03/07 PA) integrantes do volume 

II deste trabalho.  

Inicialmente foi feito consulta ao autor do projeto de requalificação para a 

nova utilização do prédio, quando o arquiteto, através de depoimento textual, 

apresentou a sua proposta arquitetônica, resumidamente, da seguinte forma: 

 
Além da necessidade da criação e ampliação de espaços para abrigar a 
escola de artesanato do programa de artesanato do PROART-RN e a 
escola de dança do Teatro Alberto Maranhão, o Governo do Estado do RN 
buscou também na escolha deste edifício, contribuir para o processo de 
revitalização do bairro da Ribeira e particularmente da Praça Augusto 
Severo, que juntamente ao prédio do Teatro Alberto Maranhão e do Museu 
da Cultura Popular (antiga rodoviária), em fase de implantação pela 
Prefeitura Municipal, formarão um novo pólo cultural na Cidade. 
Deste modo, formulamos o Projeto do Espaço Cultural Augusto Severo com 
uma área total construída de aproximadamente 1.700,00 m² distribuídos em 
dois pavimentos. No pavimento térreo, funcionarão o memorial do edifício, 
lojas, oficinas de artesanato, sala multiuso, café, administração e serviços. 
No pavimento superior, a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, 
com cinco salas de aula, administração, vestiários e terraço descoberto. 
  
O projeto arquitetônico objetiva restaurar a parte antiga do edifício que é 
tombado como patrimônio estadual, pelo decreto nº 11.201, de 06 de 
dezembro de 1991 e reformar o seu anexo “moderno”, tudo feito através de 
um criterioso trabalho de pesquisa e restauração desenvolvido por um 
especialista da área, de acordo com as cartas e normas patrimoniais que 
disciplinam as intervenções em edifícios históricos desta categoria. (Haroldo 
Maranhão, 2009). 

 

A proposta arquitetônica referência é justificada pela reconhecida 

necessidade e anseio da classe artística e cultural da cidade para a ampliação da 

EDTAM, de modo a disponibilizar um espaço isolado e específico para seu 
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funcionamento, bem como pela excelente localização do prédio do antigo GEAS, 

situado ao lado do Teatro Alberto Maranhão. 

A definição pela utilização da citada proposta arquitetônica como referência 

para a realização do projeto de reabilitação estrutural, foi pautada pelo fato de ser o 

projeto adotado, premissa fundamental para o reconhecimento das áreas 

preserváveis e áreas passíveis de alterações de forma semelhante à análise 

apresentada no item 1.2 deste trabalho. 

No caso da proposta adotada para a reutilização do prédio do antigo GEAS, 

que já funcionou como Escola Normal, Grupo Escolar, Escola de Ensino Médio, 

Faculdade de Direito e por último como Secretária de Segurança do Estado, apesar 

de caracterizar uma requalificação, representa o justo retorno e respeito a sua 

utilização original, ou seja, como estabelecimento de ensino. 

A análise do partido arquitetônico foi subdividida em períodos de acordo com 

as modificações mais marcantes ocorridas na edificação ao longo de sua utilização, 

sendo tratadas, isoladamente, as seguintes regiões: Área referente à construção 

original de 1908, a ampliação ocorrida em 1910 e a segunda ampliação ocorrida em 

1960 (térreo e pavimento superior).  

 

Figura 114. Vista das áreas: construção original e ampliações 1910 e 1960 

 
(Fonte: Google Earth e adaptações do autor, 2012). 
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O partido do projeto de requalificação para a nova utilização do prédio, 

proposto pelo arquiteto Haroldo Maranhão, foi pautado basicamente em decisões 

bastante simples, principalmente na área referente à construção original datada de 

1908 e na ampliação ocorrida em 1910. As modificações mais marcantes foram 

concentradas na área de ampliação ocorrida em 1960. A seguir são elencadas, 

separadamente, as alterações e modificações efetuadas que merecem destaque em 

cada área da edificação. 

 

5.5.1 Construção Original – 1908 

 

A parte do prédio construída originalmente, evidentemente é a área da 

edificação de maior valor patrimonial e, no partido arquitetônico adotado, percebe-se 

claramente que suas formas foram integralmente mantidas, bem como suas 

características arquitetônicas preservadas.  

 

Figuras 115 e 116. Vista da fachada principal – 1908 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 
 

A construção original praticamente não sofreu nenhuma alteração 

significativa (Figuras 117 e 118). Buscou-se a conservação tipológica existente na 

edificação, desde sua volumetria até a conservação dos seus elementos 

arquitetônicos e artísticos remanescentes.  

Assim, as intervenções na sua arquitetura foram consideravelmente 

minimizadas e, por vezes, reduzidas ao essencial, simplesmente no sentido de 

oferecer a criação/manutenção de boas condições de habitabilidade e 

funcionabilidade ao novo uso. As únicas alterações ocorridas foram as modificações 
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da utilização dos ambientes conforme apresentado no quadro demonstrado no 

quadro 01. 

 

Figuras 117 e 118. Vista do interior da edificação - Vestíbulo -1908 

    
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

Quadro 01. Quadro comparativo: modificação de ambientes (1908/Proposta adotada) 

PAVIMENTO TÉRREO: CONSTRUÇÃO ORIGINAL (1908) 

1908 PROPOSTA ADOTADA ÁREA(m2) 

Vestíbulo Museu 84,61 

Sala de Aula (E) Loja 01 63,70 

Circulação Circulação 14,66 

Sala de Aula (C) Loja 02 53,70 

Circulação Circulação 14,66 

Sala de Aula (D) Loja 02 63,70 

(E) – Lado Esquerdo; (C) – Central; (D) – Lado Direito 
(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 
5.5.2 Ampliação 1910 

 

A área ampliada em 1910, não sofreu modificações marcantes na disposição 

dos ambientes conforme demonstrado no quadro 02, sendo as salas de aula 1 e 2 

integradas e transformadas em salão multiuso (auditório). É válido ressaltar que a 

parede que dividia as duas salas, conforme consta no levantamento do projeto 

original (MOREIRA, 2005), não mais existia no levantamento atual, e a sala de aula 

3 foi subdividida para funcionar como departamento administrativo da nova 

destinação. 

 

 

 

 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figura 119. Vista do interior do salão - 1910 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

Quadro 02. Quadro comparativo: modificação de ambientes (1910/Proposta adotada) 

PAVIMENTO TÉRREO: AMPLIAÇÃO (1910) 

 
1910 

 
PROPOSTA ÁREA(m2) OBS. 

Sala de Aula (1)-
70,00m2 

Salão Multiuso 
 

140,00 

No presente 
levantamento não foi 

verificada a parede que 
divide o salão 

 

Sala de Aula (2)- 
70,00m2 

Sala de Aula (3) 

Administração 
(19,94m2) 

Recepção (10,50m2) 
Cadastramento 

(11,77m2) 
Microcrédito (11,77m2) 

53,98 
Criação de paredes 

para divisão de 
ambientes 

(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

5.5.3 Ampliação 1960 (Térreo) 

 

Esta região foi a que sofreu modificações mais consideráveis na proposta 

adotada. O projeto propõe, nesta área, uma série de adições e subtrações na 

redefinição física do espaço. 

No pavimento térreo foi considerada na proposta a supressão de alguns 

compartimentos. O compartimento central, localizado de frente ao pátio interno, foi 

retirado integralmente e no seu lugar foi implantada a plataforma para PNE e a nova 

escada de acesso ao pavimento superior (Figuras 120 e 121).  

 

 

01/09/2011 



     

 

121 

Figuras 120 e 121. Vista do pátio interno
18

 

      
(Fonte: Haroldo Maranhão, 2008). 

 

A retirada deste compartimento foi justificada por razão funcional e também 

pelas péssimas condições estruturais que apresentava o local (Figuras 122 e 123); 

já o compartimento situado na lateral esquerda foi da mesma forma retirado 

completamente, e no seu espaço foi localizada uma área verde (jardim interno) 

(Figura 124). As duas alterações citadas, além de razões de cunho funcional, 

concorreram para marcar a separação do corpo original da edificação construído em 

1908 e a área de ampliação ocorrida em 1960, com a conseqüente valorização da 

primeira.   

 

Figuras 122 e 123. Vista do estado de deterioração da estrutura
19

 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

 

 

                                            
 

18
 Ambiente com elementos característicos do estilo modernista, azulejos rosas e colunas circulares 

revestidas com pastilhas cinza; destaque para a área onde vai ser implantada a plataforma para PNE 
e escada de acesso ao pavimento superior. 
19

 Compartimento onde será implantada a plataforma para PNE e nova escada de acesso ao 
pavimento superior. 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figura 124. Vista do compartimento onde será reservada á área de jardim 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

Outras alterações que merecem destaque na proposta adotada no térreo, 

foram a transferência da escada de acesso ao pavimento superior, motivada pelas 

inadequações das dimensões existentes, principalmente o pé direito reduzido do 

primeiro lance e da sua localização (Figuras 125 e 126), e a modificação de 

utilização dos banheiros existentes que foram recentemente reformados (Figuras 

127 e 128). 

 

Figuras 125 e 126. Detalhe da escada que será demolida – destaque para o pé direito do primeiro 
lance reduzido 

                  
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 127 e 128. Detalhe dos banheiros recentemente reformados localizados no térreo 

     
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

01/09/2011 

01/09/2011 01/09/2011 

01/09/2011 01/09/2011 
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Figuras 129 e 130. Modificações propostas no partido arquitetônico para requalificação de uso – 
pavimento térreo ampliação 1960 

 

 
(Fonte: projeto cedido pelo arquiteto Haroldo Maranhão, 2008). 
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Quadro 03. Quadro comparativo: modificação de ambientes (1910 - Proposta adotada) 
PAVIMENTO TÉRREO: AMPLIAÇÃO (1960) 

 
1960 

 
PROPOSTA ÁREA (m

2
) OBS. 

Ambiente 01 - 
Sala 

Escada; elevador PNE, Jardim 84,61  

Ambiente 02 – 
Prolongamento 
da circulação 

Ampliação da circulação 63,70  

Ambiente 03 – 
Pátio interno 

Ante-câmara/palco (13,12 m
2
); 

praça da alimentação (120,27 m
2
) 

133,39  

Ambiente 04 - 
Sala 

Café (14,36 m
2
) 14,36  

Ambiente 05 - 
Sala 

Jardim 7,21 Retirada de parede 

Ambiente 06 - 
Depósito Circulação 

 
20,76 Retirada de parede 

Ambiente 07 - 
Depósito 

Ambiente 08 - 
Sala 

Fisioterapia (11,01 m
2
), 

Oficina 01 (33,80 m
2
) 

44,81 Retirada de paredes 

Ambiente 09 - 
Circulação 

Circulação 17,84  

Ambiente 10 - 
Sala 

WC feminino 13,70 Retirada de paredes 

Ambiente 11 - 
Sala 

WC masculino 13,22 Retirada de paredes 

Ambiente 12 - 
Prolongamento 
da circulação 

Circulação/jardim 24,73  

Ambiente 13 - 
Sala 

Jardim 56,69 Retirada de parede 

Ambiente 14 - 
Sala 

Oficina 02 33,34 
Retirada de 

parede/criação de 
parede 

Ambiente 15 - 
Sala 

Oficina03 (33,34 m
2
); 

Oficina04 (33,34 m
2
), 

Copa (3,53 m
2
), 

Bwc (2,41 m
2
), 

A.Serviço (3,62 m
2
2), 

DSG (4,25 m
2
) 

80,49 
 

- 

Ambiente 16 - 
Sala 

Jardim 24,73 - 

Ambiente 17 - 
Sala 

Jardim 24,73 - 

(Fonte: Elaboração do autor, 2012). 

 

5.5.4 Ampliação 1960 (Pavimento superior) 

 

No pavimento superior as modificações continuaram de forma destacada. No 

segundo piso assiste-se a uma reconfiguração completa do espaço pré-existente de 

modo a adaptar-se ao novo uso; uma nova distribuição interna de compartimentos 

foi adotada. Destas modificações efetivadas, destacam-se a transformação da sala 
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localizada na extremidade para a instalação dos vestiários masculinos e femininos e 

o salão central (Figuras 131 e 132) que foi dividido em três salas de aula, 

delimitadas por meio de divisórias.  

 

Figuras 131 e 132. Vista do interior do salão - 1960 (Pavimento superior) 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 
 

Quadro 04. Quadro comparativo: modificação de ambientes (1960 - pavimento superior/proposta 
adotada) 

PAVIMENTO SUPERIOR: AMPLIAÇÃO (1960) 

 
1960 

 
PROPOSTA ÁREA (m

2
) OBS. 

Sala 01 
Vestiário Feminino (25,12 m

2
) 

Vestiário Masculino (16,98 m2) 
41,10 

Criação de paredes 
Demolição de paredes 

Sala 02 Sala de Dança (01) 77,90  

Circulação Circulação 133,39  

Salão 04 
Sala de Dança (02) -71,95 m

2
 

Sala de Dança (03) -71,95 m
2
 

 
143,90 Criação de Divisórias 

Sala 05 
Sala de Dança (04) -71,95 m

2
 

Sala de Dança (05) -71,95 m
2
 

 
143,90  

Escada/Hall 
Recepção (11,88 m

2
) 

Reuniões (14,83 m
2
) 

Administração (11,88 m
2
) 

38,59 Demolição de Paredes 

Ambiente 08 – 
Sala 

Fisioterapia (11,01 m
2
), 

Oficina 01 (33,80 m
2
) 

44,81 
Retirada de paredes não 

originais 

Escada/hall Circulação 17,84  

(Fonte: elaboração do autor, 2012). 

 

 

 

 

 

01/09/2011 01/09/2011 



     

 

126 

Figuras 133 e 134. Modificações propostas no partido arquitetônico para readequação de uso – 
ampliação 1960 – pavimento superior 

 

 
(Fonte: projeto cedido pelo arquiteto Haroldo Maranhão, 2008). 

 

Nas análises dos projetos arquitetônicos de requalificação, a atenção 

naturalmente se volta, em um primeiro momento, para aqueles elementos que serão 

mantidos e, portanto, ficarão como legado de um tempo vivido. Contudo, há que se 

definir criteriosamente o que deverá ser esquecido ou suprimido.  
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Neste caso adotado, as supressões concentram-se na área referente a 

ampliação ocorrida em 1960, certamente pelo fato do seu valor patrimonial ser 

menor que o da construção original.  

Ao suprimir acréscimos que não colaboram com uma leitura de conjunto, o 

processo de transformação, ao redesenhar o espaço, acaba por conferir mais 

destaque ao valor patrimonial das construções originais, sendo o que se percebeu 

no partido proposto pelo arquiteto Haroldo Maranhão e adotado como objeto de 

referência para este projeto de reabilitação estrutural. 

Ressalte-se, entretanto, que para a historicidade a conservação da adição é 

normal, enquanto que a remoção é excepcional. 

Do ponto de vista da estética, inverte-se o raciocínio: o acréscimo reclama a 

remoção. Delineia-se, portanto, o conflito entre as duas instâncias e a resolução é 

determinada por aquela que tem maior peso no contexto da proposta. 

 

5.6 ESCOLHA DAS ÁREAS A SEREM OBJETO DA PROPOSTA DE 

REABILITAÇÃO ESTRUTURAL 

 

A catalogação das patologias, representada por registro fotográfico, 

mapeamento miniuncioso de danos, descrição, localização e identificação de suas 

prováveis causas, é fundamental no desenvolvimento da proposta de intervenção de 

reabilitação estrutural em prédios de valor patrimonial.  

Em regra, uma inspeção visual prévia bem conduzida pode já fornecer 

informações preciosas sobre o estado de conservação da edificação, utilizadas para 

nortear os procedimentos a adotar para sua correção. Finda esta fase, deverá ser 

procedida a escolha das possíveis áreas que necessitarão de uma intervenção 

restaurativa de reabilitação, e que é normalmente fundamentada nos resultados da 

análise técnica das observações registradas após a fase de levantamento cadastral. 

Em princípio, a escolha da área da intervenção a ser analisada será feita 

prioritariamente, considerando-se o estado de segurança estrutural de cada 

ambiente, ou seja, as áreas que apresentem instabilidade estrutural ou risco de 

desabamento. 

Contudo, esta avaliação de segurança estrutural deverá ser feita de forma 

precisa, tendo em vista tratar-se de uma tarefa extremamente complexa; se não for 

analisada criteriosamente poderá conduzir a decisões inadequadas. 
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Isto deve-se a diversos fatores, tais como a inexistência do projeto estrutural 

original, o desconhecimento de modificações estruturais ocorridas ao longo da vida 

da edificação, as incertezas relativas as características e o comportamento dos 

materiais submetidas ao desgaste natural (COSTA, 2005). 

Desta forma a escolha dos ambientes que sofrerão intervenção de 

reabilitação neste estudo, será pautada, resumidamente, nos seguintes fatores: 

destinação do uso dos ambientes com as consequentes modificações ocorridas, sua 

importância histórica e verificação de sinais visíveis de instabilidade de elementos 

estruturais.  

Diante dos critérios de escolha adotados, definiu-se quatro áreas que serão 

submetidas a análise de intervenção de reabilitação estrutural e sua interferência 

com relação a autenticidade e integridade,  três  no pavimento térreo e uma no 

pavimento superior (Figuras 135 e 136), conforme a seguir relacionadas. 

Pavimento Térreo (Figura 135):  

- Cobertura do acesso principal (1908) - (1); 

- Sala de aula - Estrutura de sustentação de madeira (1908) - (2); 

- Salão Multiuso (1910) - (3). 

 

Figura 135. Indicação das áreas a serem analisadas - proposta arquitetônica reutilização GEAS 
(pavimento térreo) 

 
 (Fonte: Haroldo Maranhão, 2008, adaptações de autor,2011). 

 

Pavimento Superior (Figura 136):  

- Salão Central (1960) - (1). 

 

1

      

2      

3      
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Figura 136. Indicação das áreas a serem analisadas - proposta arquitetônica reutilização GEAS 
(Pavimento superior) 

 
(Fonte: Haroldo Maranhão, 2008, adaptações do autor,2011). 

 

Na ação de intervenção restaurativa de reabilitação estrutural, a utilização de 

novas técnicas e/ou materiais, torna-se essencial trabalhar com os conceitos de 

compatibilidade e reversibilidade.  

Por compatibilidade dos materiais ou técnicas utilizadas entende-se algo que 

sendo diferente do existente no objeto da intervenção, não lhe introduz danos 

visuais, materiais ou estruturais imediatos ou diferidos no tempo, e reversibilidade 

referindo-se a possibilidade de substituição ou retirada de um determinado elemento 

inserido na intervenção, sem que esta ação não provoque danos ao elemento e ao 

ambiente seja visualmente ou estruturalmente (COSTA, 2005). 

 Neste capítulo do trabalho serão apontadas algumas soluções de 

reabilitação estrutural para cada ambiente analisado conforme identificação no item 

5.6 deste trabalho. 

A avaliação estrutural preliminar deve ser realizada de maneira a garantir que 

as novas cargas, que serão aplicadas a edificação, estejam dentro da capacidade 

suporte da estrutura existente. Portanto, é fundamental que os ensaios de 

resistência sejam previstos nessa atividade. 

1
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Em primeiro lugar, deve-se avaliar a segurança presente e depois os níveis 

esperados ou que podem ser alcançados como resultado da ação; a análise teórica 

deveria ser sempre interpretada em função do comportamento da estrutura ao longo 

do tempo e com observação precisa no local e muita experiência prática (ICOMOS, 

2002 in COSTA, 2005). 

As intervenções levam em suas execuções o compromisso de, através de 

pequenos trabalhos de conservação, não interferir no conceito original da 

construção. Assim, a intervenção deverá ser executada após análise detalhada das 

técnicas específicas e tecnologias usadas na construção original. 

A escolha das soluções e técnicas adotadas para a análise da interferência 

com relação à autenticidade e integridade da edificação, de acordo com os 

ambientes já previamente definidos no capitulo anterior, foi pautada de acordo com 

as seguintes premissas: Técnicas mais comumente utilizadas na atualidade, 

particularidades da edificação analisada e características, estética e estrutural, da 

solução de intervenção. 

 

5.7 ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO RESTAURATIVA DE 

REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DEFINIDAS CONFORME INTERFERÊNCIAS NA 

AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA EDIFICAÇÃO 

 

5.7.1 Pavimento Térreo 

 

5.7.1.1 Cobertura do acesso principal (1908): 

 

Com base nos elementos colhidos preliminarmente, foram obtidas as 

seguintes informações com relação a cobertura do acesso principal: as duas colunas 

de seção circular, esbeltas, segundo as observações visuais e de acordo com sua 

tipologia e características externas, demonstram ser constituídas de perfis metálicos 

revestidos com argamassa, tornando-se necessário ensaios específicos para 

alcance da confirmação.  

A laje de cobertura, abobadada, é constituída por uma membrana de 

alvenaria de tijolo cerâmico fixados por tela metálica argamassada. 

As platibandas, frontal e laterais, construídas sobre a laje, apresentam 

contornos ornamentados, tendo em suas extremidades águias simbólicas.  
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De uma forma geral a aparência externa revela bom estado de conservação, 

apresentando, contudo, sinais de desgaste natural por contato permanente com as 

intempéries e  enegrecimento das superfícies provocado por infiltrações. 

Diante das informações obtidas e de acordo com a ficha cadastral e mapas 

de danos da região analisada, observa-se que a estrutura de sustentação encontra-

se em boas condições de estabilidade, verificando-se apenas pontos localizados de 

exposição do perfil metálico das vigas de sustentação, porém, sem a comprovação 

de perda de massa.  

A laje abobadada não apresenta fissuras comprometedoras, apesar da 

eclosão de vegetação de pequeno e médio porte que, até o momento da vistoria, 

não tinha afetado a sua estrutura física.  

Conclui-se que esta área não necessita de uma intervenção de reabilitação 

estrutural que utilize a inserção de qualquer elemento de reforço, não sendo possível 

a análise com relação às interferências na AUTENTICIDADE e INTEGRIDADE, 

causadas pela inserção de elementos de reabilitação, visto que necessita apenas de 

procedimentos de manutenção corretiva, com efeito de prevenção, que garantam a 

sua conservação, conforme indicados nas pranchas 01/02COB e 02/02COB 

integrante do volume II deste trabalho. 

Segundo os procedimentos recomendados pela Carta de Veneza, a 

recuperação da estanqueidade da cobertura, não está apenas relacionada à eficácia 

dos produtos impermeabilizantes a serem adotados, mas também à compatibilidade 

das técnicas de aplicação as especificidades da cobertura, bem como com todas 

suas variáveis de interferência relacionadas às instalações de drenagem das águas 

pluviais e outros sistemas existentes na cobertura.  

Vale ressaltar que a metodologia conservativa tem por finalidade a 

manutenção das características de estabilidade e funcionais da edificação, ao longo 

do tempo, caracterizada por intervenções que buscam o retorno da eficiência de 

todos os seus componentes, em particular para as impermeabilizações e proteções. 

O anexo B da Carta de Restauro (1964), que trata de “Instruções para os 

critérios das restaurações arquitetônicas”, alerta para a adoção de medidas de 

caráter preventivo, inclusive para evitar intervenções de maior amplitude”, 

enfatizando, assim, a realização de intervenções somente em último caso, 

priorizando a conservação dos monumentos (CARTA DE VENEZA, 1964).  
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Como não houve a necessidade de uma intervenção de reabilitação 

estrutural nesta área, elencamos a seguir os procedimentos que podem ser 

adotados para a sua conservação conforme recomendações contidas no programa 

Monumenta: 

a) Demolição e remoção de trechos de revestimentos desagregados; 

b) Erradicação de vegetação existente (utilizando K-Otec), inclusive com a 

retirada das suas raízes e posterior preenchimento dos vazios 

remanescentes; 

c) Tratamento do perfil metálico, retirada de incrustações e corrosão com 

emprego de lixadeira com escova de aço rotativa; 

d) Aplicação de primer anti-corrossivo a base de zinco; 

e) Lavagem e desinfecção de superfície com emprego de hidrojateamento 

leve com utilização de água e sabão neutro; 

f) Recomposição de trechos de revestimento com emprego de argamassa a 

base de cimento : areia : cal; 

g) Revisão do sistema de impermeabilização, em toda a face superior da 

laje; 

h) Aplicação de selador acrílico em colunas, e superfície inferior da laje; 

i) Pintura de acabamento final em tinta PVA acrílica.  

 

Figura 137. Vista da coberta do acesso principal 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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Figuras 138 a 141. Detalhes das patologias existentes (exposição de perfil metálico, presença de 
vegetação, enraizamento, enegrecimento, infiltrações) da área “1” de intervenção a ser analisada 

          
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

5.7.1.2- Sala de Aula - Estrutura de Sustentação de Madeira (1908) 

 

O segundo caso analisado refere-se a intervenção na sala de aulas 02. 

Trata-se de um ambiente integrante da construção original da edificação e, como a 

entrada de acesso principal analisada anteriormente, possui reconhecido valor 

patrimonial.  

Contudo, a sua situação é bastante distinta do primeiro caso, pois, conforme 

disposto na ficha e no mapeamento de danos, esta área encontra-se com diversas 

patologias comprometedoras, que põe em risco de ruína a estrutura de sustentação 

da cobertura.  

A intervenção de reabilitação restaurativa analisada será resumida a coberta 

e a estrutura de sustentação de madeira existente, observando-se que o telhado já 

não cumpre mais a sua função precípua, qual seja a de proteger a edificação.  

A cobertura encontra-se em péssimas condições de conservação (Figura 

142), sendo observadas de acordo com o mapeamento de danos, como principais 

patologias: visíveis deformações, tesouras incompletas, telhas quebradas e 

faltantes, trechos em ruína parcial, ataque de cupins de forma generalizada, calhas e 

condutores de águas pluviais danificados e ausência de rufos devido a ação de 

vândalos.  
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Figura 142- Vista da área de intervenção “2” a ser analisada – com a verificação da descaracterização 
da estrutura de madeira e coberta (inclinação e telhas de fibrocimento) – sala de aula – construção 

original-1908 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

Figuras 143 a 146. Detalhes das patologias existentes (deformações, tesouras incompletas, telhas 
quebradas e faltantes, trechos com ruína parcial, ataques de cupins de forma generalizada, calhas e 

condutores de águas pluviais danificados e ausência  de rufos) da área “2” de intervenção a ser 
analisada 

          
(Fonte: Alcio da C. Pereira, Setembro, 2011). 

 

É válido ressaltar, que tanto a estrutura de sustentação como a cobertura, 

encontram-se descaracterizadas, devido à inadequada substituição do material 

empregado originalmente, telhas cerâmicas sobre madeiramento por madeira de 

resistência duvidosa e utilização de telhas onduladas de cimento amianto (Figuras 

143 a 146). 

 A intervenção em estruturas de madeira deve levar em consideração duas 

situações distintas. 

A primeira situação ocorre quando as condições dos elementos que 

compõem a estrutura de madeira ainda encontram-se passíveis de restauração, ou 

seja, aceitam procedimentos de enxertos e reforços, com vistas à possibilidade de 

sua reconstituição.  

Neste caso, a consolidação dos elementos constituintes poderá ser 

procedida mediante reforços, normalmente com a utilização de ligações com perfis 
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de aço em U, e a fixação de chapas metálicas a estrutura existente por meio de 

pregos ou parafusos (Figura 147). 

 

Figura 147.  Consolidação de estrutura da cobertura em madeira (opção 1) 

 
 (Fonte: MAZZOLANI, 1991. p.32). 

 

A segunda situação refere-se ao caso em que a estrutura é considerada 

irrecuperável, devido ao seu adiantado estado de comprometimento, apodrecimento 

da madeira, ataque de xilófagos de forma generalizada, provocando a fragilização 

isolada de algumas peças ou, às vezes, de sua totalidade, concorrendo para o risco 

iminente de ruína.  

Esta situação foi a considerada no projeto de readequação adotado (Figuras 

148 e 149), se tornando necessária a substituição integral de todos os componentes 

da cobertura: estrutura de sustentação e telhado. No caso de uma estrutura ainda 

original, seria recomendável realizar antes dos procedimentos de desmontagem, a 

catalogação de peças que se encontrarem ainda íntegras, para um possível 

reaproveitamento na composição da nova cobertura, porém não é o caso em que se 

encontra a estrutura analisada 

No projeto arquitetônico de readequação adotado como referência para a 

análise estrutural, foi considerada a execução de um forro em madeira no 

acabamento final (Figura 150), encobrindo desta forma a nova cobertura executada.   
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Figura 148. Detalhe da posição da área “2” de intervenção a ser analisada 

 
(Fonte: Projeto Haroldo Maranhão, 2009). 

 
Figura 149. Detalhe do corte da nova tesoura a ser executada 

 
(Fonte: Projeto Haroldo Maranhão, 2009). 

 

Figura 150. Detalhe do corte  com vista da nova estrutura de madeira a ser executada 
conforme projeto de requalificação, inclusive com o detalhe do forro que será adotado, encobrindo a 

estrutura recomposta. 

 
(Fonte: Projeto Haroldo Maranhão, 2009). 
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Para proceder à análise da proposta para intervenção nesta área, deve-se 

levar em consideração as duas situações indicadas anteriormente: a primeira 

situação ocorreria quando fosse possível efetuar a restauração com a reconstituição 

parcial dos trechos remanescentes da cobertura existente e a outra situação 

ocorreria caso fosse necessária a reconstrução integral com a execução de uma 

nova estrutura.  

Na primeira situação com relação ao respeito da INTEGRIDADE e 

AUTENTICIDADE, e fazendo uma análise comparativa com as recomendações 

contidas nas cartas de restauro, percebe-se que para a reconstituição de peças, é 

dito: “Os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem integrar-se 

harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se, todavia, das partes originais a fim de 

que a restauração não falsifique o documento de arte e de história (...)” (Carta de 

Veneza, 1964). 

Adotando os procedimentos executivos indicados na Figura 147, as peças 

de aço inseridas se distinguirão claramente das peças remanescentes de madeira.  

Desta forma, além da distinção recomendada, o respeito à INTEGRIDADE e 

AUTENTICIDADE é reforçado pela adoção de outro material, atendendo também as 

recomendações descritas no artigo sétimo da Carta de Veneza, que recomenda para 

o caso de admissão de elementos o que segue: “aditamentos de partes acessórias 

de função sustentante e reintegrações de pequenas partes verificadas 

historicamente, executadas, se for o caso, com clara determinação do contorno das 

reintegrações, ou com adoção de material diferenciado, embora harmônico, 

facilmente distinguível ao olhar, particularmente nos pontos de enlace com as partes 

antigas e, além disso, com marcas e datas onde for possível”. 

Percebe-se, então, que a opção de intervenção, considerando a 

reconstituição parcial e a inserção de elementos de reforço, deixará naturalmente 

sinais de distinção entre o trecho remanescente e o consolidado, devido às 

diferentes características dos dois materiais, o original e o empregado nas inserções 

e reforços.  

Com isso tem-se a preservação da autenticidade da técnica e da integridade 

do objeto. Para que o objeto seja autentico entra o conceito da distinguibilidade. No 

caso de se utilizar outra tecnologia para reabilitação estrutural (o uso do perfil 

metálico para complementação da tesoura de madeira) há uma perda (total ou 

parcial) da autenticidade da técnica. Atinge-se a integridade do objeto. O que não 
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significa que a solução não seja adequada. O que se deseja é que seja preservada a 

autenticidade e integridade do edifício como um todo. Fragmentando-se o edifício 

como parte de uma metodologia de avaliação, mas o objetivo é avaliar o bem. 

Para a segunda situação, considerando a opção da execução de nova 

estrutura de madeira e cobertura com relação ao respeito à INTEGRIDADE da 

intervenção analisada, certamente a integridade será atendida, afirmativa 

fundamentada nas prescrições contidas na Carta de Restauro, que recomenda: “os 

acréscimos só poderão ser tolerados na medida em que respeitarem todas as partes 

interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua composição e 

suas relações com o meio ambiente”, e, também no mesmo artigo, com relação as 

modificações necessárias diz que: serão permitidas “modificações ou inserções de 

caráter sustentante e de conservação da estrutura interna ou no substrato ou 

suporte, desde que, uma vez realizada a operação, na aparência da obra vista da 

superfície não resulte alteração nem cromática nem de matéria”.  

É válido ressaltar que o acabamento final da nova estrutura, será concluído 

com o lançamento de um forro de madeira para a composição do ambiente, 

ocultando a nova estrutura a executar.  

Analisando no tocante a AUTENTICIDADE, referindo-se a execução da nova 

estrutura as recomendações das cartas prescrevem: “a reconstrução deve se limitar 

à reprodução de substâncias cujas características são conhecidas graças aos 

testemunhos materiais e/ou documentais. As partes reconstruídas devem poder ser 

distinguidas quando examinadas de perto” (Carta de Burra).  

No nosso estudo de caso, como a estrutura de madeira já se encontrava 

descaracterizada, e não havia condições de se ter informações precisas sobre as 

suas características originais.  Após a intervenção não será possível obter a clara 

diferenciação dos materiais utilizados, bem como a explicitação da época em que 

foram empregados, ou seja, não teremos a autenticidade do material.  

Fica em aberto a questão se podemos considerar como uma interferência na 

autenticidade a reposição de um material como a madeira. Além disso, destacamos 

a importância da recomposição do volume do telhado com os materiais tradicionais 

para a leitura do conjunto da obra, ou seja, para a sua integridade.  

Conforme discutido no item 1.2 do capítulo 1 deste trabalho, percebe-se que 

nesta situação deverá ser considerada que a manutenção da técnica empregada 

originalmente para a execução do novo elemento a ser inserido é condicionante para 
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a garantia da autenticidade em particular da técnica, contudo, não garantirá a 

autenticidade do edifício como um todo.  

 

5.7.1.3 - Salão Multiuso (1910): 

 

Analisando a terceira área escolhida, o salão de Multiuso (Figura 151), 

observa-se que, com base na indicação das patologias registradas (Figuras 152 a 

155) nas fichas e no mapeamento de danos, trata-se notadamente da região do 

prédio em que a estrutura encontra-se mais seriamente comprometida, necessitando 

de intervenção de reabilitação estrutural imediata, de modo a evitar o seu colapso. 

 

Figura 151. Vista da área “3” de intervenção a ser analisada 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figuras 152 a 155. Detalhes das patologias existentes (fissura longitudinal, infiltrações de 
forma generalizada, deformação da laje e mofo e limo) da área “3” de intervenção a ser analisada 

          
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

  

Patologias verificadas: 

- Pontos isolados de infiltração nas regiões abaixo das áreas molhadas, 

agravando o processo de corrosão; surgimento de manchas esverdeadas, 

01/09/2011 

01/09/2011 01/09/2011 
01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 
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provocadas pela infiltração permanente devido ao encharcamento do 

material de enchimento, concorrendo para o  aumento de carga sobre a laje; 

- Presença de eletrodutos de ferro embutidos na laje em adiantado estado 

de oxidação, agravando o processo corrosivo; 

- Fragmentos de tijolo e argamassa de saibro na massa do concreto; 

- Fissura na região mediana da laje, prolongando-se por toda sua extensão, 

criando falsa junta de dilatação; 

- Áreas umedecidas por infiltrações, com formação de minúsculas 

estalactites. 

Diante da verificação do precário estado de conservação desta região, torna-

se, indispensável a realização de uma inspeção complementar para obter 

informações particulares sobre os diversos elementos estruturais, tais como 

dimensões,  armaduras e resistência do concreto. 

 

Figura 156. Detalhamento da laje considerada no projeto de requalificação adotado 

 
 (Fonte: Projeto Haroldo Maranhão, 2009). 

 

De acordo com o resultado obtido após a inspeção técnica (Figuras 157 a 

161), verificou-se que a estrutura existente é formada por laje maciça em concreto 

armado, com espessura aproximada de 8 cm, sustentada por vigas invertidas em 

concreto armado convencional, apoiadas em pilares e alvenaria de tijolos de grande 

espessura. 
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Vale ressaltar que durante a inspeção inicial constatou-se a existência de 

uma camada de material de enchimento (diatomita), entre a laje que forra o 

pavimento térreo e a laje de contra-piso do pavimento superior (Figuras 162 e 163). 

 

Figuras 157 e 158. Registro fotográfico da inspeção da laje - face inferior 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

 

Figuras 159 a 161. Registro fotográfico da inspeção da laje - face superior 

       
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

 

Figuras 162 e 163. Detalhe do material de enchimento encontrado entre lajes (diatomita) 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 
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Figura 164. Detalhamento do resultado da inspeção da laje 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

 

Figura 165. Detalhamento do resultado da inspeção da laje inferior (seção transversal) 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2011). 

 

No sentido de corrigir as patologias detectadas na etapa de mapeamento de 

danos, torna-se necessária a intervenção de reabilitação para a recuperação da 

capacidade portante da estrutura através da inserção de elementos de reforço.  

No caso em questão poderão ser utilizados para análise, diversas técnicas 

de reforço, dentre as quais destacamos as três mais comumente adotadas em 

situações semelhantes: elementos de concreto armado (forma direta e invertida), 

estrutura em perfis metálicos e compósitos de fibra de carbono.  

Nas três soluções, envolvendo a utilização de concreto armado e estrutura 

metálica, as reações das vigas serão transmitidas para o solo por meio de pilares 
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localizados junto às paredes, apoiados nas extremidades dos balanços das vigas de 

equilíbrio, fundadas em sapatas afastadas da fundação existente. 

Antes da intervenção, preliminarmente deverão ser debeladas as causas 

responsáveis pelos danos existentes na estrutura, como deformações excessivas, 

fissuras e infiltrações. Para isso torna-se necessário a retirada do material de 

enchimento, diatomita(tabatinga) (Figura 165), que por encontrar-se saturado, 

representa uma considerável sobrecarga, certamente não prevista na concepção 

estrutural original.  

Em substituição ao enchimento será conveniente criar uma sobrelaje para 

piso, apoiada em filetes de alvenaria, ocultadas pelas vigas invertidas conforme 

apresentada na figura 166. 

 

Figura 166 – Detalhamento da retirada da camada de enchimento entre a laje inferior e o contra-piso 
superior 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

5.7.2 – Soluções analisadas - Salão Multiuso (1910) 

 

Elementos de Concreto Armado 

Com relação à intervenção adotando elementos de reforço em concreto 

armado, devem-se analisar duas situações separadamente. A primeira situação 

executada de modo direto, com as vigas projetadas localizando-se sob a laje e a 

segunda, de modo indireto, com as vigas lançadas sobre a laje, ocultando-as no 

vazio gerado pela remoção da camada de enchimento. Em ambas as situações, as 

cargas provenientes das vigas, serão transmitidas ao solo através de pilares, 

salientes das paredes existentes, apoiados em vigas de equilíbrio criadas no piso do 

salão, de modo a evitar cortes nas alvenarias e interferências nas fundações 

existentes. 
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5.7.2.1 Elementos de reforço em concreto armado de forma direta 

 

No caso da adoção de vigas de reforço de forma direta (Figura 167), os 

elementos estruturais resultarão aparentes e a sua AUTENTICIDADE, ficará 

condicionada ao tratamento final que receberá. Caso os elementos de reforço 

recebam um revestimento de acabamento com as mesmas características da laje 

remanescente, certamente concorrerá para dificultar a identificação entre os trechos 

originais e os trechos inseridos (Figura 168), não atendendo plenamente os 

preceitos preconizados na Carta de Veneza, que recomenda a necessidade da 

distinguibilidade do elemento inserido. 

 

Figura 167. Vista geral da inserção de elementos de concreto de forma direta 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

 

 

Figura 168. Detalhamento da inserção de elementos de forma direta com o acabamento final utilizado 
de mesmas características 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 
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Com relação à INTEGRIDADE, pode-se afirmar que a utilização do concreto 

armado nas edificações contemporâneas de estilo modernista, as peças inseridas se 

integrarão harmoniosamente a estrutura existente (Figuras 169 e 170), face a 

aproximação das características dos materiais utilizados originalmente e os 

empregados nos elementos de reforço.  

Vale ressaltar, sobre este aspecto, a facilidade de moldagem do concreto 

armado, permitindo a sua inserção sem dificuldade a qualquer geometria, vantagem 

não alcançada pela estrutura metálica. 

 

 Figuras 169 e 170. Detalhamento da peça de concreto de forma direta com a estrutura existente 

            

 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

Relação de Pranchas (Solução em concreto armado - forma direta: CAD) – 

Volume II: 

Prancha 01/06 CAD – Fôrmas das fundações: blocos e vigas de equilíbrio; 

Prancha 02/06 CAD – Fôrma das vigas superior; 

Prancha 03/06 CAD – Armação das vigas de reforço e detalhamento; 

Prancha 04/06 CAD – Detalhamento das vigas de equilíbrio;  

Prancha 05/06 CAD – Cortes Transversal e Longitudinal;  

Prancha 06/06 CAD – Armação e detalhamento de pilares e blocos. 

 

5.7.2.2 Elementos de reforço em concreto armado de forma indireta 

 

A segunda situação compreende a inserção de vigas invertidas, 

caracterizadas por elementos de reforço localizados sobre a laje existente, na região 

onde existia o enchimento removido, que ao final resultarão ocultos.  

Fazendo uma análise comparativa com a solução adotada de forma direta, 

verifica-se que neste caso, parte dos elementos de reforço (viga), permanecem 
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imperceptíveis, não sendo, portanto, possível avaliar a AUTENTICIDADE da 

intervenção, porém, deve-se considerar que as vigas existentes são originalmente 

invertidas, ou seja, são classificadas como elementos internos.  

Raciocinando sob este ponto de vista, em particular para as vigas, conclui-se 

que não há a necessidade da percepção dos elementos inseridos para que seja 

garantido o respeito à sua autenticidade, pelo fato de não ocorrer alteração na 

situação original. Já com relação aos pilares criados, serão perceptíveis, e, portanto, 

estes deverão ser identificados (Figura 171). 

 

Figura 171. Vista da peça de concreto de forma invertida e interferência dos pilares criados com a 
estrutura existente 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

Analisando esta opção com relação à INTEGRIDADE, percebe-se claramente 

a combinação e a integração entre as características da estrutura existente e a 

inserida pela aparência final após a intervenção.  

Para este caso, vale ressaltar que esta opção, permite o máximo 

aproveitamento do espaço existente, pelo fato das vigas inseridas não invadirem o 

ambiente interno, consequentemente evitando a redução do pé direito. 

 

Figuras 172 e 173. Detalhamento da inserção de elementos de concreto armado de forma invertida 
com o acabamento final utilizado de mesmas características 

    
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 
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5.7.2.3 Utilização de Estrutura Metálica: Perfis “I” 

 

Na terceira alternativa de intervenção a analisar, será adotada o emprego de 

estrutura metálica, que poderá ser empregada basicamente, de duas formas: 

 a) Através de chapas de aço coladas na face inferior das vigas; 

 b) Através da utilização de perfis metálicos “I”. 

As duas soluções são executadas de forma direta, com os elementos de 

reforço localizados sob a laje, sendo nesta análise considerado apenas a opção b. 

Para o caso da inserção de elementos metálicos através de perfil “I”, foram 

projetadas vigas de reforço apoiadas em pilares também em perfis “I”, sendo em 

ambas empregado o aço SAC 41. Os pilares serão apoiados em vigas de equilíbrio 

lançadas no piso interno do salão, conforme detalhamento demonstrado em 

pranchas (Pranchas 01/06 a 06/06 – Estrutura metálica), integrante do volume II 

deste trabalho. 

Nesta concepção, o respeito a sua AUTENTICIDADE, é resguardado pela 

distinguibilidade entre o material novo e o material original (Figuras 174 e 175), 

configurando a clara diferenciação de ambos, destacando a valorização dos 

sistemas construtivos de cada época, além da possibilidade da reversibilidade. 

 

Figuras 174 e 175. Detalhamento da inserção de elementos metálicos compostos por vigas perfil “I”. 

    
 (Fonte: foto: www.eficienciaenergtica.blogspot.com, desenho: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 

2012). 

 

Por se tratar de uma estrutura estaticamente independente, a sua remoção 

poderá ocorrer sem causar danos aos materiais restantes localizados em seu 

entorno seguindo, portanto, as recomendações contidas no artigo oitavo da Carta de 

Veneza: “Qualquer intervenção na obra ou em seu entorno (...) deve ser realizada de 

tal modo e com tais técnicas e materiais que fique assegurado que, no futuro, não 

ficará inviabilizada outra eventual intervenção para salvaguarda ou restauração”. 
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Partindo para a análise desta opção referente à INTEGRIDADE, podem-se 

citar algumas vantagens relacionadas com as alternativas anteriormente 

apresentadas, correspondentes à boa relação entre resistência e peso especifico do 

aço, quando comparada à da estrutura de concreto. 

Tal fato permite que sejam projetadas peças resistentes e mais leves, com 

dimensões reduzidas e, portanto, ocupando um menor espaço interno. Assim, 

percebe-se que o resultado permite a leitura do espaço como um todo, ou seja, a 

distinguibilidade da estrutura não afeta a integridade do conjunto.   

  

Figura 176. Vista geral da inserção de elementos de reabilitação com utilização de perfis metálicos 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

Figura 177. Detalhamento do contraste entre o perfil metálico e a estrutura pré-existente em 
concreto armado/alvenaria 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

Relação de Pranchas (Solução em estrutura metálica) – Volume II: 

Prancha 01/06 EM – Fôrmas das fundações: blocos e vigas de equilíbrio; 

Prancha 02/06 EM – Vigamento superior: perfil metálico; 

Prancha 04/06 EM – Detalhamento das vigas metálicas: Perfil I; 
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Prancha 03/06 EM – Cortes: longitudinal e transversal; 

Prancha 05/06 EM – Armação e detalhamento das vigas de equilíbrio;  

Prancha 06/06 EM – Detalhamento de pilares metálicos e blocos;  

 

5.7.2.4 Mantas com compósitos de fibra de carbono – MFC 

 

Para a quarta opção de reabilitação analisada, é previsto para o reforço a 

utilização do sistema de compósito de manta de fibra de carbono. Diferentemente 

das opções anteriormente analisadas, para este caso em particular, deverá ser 

executado, necessariamente, a preparação do substrato, para garantir a perfeita 

aderência do sistema à estrutura, conforme as recomendações e fichas técnicas 

disponibilizadas por um dos fabricantes de sistema MFC. 

Seqüencialmente, antes da aplicação do reforço propriamente dito, devem 

ser efetivados os serviços descritos a seguir: 

 Remoção de todo concreto desagregado da laje (demolição com martelo 

pneumático e/ou método manual); 

 Apicoamento de superfícies para melhorar aderência; 

 Limpeza das superfícies com aplicação de hidrojateamento e escovação 

manual; 

 Aplicação de pintura anti-oxidante nas armaduras, quando for o caso 

(primer epóxico rico em Zinco); 

 Aplicação de camada estruturante de argamassa tixotrópica. 

 

Figura 178. Vista geral reabilitação com utilização de compósitos de fibra de carbono 

 
(Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 
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Figura 179. Detalhamento do contraste das lâminas de FC e a estrutura pré-existente em concreto 
armado/alvenaria 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 

 

Analisando esta opção de intervenção de reabilitação estrutural, percebe-se 

claramente que a técnica adotada difere substancialmente das demais soluções, 

pela sua modernidade e atualidade quando comparada com materiais como aço e 

concreto. Diante deste fato, torna-se recomendável, preliminarmente, comprovar o 

comportamento de suas características técnicas no decorrer do tempo, conforme 

recomendação contida na Carta de Veneza. 

Com relação à análise das interferências provocadas nesta opção no que se 

refere à preservação da INTEGRIDADE da edificação, verifica-se que a utilização de 

mantas de fibra de carbono em intervenções de reabilitação, reduz 

consideravelmente o aumento das dimensões das peças reforçadas quando 

comparadas a outras técnicas e, consequentemente, a minimização do impacto na 

sua aparência  estética.  

A solução adotada compatibiliza de certa forma os espaços dos ambientes 

com as dimensões das peças restauradas, principalmente evitando o aumento das 

espessuras em lajes e vigas, evitando a consequente redução do pé direito dos 

ambientes. 

 A utilização de técnicas modernas em obras de intervenção no patrimônio 

histórico edificado é veementemente defendida por Gustavo Giovannoni, que faz a 

seguinte citação: “quando necessário devem ser utilizados os recursos das técnicas 

modernas, inclusive a utilização do concreto armado, em intervenções de 
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consolidação, reparação e reforço do edifício, de modo a aumentar a sobrevida da 

construção” (BRANDI, 2003), posição corroborada pela Carta de Atenas onde afirma 

que os recursos das técnicas modernas são aceitáveis, contudo indicando a ressalva 

de que deve ser utilizado de forma dissimulada, para que não alterem a imagem e o 

caráter do monumento.  

É valido ressaltar que embora a técnica adotada neste caso  é  aquela que 

mais minimizaria o aumento da seção dos elementos estruturais, contudo não 

atende plenamente as recomendações contidas na Carta de Veneza,  que descreve: 

“sempre que possível, as medidas adotadas devem ser reversíveis para que possam 

ser removidas e substituídas por outras mais adequadas quando um maior 

conhecimento for adquirido. Quando não forem completamente reversíveis, as 

intervenções não devem limitar intervenções futuras, comprometendo desta forma 

ao respeito da técnica adotada com relação a sua integridade”. 

Com relação ao atendimento à AUTENTICIDADE nesse caso analisado, a 

introdução de lâminas de fibra de carbono não provocará danos visuais, materiais ou 

estruturais imediatos ou no decorrer do tempo. Contudo, o atendimento desta 

solução em relação à autenticidade está condicionado à forma como vai ser 

executado o acabamento final do serviço, pois poderá ser encoberto por camada de 

revestimento ou pintura de acabamento. 

Desta forma, numa intervenção sobreposta ao substrato existente, os 

marcos de outra época resumem-se em “amostras” visíveis de materiais e processos 

construtivos”, que não ficará demonstrada no caso em questão se os materiais 

aplicados forem “maqueados” por uma fina camada superficial de revestimento ou 

finalizada por pintura em PVA látex, deixando imperceptíveis os trechos que 

sofreram intervenção, tanto nas lajes como em vigas. 

Relação de Pranchas (Solução em CFC) – Volume II: 

Prancha 01/03 CFC – Posicionamento de lâminas; 

Prancha 02/03 CFC – Cortes: Longitudinal e transversal;  

Prancha 03/03 CFC – Detalhamento;  
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5.7.3 Pavimento Superior 

 

5.7.3.1 - Salão Multiuso (1960) - Pavimento superior: 

 

De acordo com as áreas escolhidas no item para a análise das soluções, 

outro ambiente que poderia estar incluído nesta relação é o salão central situado no 

pavimento superior (1960). 

Contudo, pelas características e semelhança deste ambiente com o salão de 

multiuso do térreo (1910), analisado anteriormente, como dimensões e constituição 

dos materiais, os resultados obtidos nas análises anteriormente efetuadas com 

referência a AUTENTICIDADE e INTEGRIDADE, praticamente se repetirão, sendo, 

portanto, dispensáveis. Vale ressaltar, que esta área (1960), não possui o mesmo 

valor patrimonial da área localizada no térreo. 

 

Figuras 180, 181 e 182. Vista geral da inserção de elementos de reabilitação com utilização de 
concreto de forma direta, indireta e perfil metálico pavimento superior (1960) 

       
 

 
 (Fonte: Alcio da Costa Pereira, Setembro, 2012). 
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CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS 

 

A escolha da técnica de reforço a ser adotada para uma obra de reabilitação 

estrutural, em particular quando se trata de uma edificação integrante do patrimônio 

histórico construído, deverá levar em consideração algumas questões que 

necessariamente não teriam relevante importância quando aplicadas em obras 

convencionais. Por esta razão a reabilitação das estruturas dos edifícios históricos 

pode ser considerada como uma tarefa com características de restauro.  

O método de reforço a ser adotado, deverá atender não somente sua 

finalidade primordial de conferir garantia à estabilidade estrutural da edificação, mas, 

da mesma forma e importância, dever-se-á considerar o pleno atendimento às 

normas e recomendações, nacionais e internacionais, pertinentes às questões 

referentes à preservação do patrimônio histórico construído.  

Atualmente, existem diversas possibilidades de técnicas de reabilitação 

estrutural, porém a falta de critérios na sua escolha ou à adoção de forma genérica 

de metodologias conservadoras já consagradas, poderá levar a uma escolha mal 

sucedida, concorrendo para o inevitável comprometimento da autenticidade e 

integridade do bem patrimonial. 

A combinação de conhecimento científico, cultural e de experiência é 

indispensável para uma abordagem correta do estudo de todo o patrimônio 

arquitetônico. Não existindo esse reconhecimento, essas diretrizes podem levar a 

uma falsa suposição de que qualquer problema poderá ser resolvido somente com a 

aplicação de um desses fatores.  

Somente quando a técnica e a discussão teórica são combinadas, os 

resultados podem ser obtidos de modo a alcançar uma melhor solução para as 

atividades de conservação, restauração e reabilitação em edifícios históricos, 

devendo-se sempre manter a idéia de que o propósito, tanto da pesquisa como da 

intervenção, é o de salvaguardar o valor cultural e histórico da edificação em seu 

conjunto. 

A combinação entre os preceitos desenvolvidos no campo disciplinar da 

preservação de bens culturais com a engenharia estrutural é parte do suporte 

científico para obter um resultado plenamente satisfatório.  

No caso do projeto de intervenção de reabilitação estrutural do Grupo 

Escolar Augusto Severo - GEAS, após as análises procedidas, chega-se à 
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conclusão de que a escolha de uma determinada solução não pode ser adotada 

como regra e de forma generalizada. Cada caso deve ser tratado individualmente, 

como único, sendo diversas as variáveis consideradas para análise no processo de 

escolha da técnica mais adequada. São diversos e complexos os critérios a serem 

adotados e a definição das soluções está estritamente ligada às características 

gerais do ambiente a ser reabilitado e do elemento a ser inserido de forma isolada, 

devendo-se considerar nesta análise a tipologia do ambiente, a importância histórica 

e o valor patrimonial da edificação, as alterações ocorridas no decorrer do tempo, as 

modificações para o seu uso, as condições de conservação, a estabilidade estrutural 

e o fim a que se destinará. 

A partir das análises realizadas nas áreas selecionadas para a reflexão 

sobre reabilitação estrutural com respeito à integridade e autenticidade, podemos 

tecer algumas considerações importantes. Vimos que em situações onde a 

intervenção se limita a conservação da estrutura existente (área 1) indicada na figura 

135, não há interferência na autenticidade e integridade, sendo a situação mais 

desejável e menos polêmica em relação às decisões projetuais. 

No caso de necessidade de reconstrução de uma estrutura como a do 

telhado da sala de aula 2 (área 2) indicada na figura 135, a partir das considerações 

já realizadas anteriormente, consideramos que, devido a não existência do telhado 

original e da importância do material e da forma para a recuperação da integridade 

da obra, a decisão mais pertinente seria a reconstrução do telhado. Levantamos 

ainda a seguinte questão: neste caso, pode-se dizer que a autenticidade foi afetada? 

Mas se não existia mais o telhado anterior e se os materiais e técnicas construtivas 

ainda são utilizados na contemporaneidade?  

Já para o caso da recuperação tanto do salão multiuso do térreo quanto do 

primeiro pavimento, entre as possíveis soluções apresentadas, consideramos que 

aquela que melhor atende as questões de integridade e autenticidade é a utilização 

da técnica de reforço mediante o emprego de elementos estruturais metálicos. 

Analisando a introdução de perfil metálico “I” como elemento de reabilitação 

estrutural, pode-se afirmar que, não tanto quanto o concreto armado, também se 

integra ao ambiente, contudo o elemento metálico pelo fato de constituir material 

diferente do utilizado originalmente neste caso, sendo lançado externamente 

certamente provocará uma identificação visual muito mais perceptível, sem o 

comprometimento da sua integridade. 
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Referenciando-se a análise com relação à AUTENTICIDADE, o emprego de 

perfis metálicos em intervenções de reabilitação estrutural em edificações 

patrimoniais como o caso do GEAS, concorrerá para um visível contraste entre o 

antigo e o contemporâneo, provocado pela diferenciação entre os materiais, 

prevalecendo ainda para esta opção de solução as vantagens que detém sobre as 

demais, como leveza, esbeltez, rapidez de execução, excelente relação 

peso/capacidade portante e, principalmente a sua reversibilidade. 

Por fim, convém destacar que as intervenções restaurativas de reabilitação 

estrutural em prédios do patrimônio edificado, como o prédio do antigo Grupo 

Escolar Augusto Severo, recebam os cuidados especiais que devam ser 

dispensados a um paciente valioso, sempre precedido de um diagnóstico preciso de 

modo a garantir o seu tratamento adequado. Qualquer que seja a solução escolhida 

deverá seguir as recomendações postas na Carta de Veneza, referência máxima no 

restauro moderno e conforme discutido na 12ª Assembléia do ICOMOS realizada no 

México, fundamentado no objetivo básico da restauração que é a manutenção da 

AUTENTICIDADE e a INTEGRIDADE histórica do patrimônio cultural, respeitando-

se os valores estéticos, históricos e a segurança da estrutura devendo-se obediência 

aos itens relacionados pela ordem: a) seguir métodos tradicionais; b) ser reversível, 

se for tecnicamente possível, ou pelo menos, não prejudicar ou impedir futuros 

trabalhos de preservação; e c) não encobrir a possibilidade de acesso posterior às 

evidências incorporadas à estrutura. 

A ação do restauro é uma tarefa multidisciplinar que envolve diversas 

especialidades, estando em primeiro plano o projeto arquitetônico de restauração, 

contudo, existem situações onde é necessária e fundamental a participação de 

profissionais da engenharia estrutural. Essas contribuições são de extrema 

importância para o desenvolvimento das atividades do arquiteto responsável técnico 

do projeto arquitetônico de intervenção restaurativa. Nestes casos, estes 

profissionais de engenharia deverão possuir a consciência de que quando se tratam 

de intervenções de reabilitação estrutural em edificações patrimoniais, com o apelo 

histórico e artístico, devendo-se buscar o conhecimento teórico específico para que 

nas suas soluções não se coloque em risco os valores patrimoniais do bem, no que 

se refere à autenticidade e integridade da edificação.  
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RESUMO 

 

O trabalho versa sobre o estudo da aplicação de métodos de reforço e reabilitação 
estrutural mediante a utilização de técnicas modernas para intervenções em obras 
do patrimônio histórico edificado, bem como a verificação através de estudos de 
referência, do comportamento de obras já submetidas a diferentes técnicas de 
intervenções estruturais, com a finalidade de obter subsídios para permitir uma 
análise comparativa entre as vantagens/desvantagens de técnicas adotadas caso a 
caso, no tocante às interferências relacionadas com a autenticidade e integridade 
das edificações integrantes do patrimônio construído, destacando os elementos 
relevantes para a fundamentação teórica visando a escolha da melhor solução a ser 
adotada nos casos estudados aplicados na intervenção restaurativa de reabilitação 
estrutural no prédio histórico do antigo Grupo Escolar “Augusto Severo”.  

 
 

Palavras-chave: Autenticidade. Integridade. Reabilitação Estrutural. Patrimônio 
Histórico. Grupo Escolar “Augusto Severo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

ABSTRACT 

 

This work discusses the study of the application of structural reinforcement and 
rehabilitation using modern techniques for interventions in repair works of historical 
buildings as well as the verification of the behavior of works that have already 
undergone different structural intervention techniques, with the objective of obtaining 
data to allow a comparative analysis of the advantages/disadvantages of techniques 
adapted in each case, regarding the interferences related the authenticity and 
integrity of the buildings belong to the constructed patrimony so as to obtain a basis 
for the theoretical foundation  for choosing the best solution to be adopted in the case 
study which consists in an intervention of structural rehabilitation of the old historic 
building in the primary school "Augusto Severo". 
 
 
Key words: Authenticity. Integrity. Structural Rehabilitation. Historical Patrimony. 
“Augusto Severo” Elementary School. 
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