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Práticas de Análise e de Intervenção em Conservação e Restauro de Bens Culturais. 

Daniele Baltz da Fonseca 
Coordenadora da Mesa 

 

Justificativa 

A proposta deste painel temático no IV Seminário Internacional de Memória e Patrimônio 

justifica-se na necessidade do intercâmbio de informações entre os profissionais e 

pesquisadores que atuam diretamente na intervenção em Bens Culturais.   

A divulgação das pesquisas nessa área contribui para a ampliação dos conhecimentos técnicos, 

melhorando a qualidade das intervenções no Patrimônio, promovendo o resgate da Memória 

e a valorização das Tradições. 

 

Tema 

Por práticas de análise, entende-se o conjunto de procedimentos que antecedem ou sucedem 

as práticas de conservação e restauração, fornecendo e classificando informações necessárias 

para a determinação dos procedimentos a serem adotados no processo de intervenção, 

verificando, ou não, sua eficácia.   

Nesse sentido, o tema indicado abrange todo o processo técnico e prático da intervenção nos 

bens de interesse cultural.  Os trabalhos indicados contemplam, portanto, desde o inventário, 

até as práticas de avaliação das medidas de conservação e restauro.  

Para ordenar e localizar o assunto de cada comunicação dentro do contexto geral de ‘fases de 

um processo de intervenção’, são propostos quatro “sub-temas” conforme segue: 

 

1. Inventário e documentação: 

Dentro desta idéia, a mesa buscou trabalhos como o de Daniele Luckow (Inventários do 

Patrimônio Cultural: evolução, definições e metodologia) e de Jeferson Sallaberry e Adriane 

Borda Almeida da Silva (Levantamento Fotogramétrico Digital da Antiga Cervejaria Sul Rio-

Grandense). Estas pesquisas estudam aspectos de importantes ferramentas para a 

documentação dos bens urbanos: o inventário e o cadastro arquitetônico.  

 

2. Análise qualitativa de materiais aplicada ao estudo da evolução construtiva: 

O grupo formado por alunos da disciplina de Patologia das Construções, do programa de pós-

graduação em Engenharia Civil da UFRGS foi convidado a apresentar seu trabalho sobre a 

evolução construtiva da Igreja Nossa Senhora das Dores, de Porto Alegre-RS, pesquisa que 
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buscou identificar, através da caracterização das argamassas de assentamento, as paredes da 

igreja que teriam sido construídas em épocas distintas. 

 

3. Avaliação de métodos e materiais 

As pesquisas de Alessandra Arduim e Marília Pinto, respectivamente, Verificação da eficácia do 

Controle de Umidade Ascendente e Materiais e Técnicas Tradicionais – Tintas para 

conservação do Patrimônio Cultural, encaixam-se no sub-tema avaliação de métodos e 

materiais. A primeira elabora uma análise sobre as práticas usadas no saneamento de 

problemas de umidade ascendente em alvenarias de arquiteturas históricas, verificando sua 

eficácia. A segunda, testa o comportamento de dois tipos de tintas indicadas para fachadas de 

edificações de interesse cultural, avaliando seu desempenho quanto à absorção de umidade e 

vapor, facilidade de aplicação e textura. 

 

4. Intervenção em bens de interesse cultural 

Abordando não só as questões relacionadas às análises necessárias às práticas do restauro, 

como os procedimentos de intervenção propriamente ditos, a mesa também propõe a 

apresentação dos trabalhos de Keli Scolari, Mariana Wertheimer e Andréa Bachetini que 

abordam, respectivamente, a Restauração de Escultura de Madeira Policromada e Dourada de 

São Manuel, a Restauração dos Vitrais da Igreja São Pedro de Porto Alegre e a Restauração do 

Ex-voto Pictórico da Capela Nossa Senhora do Ó de Sabará – MG. 

 

Esta mesa propõe, portanto, a apresentação de oito comunicações com assuntos que 

contemplam o processo de intervenção de forma geral. Espera-se que o intercâmbio das 

informações, das práticas e das descobertas dos pesquisadores da área contribua para o 

desenvolvimento das ações que promovem a preservação do Patrimônio. 
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Inventários do patrimônio cultural: evolução, definições e metodologia. 

Daniele Behling Luckow 

 

 

Resumo 

O patrimônio cultural, com enfoque voltado para o conhecimento, à gestão e à preservação 
tem se mostrado tema cada vez mais importante na atualidade. As formas de cadastrá-lo e 
organizá-lo vêm sendo motivo de amplas discussões e modificações no processo. Neste 
contexto que entram os inventários, instrumento que nasce praticamente junto com a noção 
de patrimônio. Evoluindo ao longo do tempo de simples cadastros para a classificação das 
edificações e a captura de suas características. A proposta deste trabalho é mostrar a 
importância desta ferramenta dentro do processo de preservação bem como esclarecer em 
que ela consiste. Traçando um panorama de sua evolução dentro do universo do patrimônio 
tanto a nível mundial como de Brasil. Identificando suas definições, conceitos e uma estrutura 
metodológica básica.  
 
Palavras-Chave: Inventário, patrimônio cultural, preservação. 

 

O patrimônio cultural e a sua preservação têm se tornado um tema cada vez mais importante. 

Sobretudo, desde o início do século XX, diversas organizações internacionais vêm discutindo o 

assunto. Os valores e os conceitos atribuídos ao tema foram se modificando ao longo do 

tempo (CHOAY, 2001). Atualmente cada vez mais toma força o pensamento voltado para a 

preservação das características locais, não mais apenas os apelos turísticos, que mostrou, na 

maioria dos casos, trazer mais malefícios do que benefícios. 

Dentro deste universo do patrimônio, que pode-se destacar uma questão bastante relevante: 

como identificar o que preservar? Preserva-se o que se conhece, portanto é necessário 

reconhecer o que possui significação cultural para cada cidade, região, país e também para o 

planeta. Conforme a Carta de Burra (1980) expressa: 

 

[...] o valor estético, histórico, científico ou social de um bem para as gerações 
passadas, presentes ou futuras. 
 

Nesse contexto, entram os inventários, como um instrumento de conhecimento metodológico 

e como base para futuros planos de conservação e de gestão integrada. A metodologia de 

inventariar tem demonstrado ser a melhor maneira de identificar o patrimônio existente e 

possibilitar ações de preservação e/ou valorização do mesmo. Para o arquiteto e urbanista 

Paulo Ormindo Azevedo, este instrumento tem efeitos muito importantes, onde podem ser 

destacados: a possibilidade de divulgação ao público; o conhecimento sistemático e 
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aprofundado do patrimônio edificado; o caráter legitimador de valores culturais não 

reconhecidos oficialmente (1998; pp. 71-72). 

 

A evolução dos inventários no universo do patrimônio. 

As noções de patrimônio e de inventário nascem e desenvolvem-se praticamente juntas. A de 

patrimônio é produzida juntamente com a ideia de nação, no final do século XVIII, durante a 

Revolução Francesa segundo a socióloga brasileira Maria Cecília Fonseca (2005, p.37). Neste 

mesmo contexto, ainda na França, aparecem também os primeiros inventários com a 

elaboração das perspectivas gerais, onde se fazia menção aos recursos agrícolas, aos 

econômicos dentre outros, as obras históricas interessantes e até mesmo belezas naturais 

(CHASTEL, 1990). Mas o termo historicamente é utilizado desde o XVI, sendo derivado do latim 

clássico a ideia implica no ideal de encontrar, descobrir. (NAKAMUTA, 2006). A evolução deste 

instrumento, acompanhado as transformações dos conceitos e praticas patrimoniais, até 

chegar aos dias atuais passa por dois grandes períodos: de consolidação, aproximadamente do 

inicio do século XIX até a década de 1960, e de expansão, da década de 1960 até 

aproximadamente a década de 1980. 

O primeiro corresponde de forma geral ao período da consagração do conceito de monumento 

histórico. Caracterizado pelos processos e conceitos em formação, a visão predominante do 

monumento como objeto isolado, e o valor de nacionalidade como o de maior peso (CHOAY, 

2001). Neste contexto primeiramente, em 1837, na França, a prática dos inventários teve sua 

política formalizada com a Comissão dos Monumentos Históricos, com a função de “tombar” 

os edifícios considerados monumentos históricos. A partir disso, muitos países procuraram 

catalogar o seu patrimônio. Mas as dificuldades estavam em implementar um trabalho 

sistemático e contínuo capaz de possibilitar um panorama do território nacional. Muitas 

nações européias, como a própria França, só atingiram esse objetivo após a Segunda Guerra 

Mundial. Mesmo assim, ainda que sem se constituírem em um levantamento completo, os 

inventários são transformados em diversas partes do mundo, num instrumento complementar 

ao tombamento (AZEVEDO, 1987). 

O segundo período corresponde ao da expansão e transformação dos conceitos vinculados ao 

patrimônio. Este passa a ser discutido em uma visão mais universalista, procurando abranger 

um maior número de bens. Em 1963, o Conselho Europeu se pronuncia pela primeira vez, 

sobre a defesa e a valorização dos sítios e dos conjuntos urbanos. Passam a se realizar diversos 

congressos que resultam nas Cartas Patrimoniais, sendo a primeira deste período a de Veneza, 

de 1964. Foram também criados outros conselhos e órgãos como o Conselho Internacional dos 

Monumentos e Sítios (ICOMOS).  
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Dentro destes encontros e dessa visão os inventários foram sendo discutidos amplamente e se 

encaminhando para o estabelecimento de critérios e de uma metodologia mais unificada. Em 

1962, a UNESCO recomenda aos países membros a realização de inventários nacionais com 

base na cooperação internacional e na proteção do patrimônio mundial. Em 1965, o Conselho 

de Cooperação Cultural da Europa, em uma reunião, em Palma de Maiorca, procura definir os 

critérios e a metodologia do Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural Europeu (IPCE). 

Este inventário e os encontros influenciaram outros países fora da Europa. Em 1970, a 

Colômbia foi pioneira na América Ibérica ao criar a Divisão de Inventário do Patrimônio 

Cultural do Instituto Colombiano de Cultura (AZEVEDO, 1987). 

Em 1980, na Conferência do ICOMOS, são selecionados sistemas de inventários de países 

representando os continentes, é criado o Comitê internacional de Inventários e começa a 

preparação de um manual para analisar e comparar estes instrumentos escolhidos. O “Manual 

on Systems of inventorying immovable cultural property. Museums and monuments” foi 

publicado, em 1984, e elaborado a pedido da organização, pela filósofa, americana, mestre em 

história da arte, Meredith H. Sykes.  

No período atual a UNESCO tem desenvolvido uma série de iniciativas para a ampliação do 

conceito de patrimônio cultural, mais especificamente o imaterial e, também, tem trabalhado 

na valorização do patrimônio natural e da paisagem cultural (FONSECA, 2005).  

Quanto aos inventários à luta por métodos e critérios unificados se mantêm. A Europa procura 

fazer valer uma ficha mínima capaz de servir de denominador comum. Sendo em 1998, 

apresentada a denominada ficha de indexação mínima (SERRA, s.d.). Ao redor do mundo 

também são lançados diversos manuais com a metodologia e definições. A principal 

transformação que marca esta época esta no que impulsiona essa busca por processos 

unificados, metodologias e critérios básicos: os avanços da informática e a sua influência sobre 

o instrumento. Oferecendo diversas possibilidades principalmente no referente à manipulação 

dos dados. Como as formas de reunião dos mesmos, a disponibilização em ambiente virtual, a 

troca de informações com diversos outros sistemas e, como consequência, o favorecimento de 

pesquisas específicas. Ou seja, com a metodologia já consolidada os estudos se voltam para a 

compatibilização entre a forma de coletar os dados, armazenamento e disponibilização destes. 

 

Os inventários no Brasil 

No Brasil, as primeiras tentativas de cadastrar os bens datam, ainda, do período colonial com 

os inventários realizados por Francisco Mesquita, escrivão da Fazenda Real, dos prédios 

existentes em Recife e Maurícia, e do Frei Agostinho de Santa Maria com o levantamento e a 

descrição das imagens da Virgem Maria e dos templos de diversos estados do nordeste e 
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sudeste. As primeiras listagens visando preservação datam de 1927, com a criação da 

Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais da Bahia, pela lei n° 2.032 e no ano seguinte, 

em Pernambuco com a Lei n° 11.918. Mas a falta de um amparo constitucional prejudicou 

essas iniciativas estaduais. Antes mesmo da fundação de um órgão nacional de preservação a 

obrigatoriedade de aplicação de inventários se mostra presente na criação de algumas 

legislações (AZEVEDO, 1987).  

Com base na periodização consagrada pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) para relatar a sua história, a fase heroica e a fase moderna, e nos 

dois momentos identificados por Maria Cecília Fonseca (2005, p.29), o momento fundador e o 

momento renovador, é possível traçar um panorama da política de inventários e de 

patrimônio no país. 

No momento fundador, final dos anos de 1930, são lançadas as bases teóricas e legais da 

preservação. O então Ministro da Educação Gustavo Capanema, encarrega Mario de Andrade 

para realizar os estudos para a criação do Serviço de Patrimônio Artístico Nacional (SPHAN). A 

concepção de cultura de Andrade não se restringia às categorias tradicionais de arte, incluindo 

manifestações não tangíveis, como cantos e lendas. Seguindo os moldes europeus, ele propõe 

o tombamento, complementar a classificação. Para isso, propõe uma metodologia de cadastro 

bastante à frente de seu tempo. Em 1937, a proposta foi aproveitada em parte pelo Decreto-

Lei n° 25 que institui o SPHAN, tendo restringido a proteção aos artefatos móveis (mobiliário, 

obras de arte, artesanato) e imóveis (acervo arquitetônico, urbanístico e natural) e as 

paisagens naturais humanizadas (AZEVEDO, 1998). 

A fase heroica compreende desde a criação do então SPHAN até 1967 quando se encerra a 

gestão de Rodrigo de Mello Franco e começa a ascensão de Aloísio Magalhães. Assim como na 

Europa, em solo brasileiro, a busca do patrimônio estava voltada para a valorização da 

identidade nacional. A atuação do órgão orientada por profissionais modernistas veem a 

arquitetura colonial como representativa do país. Somado a isso está o conceito de 

“monumento nacional” ou bens de “interesse excepcional” (DID/IPHAN, 1998). 

 Estes primeiros inventários eram modelos simples, com o objetivo de fundamentar a inscrição 

dos bens no livro tombo. No final da década de 1940 o arquiteto e urbanista Lucio Costa, 

Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos da instituição, tenta sistematizar em uma ficha 

as informações, mas a iniciativa não vai em frente (AZEVEDO, 1998).  O texto de Lucio Costa de 

1949 demonstra preocupação diante da falta de documentação adequada e de profissionais 

habilitados. Também aponta a criação de três categorias de tombamento: Federal, estadual e 

municipal (COSTA, 1949).  De maneira geral a pratica nestes primeiros trinta anos se restringe 

a tarefa de registrar as características estético-estilísticas dos bens considerados de valor, para 
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evitar a sua demolição ou desabamento, sendo o tombamento um instrumento em caráter 

emergencial. Ou seja, desde a criação do antigo SPHAN, a inventariação de bens começa 

visando ao tombamento. São exemplos deste período cidades como: Ouro Preto, em Minas 

Gerais, e Salvador, na Bahia. Nos anos seguintes, se estende para outros estados (DID/IPHAN, 

1998). 

Na fase moderna, de 1967 até 1979, sob o comando de Renato Soeiro, identificado como um 

período intermediário, onde o órgão tenta se adaptar a uma nova conjuntura, busca ajuda 

internacional e coexiste com instituições federais atuantes na esfera da preservação 

(FONSECA, 2005). Nos anos de 1970 dá-se início a descentralização das ações de preservação 

tendo como resultado a criação de inúmeros órgãos estaduais de preservação e novas 

coordenadorias regionais. É criado também o Programa Integrado de Recuperação das Cidades 

Históricas (PCH) e o Centro Nacional de Referencia Cultural (CNRC).  

Quanto aos inventários, em 1973, começa a primeira ação voltada para um trabalho 

sistemático com critérios e metodologia definidos, o Inventário de Proteção do Acervo Cultural 

da Bahia (IPAC), inspirado no modelo europeu do IPCE. Seguido por outros inventários 

regionais como o do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) do Rio de Janeiro e o 

da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana (FIDEM) em Pernambuco.  

O momento renovador começa na segunda metade da década de 1970 e vai até início da 

década de 1980. Durante este período duas linhas de atuação coexistem na Instituição, a da 

Pedra e Cal, do antigo SPHAN e o da Referência com base do Centro Nacional de Referencia 

Cultural (CNCR). A política pública desenvolvida a nível federal é no sentido de ampliar a noção 

de patrimônio e estimular a participação social. Porém, não chega a mudar significativamente 

a realidade. 

Foi a partir da década de 1980, que os trabalhos de registros sistemáticos se tornaram uma 

pratica mais comum e adotada por muitos estados (IPHAN/DID, 1998). Alguns com base no 

modelo da Bahia, outros com critérios e metodologia próprios, inclusive o IPHAN. E finalmente 

em 1988, com a Constituição Federal, em seu artigo 216, parágrafo 1º, junto ao tombamento, 

à desapropriação, aos registros, à vigilância e de outras formas de acautelamento e 

preservação, o inventário é alçado a instrumento jurídico de preservação do patrimônio 

cultural.  

No final da década de 1990 e inicio dos anos 2000, foram criados o Inventário Nacional de 

Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBI-SU) e o Inventário de Configurações de 

Espaços Urbanos (INCEU). Estes consistem basicamente no aprimoramento do processo 

levando em conta a análise da paisagem, mas se concentram basicamente nos sítios 

tombados. Os inventários desde a descentralização das ações de preservação estão 
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basicamente sob a tutela do poder estadual.  Recentemente, em 2009, para reforçar a 

prioridade dos inventários de conhecimento, proporcionando a compreensão do universo em 

que se insere o bem antes de um aprofundamento, o IPHAN lança o Sistema Integrado de 

Gestão e Conhecimento (SIGC).  O Objetivo principal deste último, quanto aos bens e sítios 

identificados como patrimônio cultural, é corrigir as distorções existentes entre as diferentes 

regiões do país. 

 

As definições e categorias de inventários 

São diversas as definições dadas para o inventário conforme a historiadora Maria Tarcila 

Guedes, o arquiteto Guillermo Arango teve um papel importante no esclarecimento da 

questão arrolando os diferentes conceitos de inventário e as transformações pelos quais 

passou.  

Este mesmo autor identificou três categorias: inventários de identificação – que consistem em 

efetuar um simples reconhecimento do patrimônio a ser listado, tendo em conta sua 

localização, proprietário, época e autor; inventários de proteção – que consistem em reunir os 

elementos suficientes e necessários que permitam identificar com precisão os bens e valores 

que devam ser salvaguardados, e inventários científicos – que consistem em recolher, buscar e 

agrupar todas as informações possíveis para o conhecimento profundo e exaustivo de cada 

bem cultural; tem uma função principalmente acadêmica (GUEDES, 1987).  

As definições de outros autores geralmente contem uma das três categorias, redimensionadas 

conforme os objetivos específicos de cada projeto. A diferença esta na opção teórico-

metodológica na execução da atividade. (GUEDES, 1987).  

O IPCE (inventário do patrimônio Cultural Europeu) se utilizou dos inventários de proteção e 

dos científicos. Modelo seguido pelo IPAC da Bahia em 1973, que adotou o de proteção e 

indicou o científico como seguimento. (AZEVEDO, 1998) Posteriormente apareceram os 

inventários de conhecimento, trabalhos de pesquisa que buscam a identificação e o registro de 

novos valores a preservar, através de levantamentos sistemáticos baseados na coleta de 

múltiplas informações em campo (MOTTA, SILVA; 1998). O termo foi substituído, na década de 

1990, por identificação em conformidade com a UNESCO, para trabalhos com caráter 

investigativo. Mas não corresponde ao de identificação listado por Arango e sim ao de 

preservação ou cientifico, conforme a profundidade do levantamento. 

Atualmente com a implantação do SIGC o termo conhecimento aparece novamente, mas 

agora abrangendo de certa forma todas as três categorias, não apenas uma. O sistema atual 

consiste na sua etapa de cadastro em três partes: a planilha síntese, o cadastro geral e por 

ultimo o cadastro do bem imóvel, propriedade, conjunto, arqueológico ou móvel (alguns ainda 
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em elaboração). Pode-se dizer que sob certos aspectos a primeira corresponde ao de 

identificação, a segunda de preservação e a terceira a cientifica. 

Além disso, o inventário apresenta duas facetas que podem ser sobrepostas: o seu valor como 

instrumento cadastral e legal. Como cadastral está amparado nos diversos documentos 

patrimoniais a exemplo da Carta de Atenas (1931), da Declaração de Amsterdã (1975) e da 

Carta de Petrópolis (1987). A partir da década de 1960, o inventário é reconhecido como legal 

através de diversas legislações ao redor do mundo. Como exemplos temos; Lei 16, de 1985, na 

Espanha; a seguir, vem em 1988, a Constituição Brasileira; na seqüência vem, em 2001, a Lei 

de Bases do Patrimônio Cultural de Portugal, Lei n° 107, depois o “Code Du patrimoine” 

(Introduzido pelo n º Decreto 2004-178 e validado pelo artigo 78 da Lei 2004-1343), na França. 

 

A metodologia 

Quanto à metodologia e a construção de um levantamento, apesar da grande gama de 

abordagens é possível identificar bases comuns. O “Manual on systems of inventorying 

immvable cultural property”, publicado pela UNESCO procura, a partir de suas análises e 

referências, estabelecer essas bases elaborando uma estrutura básica organizacional 

subdividida em seis itens relevantes para a formulação do trabalho. 

O primeiro se refere aos propósitos e objetivos. Mais especificamente a definição das razões 

fundamentais pelas quais o inventário é desejado e lista de objetivos de curto, intermediário e 

longo alcance. Diversos sistemas de inventários apresentam um a gama de gama de propósitos 

básicos frequentemente complementada com objetivos mais específicos (SYKES, 1984).  

 O segundo se refere aos critérios, sendo identificados três tipos: de abrangência ou cobertura 

– identificando qual a finalidade da pesquisa, que tipo de assuntos serão incluídos e o nível do 

levantamento, se é global ou seletivo -; de seleção – que tipo de exemplos serão incluídos, se 

existe um recorte temporal ou não existe limite de período e se podem ser incluídos novos 

exemplos ou ruínas e construções demolidas -, legal – se serve apenas para cadastrar bens já 

protegidos, se a inclusão na pesquisa implica em proteção ou se é uma ferramenta para 

escolher o que mais tarde poder vir a ser protegido (SYKES, 1984).  

A terceira são os usuários e produtos, com a identificação dos usuários potenciais, do que eles 

necessitam e quais produtos satisfazem estas necessidades. Os produtos podem ser, por 

exemplo, arquivos onde localizam os inventários, publicações, manuais, catálogos e 

monografias, etc. Aparecem também às formas de coleta das informações, as informações 

coletadas, documentação visual e índices de referência. Varia conforme os objetivos e critérios 

de cada inventário (SYKES, 1984).  
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A quarta são os recursos existentes, no referente principalmente aos recursos humanos. Em 

resumo a equipe de trabalho, voluntários e assistência por parte de outras instituições e 

organizações (SYKES, 1984).  

A quinta é método em si, se refere a principalmente a dois itens a informatização e a 

padronização. Quanto à informatização, sendo o manual de 1984, não existiam ainda tantas 

possibilidades com o uso do computador, mas já oferece um bom panorama. A questão 

principal esta em adaptar a informação e a forma de coleta para a linguagem da informática. 

Quanto à padronização o foco esta em estabelecer a forma e formato do trabalho, vocabulário 

e procedimentos básicos. Ou seja, a elaboração de um padrão de trabalho. 

A sexta são os custos e o tempo para a execução do trabalho. A relação tempo-custo é muito 

importante na realização do trabalho e para a qualidade do mesmo. Conforme os objetivos de 

cada inventário uma estimativa de tempo e custo pode avaliar a viabilidade do mesmo. 

A metodologia do inventário foi se consolidando ao longo do tempo, estes itens indicados 

revelam uma estrutura básica de organização e planejamento válida para qualquer tipo de 

trabalho. Para um trabalho completo o termo   “metodologia” não pode estar relacionado 

apenas aos objetivos e a padronização, como é bastante comum. Existem cadastramentos 

onde toda ou parte da metodologia já está estabelecida, são geralmente os trabalhos 

organizados por órgãos e organizações de nível nacional ou internacional.  Outros de iniciativa 

mais local tendem a organizar a sua própria metodologia, com base em outros modelos, tendo 

que arcar com todos os itens e partes do trabalho. 

 

As informações, fichas de cadastramento e outras ferramentas  

Outro ponto importante nos inventários é informação coletada, sua organização e finalidade. 

Os estudos realizados por Sykes, para o manual da UNESCO identificaram três tipos conforme 

a sua importância para qualquer tipo de cadastramento em potencial. O primeiro tipo 

corresponde às informações denominadas primárias, são as fundamentais e universais para 

praticamente todos os sistemas, independente do contexto cultural, objetivos ou orçamento. 

Como por exemplo, o endereço, o uso, número de identificação, etc. Esses dados são 

complementados pelo segundo tipo, as secundárias, sãos as que geralmente refletem as 

preocupações locais de cada sistema e seus objetivos. Como por exemplo, os dados do uso 

podem ser desdobrado em uso original, atual e proposto (SYKES, 1984).  

Por ultimo temos as opcionais, usadas por alguns sistemas, mas na pratica podem prejudicar a 

produtividade do trabalho, quando os recursos para coletá-las com precisão não compensam a 

sua utilidade final. Não acrescentam mais atributos, podendo até provocar informações 

repetitivas. Por exemplo, no primeiro caso, identificar o proprietário original de um bem pode 



683 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

ser uma tarefa bastante complicada e dependendo do objetivo do trabalho de pouca utilidade. 

No segundo caso, em cadastramentos de bens já protegidos indicar uma proteção pode causar 

confusão na interpretação da ficha (SYKES, 1984). 

São as fichas de cadastramento as ferramentas utilizadas para recopilar estas informações e 

organizá-las. De maneira geral corresponde à síntese dos objetivos do trabalho, pode ser 

simples ou bastante complexa conforme o tipo de inventário. Alguns sistemas adotam mais de 

um tipo de ficha, conforme o bem a cadastrar. São sistemas como o SIGC do IPHAN que a 

partir de um recorte temático procura cadastrar todos os tipos de bens do local (arquitetônico, 

arqueológico, etc.). Outros partindo de objetivos mais específicos trabalham com fichas 

direcionadas. São exemplos deste tipo o inventário do Patrimônio Ferroviário Brasileiro e o 

Inventário do Patrimônio Azulejar, realizado no Maranhão, Pará, Bahia, Pernambuco, Paraíba e 

Sergipe.  

Atualmente têm aparecido ferramentas auxiliares aos inventários, principalmente 

relacionados à informatização dos dados. Mais do que a possibilidades de disponibilização dos 

dados através da internet, permite a utilização destes para pesquisas na área. Os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) permitem o mapeamento e cruzamento das informações. 

Possibilitando a criação de mapas temáticos, gráficos e tabelas com os dados. A transformação 

das fichas em banco de dados informatizados também permite a realização de diversas 

pesquisas. 

 

Considerações finais 

A partir do panorama traçado a nível mundial e no Brasil, podem ser levantados alguns pontos 

relevantes no estudo dos inventários no âmbito do patrimônio cultural. São os seguintes: a 

valorização dos inventários de conhecimento, como forma de identificar o patrimônio 

existente e possibilitar ações de preservação ou valorização do mesmo; a busca por uma 

metodologia integradora e capaz de dialogar com os diversos inventários e esferas de atuação; 

o valor da informação capturada com fonte de conhecimento não apenas do bem cadastrado, 

mas capaz de fornecer mais informações sobre o contexto do mesmo. 

Contudo apesar das diversas discussões realizadas sobre o tema e da importância atribuída ao 

mesmo, raros foram os trabalhos ou pesquisas que se dedicaram ao assunto especificamente. 

Alguns trabalhos merecem destaque. A nível internacional o L'inventario di protezione del 

patrimonio culturale. Settori dei beni immobili. IPCE. Scopo e norme di esecuzione. de 1968, 

escrita pelo fundador do ICOMOS, o italiano Piero Gazzola, como primeira publicação que dá 

as diretrizes metodológicas para o IPCE. Igualmente, a nível mundial, de 1984, o já citado 

Manual on Systems of inventorying immovable cultural property. Museums and monuments, 
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de Meredith Sykes. No Brasil pode se destacar “Quadro preliminar dos inventários de bens 

imóveis do IPHAN”, elaborado pelos próprios técnicos do IPHAN, que relaciona diversos 

levantamentos realizados nas décadas de 1980 e 1990. Também, a nível nacional é importante 

salientar o trabalho realizado pelo arquiteto e urbanista Paulo Ormindo de Azevedo, como 

coordenador do IPAC-Bahia e consultor da Unesco, “Inventário como instrumento de 

proteção: a experiência pioneira do IPAC-Bahia”, referenciado anteriormente, trouxe grandes 

contribuições para a metodologia.  

Trabalhos como o de Sykes e o do IPHAN, pesquisaram os inventários a partir de suas fichas e 

metodologia, de forma a estabelecer quadros de tipos mais usuais de informações e formas de 

cadastro comuns. Ou seja, analisaram a metodologia em si. Em síntese, ambos juntaram um 

grande número de inventários existentes, tanto no Brasil como no resto do mundo e reuniram 

milhares de informações dos mais variados tipos. Porém, raras são as investigações relativas 

ao conhecimento do bem cadastrado. Igualmente, poucas pesquisas preocuparam-se com a 

avaliação do método. Estudos do instrumento a partir das informações coletadas são ainda 

escassamente explorados e de pratica recente. Por exemplo, no Brasil, sistemas como o SIGC, 

implantado em 2009, procuram estudar os sítios e edificações a partir dos dados coletados. 

Essa configuração dos trabalhos se deve principalmente a alguns fatores. Em especial, a falta 

de inventários mais sistemáticos que trabalhem sobre uma base semelhante e a 

compatibilização entre a forma de cadastramento e a informatização, pela disponibilização de 

dados ou transposição dos mesmos ser ainda bastante recente. 
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Resumo 

Este artigo descreve uma experiência de pesquisa, descreve a utilização da restituição 
fotogramétrica aplicada ao caso da antiga cervejaria Sul Rio-Grandense localizada na zona 
portuária de Pelotas também conhecido como bairro do porto, este de grande valor histórico 
para município. Este trabalho se desenvolve a partir de uma revisão bibliográfica, 
contextualização histórico-científica da fotogrametria, caracterização do estudo de caso e o 
procedimento de documentação arquitetônica, isto é, uma experimentação, é uma descrição, 
um passo a passo dos procedimentos da restituição fotogramétrica, esta elaborada utilizando 
tanto equipamentos quanto software de uso geral, o que poderá incrementar a utilização da 
técnica dotando-a de maior agilidade e facilidade na execução de ortofotos. 
 
Palavras-Chave: documentação arquitetônica, patrimônio industrial, retificação fotográfica, 

ortofotos. 

 

Introdução 

Existe uma rápida e significativa mudança no uso da tecnologia, principalmente na aquisição e 

processamento de informação, e este crescimento, como não poderia ser diferente, está 

incorporado e é objeto de estudo deste artigo, elaborar a documentação arquitetônica, mais 

especificamente para a preservação, conservação e restauração dos monumentos 

arquitetônicos.  

 O arquiteto e urbanista ao elaborar a documentação arquitetônica têm a sua escolha uma 

vasta quantidade de procedimentos e principalmente de instrumentos. Mas, tem pouca 

informação técnica ou relato de experimentações anteriores, ele não tem referencias ou 

orientações de acordo com suas efetivas disponibilidades de ferramentas de trabalho. 

Portanto é objetivo deste artigo ser alguma referência, ter uma intenção didática, ter uma 

descrição dos procedimentos e técnicas, para que possa ser repetido e melhorado, por 

pesquisadores, arquitetos e urbanistas e estudantes no desenvolvimento da documentação 

arquitetônica. 

Este trabalho surgiu da verificação, que as pesquisas na área da documentação arquitetônica, 

se desenvolvem nos limites do que há de mais novo, isto é, o 3D LASER SCANING, aparelho que 

no Brasil somente foi utilizado uma única vez, de forma demonstrativa na igreja de São 

Francisco em Salvador-BA. Este sistema possivelmente será o futuro da documentação, e 
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deverá ter seu desenvolvimento. Mas para a presente pesquisa foi procurado uma tecnologia 

possível, ao alcance de qualquer órgão de preservação do patrimônio das pequenas cidades 

brasileiras. 

Ao observar a prática da documentação arquitetônica, identificamos que os levantamentos 

ainda são feitos totalmente através de croquis, auxiliados por trenas metálicas, em que o 

AUTO-CAD é utilizado como um simples editor de desenhos, em que o máximo de rendimento 

é obtido através da importação de imagens digitais, para o editor do AUTO-CAD para que 

possa ser digitalizado com os tradicionais comandos do citado software.  

Este estudo justifica-se, pela necessidade através de uma leitura de caso, de um conhecimento 

que possa ser utilizado para as generalizações de temas e contextos semelhantes.  

 

Contextualização histórica e científica 

A fotogrametria durante muito tempo teve suas aplicações limitadas, muito raramente foi 

utilizada, e o quando foi, serviu para demonstração de pesquisa de cadastramento das formas 

arquitetônicas. Segundo GROETELAARS tanto os equipamentos quanto os técnicos necessários 

para manipular os equipamentos eram raros até final da década de 80. 

Com as inovações tecnológicas propiciadas com o avanço da microeletrônica, tornou o 

processo viável para uma gama de aplicações, entre elas a documentação arquitetônica e 

urbana. Agora utilizando equipamentos de uso geral, como câmeras digitais e 

microcomputadores associados a programas específicos para restituição fotogramétrica, já ao 

final da década de 90 fica potencializado o uso da fotogrametria. (GROETELAARS, 2004) 

Produtos da restituição fotogramétrica são as ortofotos. O procedimento elimina os 

deslocamentos causados pela inclinação da câmera fotográfica, e principalmente, elimina a 

deformação da perspectiva, isto é, inclui em um sistema de projeção ortogonal, transforma 

uma fotografia concebida em um sistema de projeção central em uma imagem onde as 

projetantes são paralelas entre si. (COSTA, 2009) 

Uma imagem retificada passa a ter as características de uma planta técnica, pois se encontra 

em proporção, em escala. Daí ser passível de extrair medidas, de tirar informações 

quantitativas necessárias as pesquisas históricas ou aos projetos de conservação e 

restauração. 

A documentação originada da retificação tem a vantagem, em comparação com as tradicionais 

plantas desenhadas a lápis, nanquim e também com as plantas digitalizadas em AUTO-CAD, 

pois a metodologia representa um significativo ganho de tempo, já que ele não é desenhado, e 

sim contribui para a representação com sua própria imagem. 
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O processo de retificação, por si mesmo, transforma uma imagem fotográfica em 

documentação arquitetônica. Esta imagem contribui para a formulação do conceito de 

documentação, no momento que se torna uma planificação caracterizada pela autenticidade. 

(Brandi, 2004) 

A formulação de uma nova metodologia se impõe por existir a necessidade de uma critica 

frente à forma “antiga” de cadastrar, as plantas tanto as desenhadas a mão como as 

digitalizadas no AUTO-CAD, dependem da intermediação do arquiteto e urbanista, que por os 

motivos diversos, documentam com uma representação inexata, simplificadas, abstraídos do 

contexto, são ilustrações de forma esquemática, idealizadas e com simbologias padronizadas. 

(Choay, 2001) 

 

Estudo de Caso: Antiga Cervejaria Sul Rio-Grandense  

O objetivo principal deste trabalho é a demonstração da utilização da restituição 

fotogramétrica aplicada à documentação arquitetônica do prédio da antiga cervejaria Sul Rio-

Grandense, localizada em Pelotas, Rio Grande do Sul. 

A Cervejaria Sul Rio-Grandense foi fundada no dia 24 de setembro de 1889, pelo capitão 

Leopoldo Haertel e mais três irmãos, família de origem alemã. Primeiramente com em um 

prédio pequeno alugado, na Rua Conde de Porto Alegre, local este que veio a fazer parte do 

prédio em que se consolidou na Rua Benjamim Constant, 56 fazendo frente para outras três 

ruas Rua Conde de Porto Alegre e as atuais, Rua João Pessoa e José do Patrocínio. 

A indústria fabricava três marcas de cerveja: Peru, Porco e São Luiz, além das cervejas 

fabricava gasosas e gelo. O maquinário usado foi importado da Alemanha, e também o lúpulo 

e a cevada utilizada na fabricação da cerveja eram igualmente da Alemanha. Em 1911 a 

maquinaria foi toda duplicada, com a chegada de novas máquinas do mesmo país. Com esta 

expansão outras marcas de cerveja foram surgindo assim como Moreninha, Preta e Comercial. 

Em 1944, a Cervejaria Sul Rio-Grandense foi vendida para cervejaria Brahma de Porto Alegre. 

Todo equipamento foi levado à POA (FELBERG, 2003). O prédio ficou sendo utilizado como 

depósito pela Brahma, até 1998, e hoje se encontra abandonado, em condições precárias. 

Localizada na zona do porto de Pelotas, a cervejaria Sul Rio-Grandense, possui no centro uma 

construção do período eclético, trata-se de um conjunto de prédios, construídos em diferentes 

épocas, que abrigavam área de produção da Cervejaria, prédios da administração (localizado 

junto a Rua Benjamim Constant), da sala de máquinas e do longo pavilhão de produção 

(localizado junto a Rua Conde de Porto Alegre). 

Entre 1914 e 1915, foram erguidos os novos escritórios e uma construção de cinco pavimentos 

(junto a Rua José do Patrocínio). Por fim em 1931, todo o conjunto foi reformado e acrescido 
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de novo depósito (junto a Rua João Pessoa). Essa espécie de “colagem” resultou na criação de 

um conjunto arquitetônico com volumetria bastante diversificada e agradável, baseada na 

heterogeneidade-estilística (MOURA, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01- etapas de construção Fig. 02- fachada, planta de 1915 

fonte: SALABERRY, Jeferson fonte: acervo arquivo SEURB 

 

Procedimento de Documentação Arquitetônica 

O procedimento de documentação arquitetônica, também denominado de levantamento 

cadastral, é um processo sistemático, isto é, deve ser subdividido em etapas, cada uma com 

seus respectivos métodos. A pesquisa numa primeira categorização pode ser subdividida em 

trabalho de campo e trabalho de escritório, sendo que nesta pesquisa o trabalho de campo foi 

feito em três momentos, vistoria preliminar, levantamento fotográfico e levantamento 

métrico. O trabalho de escritório na sua primeira etapa começa após a vistoria preliminar com 

uma etapa denominada de planejamento ou preparação da pesquisa. Somente depois de feito 

os levantamentos “in loco”, é que será retomado o trabalho de escritório, que neste foi 

denominado de identificação da volumetria, retificação fotográfica e por último foi elaborado 

o relatório de pesquisa. 

 

 

Vistoria Preliminar 

O primeiro procedimento na pesquisa foi à vistoria preliminar. Esta que consiste em uma visita 

ao local, para avaliação da situação de conservação, segurança e acessibilidade. É 

extremamente útil para tomar consciência de qual será as condições de trabalho durante o 

levantamento em campo. Nesta etapa também é importante fazer algumas medições, para 
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verificação da sua geometria, e também um levantamento fotográfico expedito com objetivo 

de avaliar o campo de visão, a presença de obstáculos e também verificar a existência de 

pontos altos para tomada de fotografias. 

 

 

Fig. 03 - Rua Conde de POA; Fig. 04 – esquina Rua Conde de POA com Rua José do Patrocínio; Fig. 05 – 

esquina Rua Conde de POA com Rua João Pessoa; Fig. 06 - Rua José do Patrocínio; Fig. 07 - Rua José 

do Patrocínio 

fonte: SALABERRY, Jeferson 

 

 

A antiga cervejaria encontra-se em total abandono desde 1998, sendo que apenas parte do 

conjunto foi utilizada a partir de 1944, ano em que a cervejaria foi vendida e teve seus 

equipamentos levados para Porto Alegre, ficando por sessenta e seis anos, sem utilização. Hoje 

todo o conjunto encontra-se em ruínas, restando apenas às fachadas e a volumetria do 

conjunto, esta de grande valor para a memória da cidade. Em razão deste estado de 

abandono, por ser uma edificação industrial, com grande quantidade de suportes metálicos, 

furos nas lajes, depósitos de água, e todos estes a ponto de colapso estrutural, portanto nesta 

situação especifica, ficou determinado, a impossibilidade de fazer qualquer medição ou 

levantamento fotográfico interno ao conjunto. 
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Planejamento ou Preparação da Pesquisa 

Esta etapa é uma espécie de reflexão, é o momento em que devem ser avaliadas as 

dificuldades identificadas durante a vistoria, as possibilidades de superação destas, os 

objetivos e o delineamento da pesquisa, e quais as possibilidades de resultado que pode ser 

alcançado. No caso desta pesquisa, ela faz parte de um projeto de mestrado em que tratará de 

fazer uma investigação a respeito da história do patrimônio industrial no bairro do porto que 

também tem por objetivo, uma categorização no que diz respeito às tendências 

arquitetônicas, desta forma o resultado esperado para a pesquisa é uma visualização do 

conjunto como um todo, para que possa ser feita as analises de identificação do valor 

cognitivo e de significação para a memória; ficando em segundo plano uma representação 

mais detalhada. 

Na situação deste conjunto, por ter ficado impossibilitada as medições na área interna do 

prédio e do pátio, ficou definido nesta etapa que seria considerado um levantamento cadastral 

digitalizado no programa Auto-Cad, realizado pelo Núcleo de Estudos de Arquitetura 

Brasileira/UFPel.  

Para tomada fotográfica foi utilizada uma câmara digital Nikon D3000, com 10.75 megapixels 

de resolução efetiva e lente variando de 18 mm a 55 mm. 

 

Identificação da Volumetria e Retificação Fotográfica 

Como já descrito anteriormente, será utilizado um levantamento cadastral preexistente, a 

partir deste será feita a “cubagem”dos diversos prédios, esta etapa foi feita no programa 

SketchUp 6.4.112, programa de uso geral na modelagem, que também será utilizado para 

retirar o efeito da perspectiva nas fotos, isto é, a restituição fotogramétrica. 

No  SketchUp, foram importados os arquivos em formato DWG, tanto as plantas baixas como 

fachadas, conferida a escala, cada uma das plantas foi transformada em um bloco (make 

group), de forma que elas possam ser sobrepostas, sem que fique “soldada” a volumetria, a 

partir destas bases os volumes da edificação foram construídos, nestes volumes foram 

inseridas as imagens (raster image). 

A transformação da imagem digital em imagem retificada é feita através da inserção como 

textura, desta forma podemos inserir o fator de escala, a posição relativa, e o mais importante, 

podemos indicar pontos de controle que serão posicionados no volume anteriormente 

elaborado, desta forma retirando a deformação da perspectiva, deixando com as mesmas 

propriedades da maquete tridimensional de suporte. 
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Fig. 08- modelagem geométrica  Fig. 09- fotogrametria no SketchUp 

fonte: SALABERRY, Jeferson fonte: SALABERRY, Jeferson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10- ortofoto Rua João Pessoa  Fig. 11- ortofoto Rua Conde de POA 

fonte: SALABERRY, Jeferson fonte: SALABERRY, Jeferson 

 

Conclusão 

A metodologia e as ferramentas utilizadas nesta etapa da pesquisa mostraram-se adequadas 

para o levantamento da antiga cervejaria Sul-Rio-Grandense. Durante a experimentação foi 

possível verificar a drástica redução de tempo e conseqüentemente redução de custo, em 

comparação com as formas tradicionais de documentação arquitetônica. Foi possível realizar 

um levantamento detalhado e preciso, utilizando tanto equipamentos quanto ao “software 

SketchUp”, que são de uso geral e baixo custo.  

A utilização desta tecnologia permitiu a documentação da fachada da edificação analisada com 

eficiência, de fácil utilização, tornando seu emprego viável pelos órgãos de preservação do 

patrimônio arquitetônico, permitindo  a obtenção de vários produtos, entre eles o 

levantamento cadastral, o diagnostico, o projeto de intervenção, a criação de acervos 

documentais ou inventários visando à preservação. 

As principais dificuldades encontradas na realização deste foram a constante presença de 

obstáculos visuais em frente às fachadas, os pontos de visão para tomadas fotográficas, 

especialmente, para fotografar as fachadas internas e as ruínas remanescentes. 
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Analisando sob o ponto de vista qualitativo, considera-se que os produtos gerados atendem as 

necessidades usuais, mas com o desdobramento imediato do trabalho deve sofrer algumas 

inserções na metodologia objetivando uma melhor precisão e também uma experimentação 

para uma quantidade maior de monumentos históricos industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 12- modelo geométrico utilizando as ortofotos  

fonte: SALABERRY, Jeferson 
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Resumo 

A Igreja Nossa Senhora das Dores, mais antiga de Porto Alegre RS/Brasil, teve sua construção 
fragmentada, levando cem anos para ser concluída. Sabe-se que em 1813 ficou pronta a 
primeira capela-mor. Em 1833, iniciou-se a construção de uma nova igreja com sentido oposto 
a primeira. O objetivo desta pesquisa é, através da caracterização das diferentes argamassas 
de assentamento, identificar a possível evolução construtiva da igreja. Os dados históricos 
disponíveis e a variedade de técnicas construtivas empregadas embasaram a elaboração de 
um esquema 3D da igreja para ilustração da possível seqüência construtiva, possibilitando a 
escolha dos locais para extração de amostras a serem analisadas. Um total de 17 amostras foi 
submetido a ensaios para reconstituição do traço. O objetivo foi conhecer os componentes 
característicos destas argamassas de assentamento, verificando sua correspondência com a 
técnica empregada e situação dentro da evolução construtiva da igreja. 
 

Palavras–chave: Igreja Nossa Senhora das Dores, método de reconstituição de traço de 
argamassa, evolução construtiva. 
 

Introdução 

Porto Alegre é um município brasileiro e capital do estado mais meridional do Brasil, o Rio 

Grande do Sul. Em sua história, diferentes formações culturais delinearam uma cidade com 

traçados que deixam ver a pluralidade e a heterogeneidade étnica, cultural e social que 

configura e singulariza seu território. O Centro Histórico de Porto Alegre, onde se encontra o 

objeto de estudo, está situada na península que deu origem á cidade, fundada em 26 de março 

de 1772. 

Depois de 1772, Porto Alegre teve um substancial crescimento em relação às suas 

organizações políticas, sociais e religiosas, o que se reflete no incremento das construções 

urbanas de finais do século XVIII e início do século XIX. 

Tratando-se da igreja mais antiga de Porto Alegre, a Irmandade Nossa Senhora das Dores 

remonta a pelo menos o ano de 1800, mostrando que as irmandades religiosas, tão 
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importantes no quotidiano dos porto-alegrenses, deixaram marcas que podem ser vistas e 

percebidas hoje na cidade, ao guardarem a força do sentimento religioso do passado. 

Referindo-se ao “culto público” em um relatório, o Conde de Caxias, então presidente da 

província, dizia em 1845: “Há nesta capital quatro igrejas, todas pobres, e de pequenas 

dimensões; desta a de Nossa Senhora das Dores tem apenas edificada a Capela-Mor, e serve-

lhe de corpo de Igreja um barracão mandado construir por um fiel” (TAVARES, 2007). 

Em 1938, a pedido da comunidade, a Igreja Nossa Senhora das Dores foi tombada pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) por seu valor artístico e arquitetônico. 

(processo 96T/38 – inscrição 185, livro das Belas Artes fls. 32 de 20 de 07 de 1938). 

Hoje a Igreja das Dores é um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade de Porto Alegre, 

sendo um grande desafio subir sua escadaria atual, que possui três lances de escada, com um 

total de 56 degraus (Figura 1 e Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Igreja Nossa Senhora das 

Dores 

 

Figura 2 - interior da Igreja 

 

Contexto A Ser Estudado / Justificação 

Toda intervenção sobre edifícios de valor patrimonial, está condicionada por múltiplos 

aspectos relativos à sua evolução histórica e social, o contexto urbano, suas características 

arquitetônicas, os sistemas construtivos que o compõem, o estado de conservação em que se 

encontra, e as intervenções às quais tem sido submetido ao longo dos anos(CICOP, 2009). 

Nas intervenções em edifícios antigos a primeira opção a considerar deve ser a conservação 

dos revestimentos existentes, se necessário recorrendo a reparações pontuais, ou, se tal se 

justificar pelo valor do edifício ou do seu revestimento, a operações de consolidação (VEIGA, 

2003). 
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A Igreja das Dores foi um pólo aglutinador e de base para a fundação e desenvolvimento de 

novas devoções e irmandades. Assim, além de se tratar da igreja mais antiga de Porto Alegre, a 

Igreja das Dores é um bem cultural e deve ser considerada pelo que ela representa para o 

acervo da cidade, preservando a história dos bens culturais e conservando a identidade e a 

personalidade do povo porto alegrense. 

 

Delimitação Do Trabalho 

A importância e magnitude deste trabalho foi logo percebida através de pesquisas 

bibliográficas, pesquisas de campo, entrevistas, visitas in loco e ensaios de laboratório. Este 

trabalho ficará limitado em: 

• Estudos históricos de natureza arqueométrica, ou seja, estudo dos materiais 

integrantes de um edifício levando em conta o contexto natural e social em que foram 

produzidos e suas transformações no tempo. 

• Caracterização dos traços através de ensaios de laboratório. 

O resultado dessas análises históricas com as de laboratório é um conjunto de “dados 

indicativos” que possibilitam o delineamento de seguros indicadores cronológicos. O 

reconhecimento da cronologia histórico- arquitetônica de um monumento é a base 

imprescindível para decisões projetuais de caráter preservacionista (TIRELLO, 2007). 

 

Metodologia Proposta 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. São essas: 

• Estudos histórico-documentais da edificação: documentos escritos; 

• Constituição do arquivo tridimensional: imagens em três dimensões com aspectos 

relevantes do processo histórico-construtivo da Igreja; 

• Estudo da estrutura edificada: investiga-se o sistema estrutural, tipo/ natureza do 

material construtivo, técnicas de trabalho, características dimensionais, textura, 

coloração, acabamento; 

• Estudo das argamassas: Analisa-se a natureza do material (agregados) traço, 

granulometria e coloração. 

 

Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é, com base na caracterização das diferentes argamassas de 

assentamento, da identificação das técnicas de trabalho, da constituição tridimensional da 
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edificação e dos documentos históricos, identificar a possível evolução construtiva da Igreja 

Nossa Senhora das Dores. 

 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos têm-se: realizar uma avaliação visual do local pesquisado; 

determinar os traços, de amostras coletadas no local; realizar análise granulométrica nos 

agregados empregados nas argamassas pesquisadas; e modelar tridimensionalmente a 

evolução construtiva da edificação ao longo do tempo. 

 

Hipótese 

A hipótese trabalhada é de que o salão analisado fazia parte da primeira construção da Igreja, 

a qual foi parcialmente demolida para a construção da edificação atual. 

 

Caracterização – evolução construtiva 

A construção da Igreja Nossa Senhora das Dores começou a partir da colocação da pedra 

fundamental, num terreno em declive entre a Rua Riachuelo e a Rua da Praia, no dia 2 de 

fevereiro de 1807. No ano de 1813, Figura 3, concluiu-se a primeira edificação se tornando 

assim a igreja mais antiga de Porto Alegre.Em 1833 a Capela-Mor foi concluída, permitindo a 

mudança da imagem da padroeira da Igreja para o local onde ainda hoje se encontra. 

Durante muito tempo a construção da Igreja ficou parada. Dentre as mais diversas razões, está 

a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, e a redução do número de membros da 

irmandade que, como conseqüência, diminuiu o financiamento da obra. Outra história que 

virou lenda é que os trabalhos foram atrasados em razão de uma praga rogada por um dos 

escravos envolvidos na construção. 

Apenas em 1846 as obras são retomadas com a construção da nave, que se completou em 

1866. No ano de 1857, as paredes do altar-mor foram elevadas recebendo novo 

madeiramento. O ano de 1869 ficou marcado pela construção da escadaria para a Rua da 

Praia. No final do século XIX, a Irmandade resolve aceitar novos membros, renascendo assim o 

movimento para as obras. Em 1900 inaugura-se a Torre Oeste e, em 1901, a Torre Leste, 

concluindo assim a construção da Igreja. O ano de 1912 foi marcado pela construção da casa 

paroquial voltada para a Rua Riachuelo. No ano de 1954, foi inaugurado do novo salão 

paroquial escavado no subsolo debaixo do piso da nave de Igreja. 

O fato de a construção ter passado por vários períodos históricos, teve como saldo influências 

arquitetônicas e artísticas diversas. A predominância é da arquitetura Luso-Brasileira, mas a 

fachada principal é concluída em estilo eclético. 
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Há pedido da comunidade, a Igreja é tombada como patrimônio histórico em 1938 pelo IPHAN, 

na categoria de Sítio Histórico Urbano Nacional. 

Após longo período de abandono a Igreja ficou em péssimo estado devido a falta de recursos 

para manutenção. Apenas nas ultimas décadas, obras de restauração preveniram danos 

irreparáveis ao seu patrimônio. 

O interior da Igreja (Figura 2) ainda apresenta muito das primitivas feições coloniais. A entrada 

se faz através de três portas, sendo que a central desemboca em um pára-vento envidraçado. 

Acima existe um coro de madeira, suportado por arcos e colunas coríntias. Há uma só nave, 

ladeada por uma série de altares ricamente entalhados e dourados por João do Couto e Silva, 

com perfil em arco pleno e larga moldura decorada, colunas salomônicas e baldaquinos, além 

de nichos para estatuária. Também se alinham na nave diversas tribunas com portas de vitral e 

gradis bombée em ferro trabalhado, e dois púlpitos. A pintura do teto, dividido em caixotões, é 

obra de Germano Traub, basicamente em motivos florais e geométricos, com medalhões 

figurativos. 

A capela-mor é delimitada por um grande arco cruzeiro redondo com um friso floral e uma 

pintura com querubins. Possui ainda tribunas e o altar-mor é uma bela peça em estilo 

escalonado, já de traços neoclássicos, com um grupo escultórico no topo, com imagens de 

Cristo na cruz, ladeado pela Madre Dolorosa e por São João. 

 

Localização 

Sendo um dos mais belos monumentos religiosos da cidade, a monumental Igreja da Venerável 

Ordem Terceira de Nossa Senhora das Dores, localizada com frente pela Rua das Andradas s/no 

e com fundos para a Rua Riachuelo no. 630 é um marco arquitetônico da paisagem urbana, 

com sua frente voltada para o Guaíba. 

 

  

1813 1833 
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Figura 3 - evolução construtiva 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Através da caracterização das argamassas, buscou-se elucidar algumas questões sobre a 

cronologia construtiva da igreja a partir das análises da base do altar, supostamente a capela 

original. Mediante a reconstituição de traço e análise granulométrica dos agregados, procura-

se a verificação da correspondência entre argamassas de assentamento, em pontos onde foi 

empregada a mesma técnica construtiva em locais distintos da capela. 

Os procedimentos de reconstituição de traço das argamassas utilizados neste trabalho estão 

baseados no Método CIENTEC (Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 

Sul), e consistem em análises onde o aglomerante (carbonato de cálcio e de magnésio) é 

dissolvido em uma solução ácida. Estas reconstituições são processos que não oferecem 

exatidão nos resultados, tornando necessária a utilização de métodos complementares para 

uma avaliação mais acurada. É possível, por exemplo, que haja alguma quantidade de 

1869
1857 

1900 1901

1912 1954
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carbonatos misturada ao agregado, como conchas misturadas às areias. Quando dissolvidos 

através do ataque com ácido (HCl), estes materiais de origem carbonácea passam a ser 

considerados como aglomerantes. Da mesma forma, também é difícil identificar a presença de 

aditivos orgânicos por este método [5]. 

É improvável que apenas um método de análise seja capaz de fornecer todos os dados 

necessários ao entendimento do material estudado. Uma análise completa só poderá ser 

realizada através da observação através de diferentes aspectos analisados, portanto, é 

importante a utilização de métodos complementares, como a difratometria de raios X para a 

identificação de fases cristalinas, ensaios térmicos para identificação de componentes por 

meio de variações de massa a determinadas temperaturas e as microscopias óticas e 

eletrônicas para uma visualização da microestrutura e identificação de elementos químicos 

constituintes através de espectrômetro de energia dispersiva [6]. 

 

Coleta das amostras 

Para a coleta das amostras foram seguidas as seguintes orientações contidas no caderno 

técnico de número 08 do Monumenta [5]: 

• Definição do objetivo: que neste caso era a identificação do traço das argamassas, 

buscando qualquer indício que pudesse levar à cronologia das diferentes técnicas 

construtivas usadas para a construção daquele mesmo espaço. 

• Completa documentação do edifício: a igreja Nossa Senhora das Dores possui uma 

série de documentos como históricos e cadastros, muitos deles levantados e 

produzidos durante seu processo de restauro que teve início em setembro de 2003 [7]. 

• Completa documentação das coletas: Sacos plásticos etiquetados, desenhos com a 

localização dos pontos e fotografias dos locais de coleta. 

• Equipamento apropriado: para a retirada de argamassa de assentamento, optou-se 

pela utilização de martelo e formão. 

• Correta quantidade de amostras: para a execução dos dois ensaios pretendidos, 

coletou-se aproximadamente 100 gramas de amostra. 

• Foi coletado um total de 17 amostras de argamassa de assentamento, sendo que as 

amostras 1 a 8 pertencem ao que visualmente foi determinado como técnica 

construtiva “A” (tijolos assentados com argamassa); as amostras 9 a 15 pertencem ao 

que visualmente foi determinado como técnica construtiva “B” (pedras de diferentes 

tamanhos assentadas com argamassa); e as amostras 16 e 17 que pertencem ao porão 

da igreja e foram determinados como técnica construtiva “B” (pedras de diferentes 
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tamanhos assentadas com argamassa). A localização do salão e do porão na Igreja, de 

onde foram retiradas as amostras, pode ser vista na Figura 4. 

 

 

Figura 4–locais da coleta de amostras 

 

Figura 5 - localização dos pontos de coleta (paredes 1 e 2) 

 

A Figura 5 e a Figura 6 apresentam a localização dos pontos de coleta de amostras de acordo 

com a situação das diferentes técnicas construtivas. 
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Figura 6 - localização dos pontos de coleta (paredes 3 e 4) 

 

Análise visual do local 

Observa-se que na parede 2, Figura 7, existe uma abertura de porta voltada para a rua 

Riachuelo, construída em alvenaria de tijolos maciços com arco pleno. Observa-se também 

que o arco pleno foi fechado faceando a parede externa, possivelmente em 1857 (capítulo 0). 

Na parede 1 observa-se, Figura 8, a continuidade da técnica construtiva de alvenaria de tijolos, 

até aproximadamente 60 % da sua extensão em planta. O restante da parede apresenta outra 

técnica construtiva menos regular, constituída por tijolos maciços, fragmentos de tijolos, e 

rochas de diferentes características morfológicas e mineralógicas. Observa-se também a 

presença de um arco pleno, também fechado com tijolos para a instalação de uma porta em 

arco abatido. 

 

 

Figura 7 - parede 2 

 

Figura 8 - parede 1 

 

Na parede 3, observa-se, Figura 9, a continuidade da técnica construtiva em alvenaria de 

tijolos, até a sua metade. A partir deste ponto, percebe-se, assim como na parede 1, outra 

técnica construtiva menos regular,envolvendo tijolos maciços, fragmentos de tijolos e 
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diferentes rochas de diferentes características morfológicas e mineralógicas. De maneira 

similar à parede 1, esta também apresenta um arco pleno fechado, bem como todo o vão da 

porta. Observa-se que existe simetria entre as paredes. 

Na parede 4, percebe-se a parte de trás do retábulo apoiado sobre esta parede de altura baixa, 

construída com técnica com rochas morfologicamente diferentes das demais, maiores, e 

fragmentos de tijolos, conforme mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 9 - parede 3 

 

Figura 10 - parede 4 

 

Reconstituição do traço das argamassas 

Para a execução do método do CIENTEC, seguem-se os seguintes passos: 

Calcinação da amostras: As amostras foram calcinadas em Forno Mufla à temperatura de 700 

°C por 4 horas; 

Pesagem inicial das amostras: à temperatura ambiente, determinando-se a massa inicial das 

amostras, Tabela 1. 

Ataque das amostras com solução de cloreto de amônia: as amostras foram atacadas com uma 

solução de cloreto de amônia saturada. Utilizou-se em média cerca de 90 ml de solução para 

cada amostra. As amostras foram deixadas em contato com a solução de amônia durante um 

período de 6 dias. O ataque das amostras com solução saturada de amônia tem por objetivo 

uma reação de troca catiônica, visto que as soluções de cloreto de amônia são capazes de 

transformar componentes da pasta de cimento em produtos altamente solúveis.  

Ataque da amostra com solução de ácido clorídrico: A adição da solução ácida às amostras 

calcinadas teve como objetivo a solubilização dos carbonatos presentes no aglomerante. A 

solução de ácido clorídrico concentração de 20% utilizada para ataque das amostras foi obtida 

através da diluição de ácido clorídrico HCl concentrado em água. Utilizou-se neste trabalho 

cerca de 2.000 ml de solução desse ácido. 

Peneiramento da amostra: o material é lavado com uma peneira de malha quadrada com 

abertura de 0,075 mm. Considera-se que os componentes da argamassa que possuam 
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granulometria com diâmetro menor que 0,075 mm têm propriedades aglomerantes. Seguindo 

esse critério, adicionou-se água à solução para diminuir a concentração de ácido e lavaram-se 

as amostras na peneira acima mencionada. 

Secagem do material retido em estufa: após a lavagem do material o mesmo foi levado a uma 

estufa a temperatura de 100°C ± 5°C até apresentar constância de massa. O material retido na 

peneira 0,075 mm é considerado como a fração da amostra correspondente ao agregado 

Pesagem final do material retido: a massa do agregado seco (Mf) foi determinada com a 

mesma precisão da massa inicial. Os valores encontram-se na Tabela 1. 

A partir da massa inicial da amostra, que continha aglomerante e agregado (Mi) e da massa de 

agregados pode-se calcular a massa de aglomerante (Ma) presente em cada amostra e a 

relação existente entre a massa de agregado e aglomerante (Mf/Ma). 

 

Tabela 1 - traços encontrados 

Amostra Mi (g) Mf (g) Ma (g) Mf/Ma Traço 

1 71,05 60,88 10,17 6,0 1:6 

2 55,74 47,31 8,43 5,6 1:6 

3 90,96 77,89 13,07 6,0 1:6 

4 64,57 55,04 9,53 5,8 1:6 

5 59,63 50,85 8,78 5,8 1:6 

6 82,25 71,47 10,78 6,6 1:7 

7 95,90 81,67 14,23 5,7 1:6 

8 111,23 96,50 14,73 6,6 1:7 

9 103,79 83,19 20,60 4,0 1:4 

10 26,29 16,24 10,05 1,6 1:2 

11 72,61 54,71 17,90 3,1 1:3 

12 49,17 34,84 14,33 2,4 1:2 

13 94,64 67,84 26,80 2,5 1:2 

14 107,60 81,37 26,23 3,1 1:3 

15 119,76 68,89 50,87 1,4 1:1 

16 87,60 69,07 18,53 3,7 1:4 

17 89,58 74,87 14,71 5,1 1:5 
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Os resultados obtidos permitem afirmar que através da análise dos traços, relação entre 

aglomerante e agregado, nota-se que se formam 4 grupos distintos entre si. O primeiro grupo 

é formado pelas amostras de 1 a 8, o segundo pelas amostras 10, 12 e 13, o terceiro pelas 

amostras 9 e 16, e o quarto grupo pelas amostras 11 e 14. 

 

Granulometria do agregado da argamassa 

Realizou-se uma análise granulométrica com as amostras após o ensaio de reconstituição de 

traço. A figura 12 mostra o percentual retido individual das frações granulométricas das 

amostras. Existe uma correspondência entre a distribuição granulométrica das amostras de 1 a 

8, e as amostras 15 e 17 apresentam uma distribuição diferenciada das demais. 

 

 

Figura 12 - percentual retido individual 

 

Conclusões finais 

Com o objetivo de identificar a possível evolução da Igreja Nossa Senhora das Dores, este 

trabalho realizou a caracterização de diferentes argamassas de assentamento a partir da qual 

seria possível identificar as argamassas feitas no mesmo período e as que possivelmente 

haviam sido realizadas em momentos distintos.  

A análise da reconstituição dos traços das argamassas das amostras retiradas do local mostra 

que além natureza dos elementos utilizados na composição da alvenaria, as argamassas 

apresentaram características distintas quanto ao teor de aglomerante utilizado na sua 

composição. A análise visual das amostras das argamassas evidencia padrões distintos de 

coloração das amostras retiradas de regiões distintas. 

A análise dos agregados empregados na composição das argamassas possibilitou a distinção de 

diferentes composições mineralógicas, o que evidencia que os mesmos possivelmente 

apresentam origens distintas. O fato das técnicas construtivas e os agregados utilizados serem 

significativamente diferentes e, tendo em conta a segmentação vertical, na qual se observa 
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esta heterogeneidade, confirma a hipótese de que a construção das alvenarias estudadas 

ocorreu em épocas distintas. 

A análise dos fatos históricos pesquisados e, em especial, a hipótese daevolução construtiva 

montada neste trabalho, permite concluir que a construção da Igreja das Dores se deu a partir 

de um espaço circunscrito hoje pelo altar da mesma. A partir dos registros históricos, constata-

se também que durante a primeira metade do século XIX, época da construção do Altar Mor 

(1833), a Irmandade, responsável pela construção do monumento enfrentou dificuldades 

financeiras diversas. Baseado nestes fatos acredita-se ser pouco provável que se procedesse à 

total demolição da historicamente Capela-Mor, construída em 1813, como relatado nos 

registros. 

Considerando ainda as características construtivas e a boa técnica utilizada em arco pleno, 

destacadas no item 3.2, da abertura voltada para a Rua Riachuelo, conclui-se que a hipótese 

de que o salão analisado fazia parte da primeira construção da Igreja, (Capela Mor – 1913) a 

qual foi parcialmente demolida para construção da edificação atual, mostra-se válida e até ao 

momento não se dispõem de elementos que a neguem. 

A compreensão da evolução construtiva e, principalmente, dos traços de argamassas 

contribuem para a realização de intervenções deste patrimônio de alto valor histórico e 

cultural para a cidade. 
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Verificação da eficácia do Controle de umidade ascendente 

Alessandra da Silva Arduim 

 

 

Resumo 

A umidade ascendente é um problema corriqueiro nas edificações modernas e históricas. A 
pesquisa teve como objetivo analisar três métodos clássicos de controle da umidade 
ascendente citados na bibliografia. Para o desenvolvimento da pesquisa experimental foi 
necessário um estudo teórico sobre as principais causas do problema nos muros, a invasão 
através da umidade ascendente e seus tipos de controle. A partir destes estudos foi 
desenvolvida a pesquisa experimental, apresentando um estudo de caso (verificação do 
método de controle de uma vala periférica externa com contramuro) e realizada a análise 
comparativa do comportamento da umidade em protótipos de blocos de argamassa, através 
da mensuração da resistência elétrica, da umidade ascendente antes e depois da simulação do 
método de sifões de Knapen e através do método da barreira química. Entre os métodos 
analisados, pôde-se comprovar a eficiência da vala periférica externa com contramuro e da 
barreira química, e a ineficiência do método dos sifões de Knapen. 
 
Palavras-Chave: Umidade, patrimônio, tecnologia da restauração. 

 

Introdução 

A implementação das políticas de preservação das construções requerem conhecimentos 

básicos dos fenômenos envolvidos que agem no monumento, assim como das formas de 

mensuração e das diferentes soluções que possam ser aplicadas dentro do contexto da 

edificação.  

Entre os fenômenos associados à degradação das edificações a umidade é considerada um dos 

principais responsáveis pela deterioração, além de contribuir e desencadear reações físicas, 

químicas e biológicas que também atuam na ação degradante do edifício. Na grande maioria 

das vezes os trabalhos de recuperação não identificam as reais causas do problema que estão 

ocorrendo, proporcionando, muitas vezes, o retorno do problema e ocasionando gastos 

desnecessários sem promover a solução ou o controle da ação geradora das manifestações 

patológicas. (, 2005). 

A umidade constitui um dos tipos de danos mais freqüentes nos edifícios, ocasionando 

condições de insalubridade, problemas graves tanto estruturais como estéticos, além de 

contribuir para uma acelerada deterioração dos respectivos materiais. 

Diante da diversidade dos mecanismos de ataque em que a presença de água está, direta ou 

indiretamente, envolvida, é necessário investigar suas origens, estudar e registrar as suas 

diversas manifestações, devendo ser mensurada a umidade do material, do terreno, do 
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ambiente através dos equipamentos corretos, para posteriormente diagnosticar e propor as 

ações e os processos de controle de umidade adequado para cada tipo de umidade 

encontrada.  

 

Principais causas da presença da umidade 

Manuel Hidalgo definiu a umidade como a manifestação da água que penetra no interior dos 

elementos construtivos que compõem uma edificação e que, vaporizada, se mescla com o ar 

(MUNHOZ, 2004). O surgimento da umidade ocorre quando um material satura-se de água e 

não tem capacidade para expulsá-la. 

Para que se identifiquem as fontes que originam o problema, é necessário estabelecer um 

quadro de características de cada tipo de umidade. A classificação proposta utiliza a 

metodologia estabelecida por Henriques, na obra Humidades em paredes, dividindo a forma 

de manifestação da umidade na edificação em seis grupos distintos: umidade de precipitação, 

por infiltração de água derramada, de construção, de condensação, proveniente da 

higroscopicidade e umidade ascendente (Henriques, 1994). 

A umidade ascendente é considerada um dos piores processos de degradação, pois grande 

parte dos problemas que provocam a degradação das alvenarias, tem origem na umidade que 

invade as estruturas e as principais condições para invasão deste tipo de umidade é a presença 

constante de uma fonte alimentadora de água e a força capilar do material da edificação. 

Sendo assim, foi escolhido este tipo de invasão a ser controlado. 

 

Processos de controle de umidade ascendente 

A escolha do método adequado para o controle da umidade ascendente deve levar em conta 

vários fatores, que vão desde o tipo de fonte de alimentação, o tipo de material componente 

da alvenaria, as taxas de umidade atingidas, tanto pela alvenaria como pelo ambiente, e as 

condições de evaporação permitidas por este mesmo ambiente; até mesmo considerar a 

implantação do edifício, a existência de espaços livres no seu entorno e a existência de 

pavimentos enterrados (MASSARI, 1981). Estas observações podem determinar o processo 

mais adequado e evitar operações ineficazes. 

Os métodos de reparações das anomalias provocadas pela umidade ascendente foram 

divididos em três grupos, conforme os tipos de intervenções que podem ocorrer: intervenções 

no terreno, intervenções na estrutura e intervenções de isolamento da estrutura.  
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Controle de umidade no estudo de caso e nos ensaios com protótipos 

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado um estudo de caso, a edificação do antigo 

Lazareto, atual sede da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB), situado na Cidade 

do Salvador, Estado da Bahia.  

A partir do diagnóstico das patologias provenientes da umidade no estudo de caso, invasão 

através da umidade ascendente, foi elaborado o projeto de saneamento da edificação indicado 

o método de intervenção no terreno, através da execução da vala periférica e intervenção de 

isolamento da estrutura através da construção de um contramuro no perímetro da edificação 

método já descrito por Vitrúvio (VITRUVIO, 1998). 

 

 

Fig. 01- estudo de caso prédio do Antigo Lazareto, Salvador - BA 

Fonte: fotografia da autora (2006). 

 

 

Fig. 02- contramuro com vala periférica 

Fonte: fotografia da autora (2006). 
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Para o estudo experimental decidiu-se construir três protótipos de argamassa, e simular a 

invasão da umidade ascendente, a escolha pelos protótipos foi determinada  pela 

possibilidade de controle de algumas variáveis, como, por exemplo, o controle da inserção de 

água na alvenaria, o estabelecimento de um traço na execução dos protótipos, as mesmas 

condições climáticas dos ambientes onde estão construídos os três modelos.  

Nos três protótipos construídos no Núcleo de Tecnologia da Conservação e Restauração na 

Universidade Federal da Bahia foram utilizados os métodos de intervenções na estrutura 

aplicação dos sifões de Knapen e da barreira química. E mensurados a umidade no bloco antes 

e após a aplicação dos métodos de controle.  

  

 

Fig. 03- aplicação da barreira química 

Fonte: fotografia da autora (2006).  
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Fig. 04- aplicação dos sifões de Knapen 

Fonte: fotografia da autora (2006).  

 

Considerações finais 

Através dos resultados obtidos foi possível comprovar a eficiência do método aplicado no 

estudo de caso, a vala periférica externa com contramuro, e da barreira química aplicada no 

protótipo monolítico de argamassa e a ineficiência do método dos sifões de Knapen.  

Os resultados da pesquisa podem fornecer subsídios e nortear algumas intervenções 

adequadas nas edificações que apresentarem manifestações de invasão pela umidade 

ascendente, bem como possibilitar mais uma fonte de pesquisa sobre o tema estimulando 

novos estudos e pesquisas acerca da umidade e dos seus métodos de controle, contribuindo 

para o desenvolvimento científico e para a conservação e restauração das edificações. 

 

Referências  

HENRIQUES, Fernando M.A. Humidade em paredes. Lisboa: LNEC, 1994. 

MASSARI, Giovanni. Risanamento igienico dei locali umidi. Milão: Editore Ulrico Hoepli, 1981 

MUNHOZ, Manuel Hidalgo. Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la 

edificación . Sevilha: Mateu Cromo, 2004. 

VITRUVIO, Marco Lucio. Os dez livros de arquitectura de Vitrúvio. Corrigidos e traduzidos 

recentemente em Português, com notações e figuras. Por Maria Helena Rua. Lisboa: Miguel 

Grafia Lda, 1998. 

 



715 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

Autora 

Alessandra da Silva Arduim 

Arquiteta e urbanista graduada na Universidade Federal de Pelotas, mestre em arquitetura e 

urbanismo, na área de tecnologia da conservação e restauro pela Universidade Federal da 

Bahia e atualmente professora da Universidade Salvador (UNIFACS) da disciplina de Técnicas 

Retrospectivas II. 



716 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

Materiais e técnicas tradicionais: tintas para conservação do patrimônio cultural 

Marília de Lavra Pinto 

 

 

Resumo 

A cal é material de utilização milenar. A caiação, uma das principais técnicas históricas de 
pintura, era realizada com leite de cal, ou, com cargas de pigmentos e aditivos. A pintura à 
fresco, aplicação  sobre rebocos ou guarnecimentos de cal, de pigmentos dispersos em água 
ou água de cal, já era conhecida na antiguidade. A expansão da indústria de tintas sintéticas, 
após a última guerra mundial, levou ao abandono dos tradicionais sistemas de pintura. O 
processo de produção e aplicação da cal, descrito pelos tratadistas, em grande parte foi 
perdido. A superioridade das tintas minerais para substratos “históricos”, entretanto, é 
consenso entre especialistas, e o resgate dessas técnicas uma tendência mundial. Neste 
estudo, foram realizados ensaios simples com tintas à base de cal e silicato de diferentes 
procedências, sobre argamassas de cal e mista, ficando evidenciada a grande variabilidade dos 
produtos existentes no mercado. 
 
Palavras-Chave: Cal, pintura, ensaios. 

 

Introdução 

As tintas para a conservação de bens de interesse cultural devem atender aos critérios da 

mínima intervenção e reversibilidade além da preservação da aparência e integridade desses 

bens. Há, entretanto, sérias dificuldades devido ao “desaparecimento” dessas tintas do 

mercado, aliada à falta de mão de obra familiarizada com as técnicas tradicionais de aplicação. 

As tintas utilizadas em obras de restauração e conservação, necessitam apresentar 

características especiais, para que tenham o desempenho adequado sobre os substratos 

históricos, geralmente mais porosos, e pela própria técnica construtiva das edificações. 

Conforme Tavares (2004): 

 

É fulcral a conservação dos revestimentos exteriores, decorativos ou não, que 
fazem parte da estrutura arquitectónica do monumento antigo e da imagem 
da cidade. A remoção indiscriminada destes revestimentos tem crescido num 
ritmo avassalador nos últimos anos, muitas vezes por falta de conhecimento 
técnico sobre a viabilidade do seu restauro, outras vezes por se pensar que é 
mais barata a sua substituição por um reboco novo.   A manutenção destes 
revestimentos passa pela conservação de técnicas construtivas tradicionais e 
pelo uso de materiais compatíveis e o mais similares possível aos originais. 
 

A fim de avançar no conhecimento sobre o uso correto das técnicas de conservação, e, por ser 

a pintura um elemento que contribui com a estética e a conservação dos revestimentos, foram 
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realizados alguns ensaios com tintas de base inorgânica (cal e silicato) comercializadas, a partir 

da adaptação de ensaios normalizados, para substratos de argamassas de cal e mista [com 

adição de cimento]. 

 

Resgate da técnica tradicional 

Segundo uma abordagem técnica, a pintura impede a desagregação e a alteração dos 

materiais usados na construção civil, protegendo-os contra as intempéries e agentes 

destruidores do meio ambiente, Uemoto (1993, p.3). 

No Livro VII do tratado de Arquitetura, Vitrúvio aborda as questões relativas à cor e sua 

técnica, desde as questões do gosto aos aspectos particulares e mais técnicos da fabricação 

dos pigmentos (AGUIAR, 2002).  

Até o século XIX a grande maioria dos pigmentos disponíveis era de origem natural e um 

número pequeno de pigmentos artificiais era conhecido. Exemplos de pigmentos inorgânicos 

naturais usados desde a antiguidade são as argilas nativas, como o vermelho ocre, o amarelo 

ocre, e os silicatos de ferro, alumínio, magnésio e potássio, como a terra verde. Minérios de 

pedras preciosas são também fontes de pigmentos inorgânicos como o azul ultramar e o lápis 

lazuli. Alguns pigmentos minerais que produzem boas cores são os seguintes: Amarelo Ocre; 

Vermelho Ocre; Terra de Siena; Terra de Sombra Natural; Terra de Sombra Queimada; Terra 

Verde (KANAN, 2005).  

Segundo Aguiar (2002, p.303), a cor do território, através da expressão cromática dos 

materiais - pedra, madeira, as terras – convertia-se na base da cor nas culturas tradicionais. As 

terras provenientes das proximidades das cidades constituíam os pigmentos majoritariamente 

utilizados, tanto na pintura mural como na pintura das edificações, garantindo a coerência 

entre cor da cidade e cor ambiental, tornando-se um fator de identidade.  

Os revestimentos exteriores de argamassas de cal e areia, com acabamentos com pinturas 

decorativas ou lisas, com fingidos ou não, são sem dúvidas elementos determinantes da 

estrutura arquitectónica de um edifício, como também da imagem urbana onde ele está 

inserido (TAVARES, 2004). 

 

Atualidade do tema 

Há atualmente, em todo o mundo um renovado interesse pelas técnicas tradicionais de 

construção, à base de terra e cal, motivado pela busca de tecnologias e materiais mais 

sustentáveis, a abundância dos materiais, a economia de energia na produção, o conforto 

térmico e as condições de higiene ecologicamente corretas que oferece - materiais atóxicos - a 

resistência em relação à radiação UV, além do baixo custo e facilidade de aplicação.  
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Nos países industrializados, a desmedida exploração dos recursos naturais e os sistemas de 

produção centralizados, causam desperdícios e incrementam o desemprego, e nesses países, a 

terra ressurge como material de construção. A fim de aumentar a resistência das superfícies às 

solicitações externas dessas construções, é utilizado o leite de cal, simplesmente, ou com 

aditivos, conforme a solicitação (MINKE, 2005).  

A água de cal é ainda usada mundialmente, e em muitos países, caiar casas é um evento anual. 

Tradicionalmente, a caiação é pigmentada com pigmentos baratos, da terra local, ou minerais 

– todos estes compatíveis com a cal. No Norte da Europa, cores mais quentes de caiação têm 

sido tradicionalmente favorecidas sob os céus gris (YOUNG, 2005). 

Até há pouco tempo, a indústria de tintas orientava-se quase exclusivamente para a pintura e 

repintura das novas edificações, utilizando nos edifícios antigos as mesmas tintas. Atualmente, 

em alguns países europeus, a partir de uma maior preocupação ecológica, verificam-se 

tendências de inversão desta atitude, notando-se a popularização, na nova construção, de 

soluções de base ancestral, como as pinturas minerais, e o desenvolvimento de novos 

produtos com padrões estéticos e funcionais mais adequados à convivência com as antigas 

construções (AGUIAR, 2002). 

 

Dificuldades 

As Cartas Patrimoniais - IPHAN, 1995 - resultado de encontros internacionais, no âmbito da 

Unesco, das quais o Brasil é signatário, estabelecem, em linhas gerais, os princípios que devem 

ser seguidos para a conservação e intervenções restaurativas nas edificações históricas, sejam 

elas monumentos e obras de arte, ou conjuntos urbanos, e simples testemunhos de formas de 

viver e construir das populações.  

No Brasil, embora exista jurisprudência avançada de proteção ao patrimônio cultural nacional, 

apenas recentemente estão sendo destinados mais recursos para a conservação e restauração, 

além de influências culturais que não valorizam a tradição construtiva local, e principalmente a 

pressão exercida pela indústria das tintas, do cimento, e da especulação, que têm interesses 

imediatistas. 

 

Estudo de caso 

A fim de avaliar o desempenho de tintas de cal e silicato, foram realizados em laboratório, 

ensaios qualitativos e quantitativos comparativos, entre cales de diferentes origens, com e 

sem aditivos, e tintas à base de silicato, encontradas no mercado local e nacional - sendo uma 

com matéria prima importada - aplicadas sobre substratos de argamassa de cal (traço: 1:3), e 

argamassa mista de cal, cimento e areia (traço: 1:2:12). 
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Os ensaios quantitativos foram realizados para avaliar o desempenho em relação à 

permeabilidade à água e ao vapor d’água. De forma qualitativa, foi avaliado o desempenho das 

tintas ao recobrimento de fissuras, presença de marcas de pincel, recobrimento da superfície, 

uniformidade de aparência e facilidade de aplicação.  

Os rebocos foram aplicados sobre parede vertical, formando um painel de 3.60m de 

comprimento por 1.60m de altura, dividido horizontalmente em duas partes, separadas por 

uma lacuna - ausência de reboco - de aproximadamente 0.7m em toda a sua extensão. Na 

parte superior, foi aplicada argamassa de cal e areia, com traço 1:3, e na parte inferior, 

argamassa mista de cal, cimento e areia, com traço 1:2:12.  

   

Fig. 01 – rebocos de cal e de argamassa mista 

 

Após 70 dias da aplicação das argamassas, foram delimitadas sobre este painel, com fita 

adesiva, dez colunas, nas quais foram aplicadas as tintas, na seguinte seqüência: 

COLUNA 1 – será tomada como Testemunho, sem aplicação de tinta 

COLUNA 2 – aplicação da tinta A 

COLUNA 3 – aplicação da tinta A com aditivo CASEÍNA 

COLUNA 4 – aplicação da tinta B 

COLUNA 5 –aplicação da tinta B com aditivo CASEÍNA 

COLUNA 6 – aplicação da tinta C 

COLUNA 7 – aplicação da tinta C com aditivo CASEÍNA 

COLUNA 8 – aplicação da tinta D 

COLUNA 9 –aplicação da tinta E 

COLUNA 10 – aplicação da tinta F 

 

 

 

Argamassa de cal 

 

 

Argamassa mista 
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 Fig. 02 - parede após a aplicação da 2ª demão 

 

Foram também confeccionados 32 corpos-de-prova de argamassa, na mesma composição e 

traço do painel (16 CPs de argamassa de cal 1:3, e 16 CPs de argamassa mista 1:2:12). 

Observações 

- Os materiais foram aplicados conforme recomendações do fabricante. 

- Os corpos de prova foram moldados em fôrmas de PVC, com diâmetro de 0,10m e espessura 

de 0,02m.  

- Adaptação do projeto nº 02:115.29-013/anexo A da ABNT. 

 

Ensaios qualitativos 

As tintas foram avaliadas de forma qualitativa em relação a: cobertura de fissuras; existência 

de manchas do pincel; recobrimento da superfície; uniformidade da aparência; facilidade de 

aplicação. A avaliação foi realizada pela simples observação da parede pintada e seca. 

As tintas foram também avaliadas qualitativamente quanto à pulverulência. O ensaio consiste 

em deslizar uma lixa (vermelha), nº 200, no sentido de cima para baixo, com certa pressão, 

sobre uma pequena área escolhida da superfície pintada (figura 02). A pulverulência deve ser 

baixa. 

As tintas foram assim avaliadas, qualitativamente, em relação à aparência das partículas soltas, 

sob luz intensa, sendo consideradas: 

(A) – alta pulverulência; (B) - baixa pulverulência; (M) - média pulverulência 

A tabela 01 indica o desempenho das diferentes cales em relação à pulverulência, após a 

observação da lixa  sob luz forte:  

 

Tintas                     A      A+CAS     B      C     C+CAS     D        E         F 
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Argamassa de cal      (M)       (A)       (M)      (M)       (B)      (A)*      (M)     (B) 

 

Argamassa mista       (M)       (B)       (M)      (A)        (B)     (A)*      (A)     (B) 

Tabela 01 - avaliação qualitativa das tintas em relação à pulverulência. 

Osb : (A)* - mais alta pulverulência 

 

Ensaios quantitativos 

Ensaio do cachimbo* (para medir a absorção d’água na parede vertical – escala 1 a 4). 

* Adaptação de método francês para medir a absorção d’água – Tubos de Casterns. 

Foram fixados os cachimbos na parede, com mastique. A seguir a coluna é enchida com água, 

até o nível zero. Durante quinze minutos, monitora-se o deslocamento da água na coluna, por 

minuto. Os gráficos 01 e 02, respectivamente, indicam o comportamento das tintas sobre 

substrato de argamassa de cal e mista. 

      

        Gráfico 01 - tintas sobre argamassa de cal.              

                          

                           Gráfico 02 - tintas sobre argamassa mista de cimento e cal. 

Coluna d’água 

Tempo 
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Foram também realizados ensaios quantitativos de permeabilidade ao vapor d’água, sobre 

corpos-de-prova, conforme projeto de norma 02:115.29-017 da ABNT. 

Inicialmente foram ensaiados 9 corpos-de-prova, sendo um testemunho de argamassa mista 

(T1); um testemunho de argamassa de cal (T1ca); e sete corpos de prova de argamassa mista 

com aplicação das tintas: A, A+CAS, B, C, D, E, F. Os CPs foram pesados durante sete dias, 

conforme a norma, sendo comparada a diferença de massa. Foram testados dois CPs para cada 

tinta da argamassa mista, e apenas uma tinta com caseína (Ac), e os CPs testemunho das duas 

argamassas. Os CPs foram colocados em recipiente de vidro, vedados com mastique e 

mantidos na câmara com controle de temperatura e umidade durante 7 dias, sendo pesados 

diariamente. O gráfico 03 mostra a média dos resultados das duas amostras testemunho e de 

cada tinta, em relação à variação de massa no tempo considerado.  

 

                                     

 

    Gráfico 03 - média dos resultados das duas amostras. 

G – variação de massa (gramas); t – tempo em que ocorreu a variação G (dias) 

 

Discussão dos resultados  

Ensaio qualitativo referente à: 

cobertura de fissuras: todas as tintas de cal cobriram as fissuras; marcas do pincel: as tintas de 

silicato e as tintas a cal B+CAS, C,C+CAS apresentaram resultados negativos;  cobrimento total 

da superfície: todas tintas testadas apresentaram resultado positivo;  uniformidade de 

aparência: as tinta A, A+CAS, B e D apresentaram resultado negativo;  facilidade de aplicação: 

as tintas C, C+CAS e D tiveram maior dificuldade de aplicação. 

Ensaio qualitativo de pulverulência: 

As tintas C+CAS e F, distinguiram-se por apresentarem baixa pulverulência, e um 

comportamento estável nas duas argamassas; a tinta D, comercializada com fixador, teve o 

G 

t 
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pior desempenho nas duas argamassas; as cales C e E, apresentaram menor pulverulência e a 

tinta A+C, apresentou maior pulverulência sobre argamassa de cal.  

Ensaio quantitativo de permeabilidade à água: 

Os ensaios sobre o testemunho de argamassa de cal apresentou gráfico com curva bastante 

diferenciada, demonstrando o efeito de proteção das tintas de cal; já o testemunho de 

argamassa contendo cimento, não se distinguiu em relação à aplicação das tintas, devido às 

conhecidas propriedades hidráulicas do cimento; a tinta C entre as tintas de melhor 

desempenho nas duas argamassas, com resultados próximos às tintas de silicato; entre as 

tintas de silicato, a tinta F apresentou comportamento mais constante e melhor desempenho, 

em relação à permeabilidade à água, nas duas argamassas, embora com melhor resultado 

sobre argamassa de cal, afastando-se das outras tintas; a tinta E (silicato) apresentou bom 

desempenho em relação às demais tintas nas duas argamassas, sendo o melhor sobre 

argamassa de cimento. Na argamassa de cal, está próximo à tinta C+CAS, com desempenho 

inferior à tinta F (silicato). Na argamassa de cimento, está compatível com a tinta C+CAS e a F. 

Quanto ao uso de aditivos, a caseína foi usada na proporção de 6%, nas cales A, B, C. A cal D, já 

é comercializada com aditivos, segundo o fabricante. Verificou-se que o uso do aditivo, em 

alguns casos, não apresentou o efeito esperado. A cal A com caseína, teve pior desempenho 

do que sem o aditivo. A cal C – pasta de cal importada da Itália - com caseína, apresentou o 

melhor desempenho das cales neste quesito, próxima à tinta F, de silicato, que apresentou 

comportamento mais estável e baixa permeabilidade nas duas argamassas.  

Ensaio quantitativo de permeabilidade ao vapor d’água: 

Conforme o gráfico 03, as cales sem aditivos apresentaram valores próximos ou superiores ao 

testemunho, não diminuindo a permeabilidade ao vapor do substrato. A tinta A+CAS 

apresentou o pior resultado, evidenciando que a presença da caseína diminuiu a 

permeabilidade ao vapor – esta tinta apresentou pior resultado também no ensaio de 

permeabilidade à água. Não foram realizados testes com caseína nas demais tintas. A tinta A, 

sem caseína, e a B se aproximam do testemunho. A tinta F, de silicato, contrariamente ao 

esperado, diminuiu a permeabilidade ao vapor. Já a tinta E apresentou permeabilidade bem 

acima do testemunho. A tinta que com maior permeabilidade ao vapor d’água foi a C – pasta 

de cal importada.  

 

Considerações finais  

O estudo foi comparativo, e embora não conclusivo, mostra o comportamento diferenciado 

das tintas em função da presença de cimento, e que cales de diferentes procedências 

apresentam comportamento diferenciado. O ensaio comprovou as propriedades da tinta à cal 
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de oferecer um bom acabamento, e de preencher os vazios do reboco. Quanto ao uso de 

aditivos, a sua utilização pode alterar o comportamento das cales, nem sempre no sentido 

desejado.  Demonstra a variabilidade dos produtos, e que é importante a realização de testes 

simples antes da aplicação das tintas em obra, e a necessidade da comercialização de produtos 

mais estáveis, com bom controle de todas as etapas de produção.  
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São Manuel: Conservação - restauração de uma escultura em madeira dourada e 

policromada 

Keli Cristina Scolari  

 

 

Resumo 

O presente trabalho relata a conservação-restauração de uma escultura em madeira dourada e 
policromada, uma Imagem de São Manuel, pertencente ao Museu Regional de Caeté, Minas 
Gerais. O objetivo é resgatar a historicidade e a integridade da imagem, com uma pesquisa 
histórica e a reconstituição estrutural/estética, aplicando metodologia e critérios, 
fundamentados em testes e estudos. 
Primeiramente, a imagem é identificada, sendo seguida por um relato histórico e logo após 
descrita; a hagiografia e iconografia são determinantes para  a análise formal e estilística; o 
estudo da técnica construtiva, do estado de conservação e de possíveis intervenções 
anteriores são de fundamental importância para um tratamento adequado; e por fim, todo o 
processo de conservação-restauração com embasamento teórico e técnico-científicos  
adequados. 
 

Palavras chaves:  Metodologia, conservação, restauração. 

 

Introdução 

Este trabalho é um requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Conservação e 

Restauração de Bens Culturais Móveis, com a supervisão da Prof.a Maria Regina Emery Quites 

onde foi restaurada a imagem de “São Manuel”, uma escultura em madeira dourada e 

policromada, pertencente ao IPHAN, localizada no Museu Regional de Caeté. Esta imagem é 

originária de um conjunto composto de retábulo e forro que pertencia à Capela São Manuel 

Mártir, no povoado de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, divisa com o município de Santa 

Bárbara, MG. Esta localidade foi inundada para a construção do reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Peti. 

Tendo como objetivo resgatar a historicidade e a integridade da imagem, foi realizada uma 

pesquisa histórica, através de informações documentais e orais de como este conjunto forro, 

retábulo e imagem foram para o Museu Regional do IPHAN, de Caeté.  

No trabalho está descrito todos os procedimentos metodológicos para uma intervenção 

adequada, assim reconstituindo estruturalmente e esteticamente a imagem. 

Sendo feita a identificação da obra, um breve relato histórico da Capela de São Manuel, da 

Cidade de Caeté, do Museu Regional de Caeté e a descrição minuciosa da imagem. 
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Foi descrita a hagiografia, como o “homem Manuel“ se tornou santo mártir, como sua história 

está relacionada com sua iconografia, assim sendo feita uma análise formal e estilística da 

peça. 

Descrição das técnicas construtivas do suporte e policromia, o seu estado de conservação, 

intervenções anteriores e assim propondo um tratamento que seja o mais adequado para este 

caso, usando todos os critérios técnico-científicos.  

Método utilizado para restauração da obra, demonstrando passo a passo o processo de 

restauração da imagem e assim concluindo esta monografia com as considerações finais, a 

bibliografia. 

 

Identificação da peça 

A imagem em estudo representa São Manuel Mártir e pertence ao Museu Regional de Caeté – 

IPHAN. Originalmente pertencia à Capela São Manuel, em Peti – São Gonçalo do Rio Abaixo - 

MG. Sua técnica é escultura em madeira dourada e policromada. Ela é formada por três partes 

imagem principal, resplendor e anjo. Suas dimensões são: 73 X 54 X 24 cm – imagem com 

resplendor; 23 X 16,5 X 14,3 cm anjo, seu peso é de aproximadamente 7,0 Kg. Autoria da peça 

é desconhecida. A sua época aproximada de construção é final do século XVIII e início do 

século XIX. 

 

Histórico da Capela de São Manuel  

A Capela de São Manuel pertencia ao distrito de Peti, localizado no Município de São Gonçalo 

do Rio Abaixo. A área em que a capela se encontrava foi inundada para a construção do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Peti (FIG.1), entre os anos de 1941 e 1946. Sendo sua 

inauguração em 1946, pela CEMIG1. Em visita à Estação Ambiental de Peti para tentar 

confirmar e acrescentar mais alguns dados à história do povoado e da capela, concluiu-se que 

não há nenhum registro escrito sobre a capela, somente os termos de desapropriação das 

Casas do povoado no cartório de Santa Bárbara.  

 

                                            
1
 - Site: www:cemig.com.br/pesqisa_escolar/meio_ambiente/index.asp. Acessado em 16 - 06 -2006. 
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A imagem de São Manuel faz parte de um conjunto composto por um retábulo e um forro que 

foram adquiridos pelo IPHAN, em 1953, por 4.000,00 cruzeiros, moeda da época2. 

Todo o conjunto (retábulo, forro e imagem) foi levado para o Museu Regional de Caeté, onde 

foi adaptado na sala 3 do segundo pavimento do museu; provavelmente, foi instalado nesse 

museu por ser o mais próximo de sua origem (FIG. 2,3,4,5,6). 

 

  

                                            
2
 - Inventário dos Bens Móveis – Ministério da Educação e Saúde - IPHAN - 3

o
 distrito. Informação 

fornecida por Teresa Cristina Novais Ferreira, funcionaria do IPHAN de Minas Gerais. 

FIGURA 1 - Local onde estaria a Capela 

no reservatório da Hidrelétrica de Peti. 
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Metodologia 

Após todo o trabalho de pesquisa histórica, elaborou-se a descrição da peça, a hagiografia, a 

iconografia, a analise formal (FIG.7), a analise estilística. Foram realizados exames técnicos e 

científicos; foram feitos exames globais como, organoléptico, lupa de pala, microscópio 

estereoscópio, luz normal, luz reversa (FIG.8), luz rasante, fotografia de fluorescência visível 

com radiação ultravioleta, raio X (FIG.9,10), exame para analise da madeira(IPT) e exames 

estratigráficos executados pelo Laboratório de Ciências da Conservação do CECOR, foram 

feitos os seguintes exames: Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR), a Microscopia de Luz Polarizada (PLM), Testes de Solubilidade, Testes Microquímicos, 

Cortes Estratigráficos.Com  o resultados de todos os exames elaborou-se a analise técnica 

construtiva da peça. 
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Análise do estado de conservação 

Suporte  

A peça principal encontrava-se com seu suporte em um estado de conservação que 

comprometia sua estabilidade, pois existia uma rachadura, uma obturação (DESENHO 1)e 

haviam algumas pequenas perdas de policromia; o resplendor encontrava-se em péssimo 

estado de conservação onde todos os raios estavam comprometidos; o anjo encontrava-se 

com pontos de deterioração como a perda de todos os dedos da mãos direita e dedo indicador 

da mão esquerda e fissuras nas asas. 
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Policromia 

A policromia da imagem de São Manuel possuía craquelês, sujidades e desprendimentos; no 

resplendor, principalmente nos raios frente e verso, estavam se desprendendo com muita 

facilidade e na policromia do anjo apresentava sujidades e craquelês generalizado.  

 

Análise de intervenções anteriores 

A imagem principal recebeu algumas pequenas intervenções anteriores. Após o desmonte do 

resplendor, conclui-se que a circunferência maior era uma intervenção por não haver resquício 

de policromia. Na circunferência menor, há resquícios de policromia nos dois lados, provando 

que nesta ficava à mostra todo sistema de encaixes dos raios (FIG. 11).No anjo havia uma 

pequena repintura nas asas. 

 

Tratamento realizado 

Após concluída todas as analise elaborou-se uma proposta de tratamento assim executando a 

restauração. 

 

1 - Procedimentos emergenciais - refixação da policromia com adesivo cola de coelho a 5%  

e o “Now Woven” para pressionar e a confecção de uma câmara úmida em Melinex no 

formato de um envelope vedado com fita crepe larga e dentro foram mantidos panos 

umedecidos e um recipiente com água. Para o controle, foi mantido um termohigrometro 

dentro da câmara que media a UR, que ficou entre 77 e 78 % UR (período de férias). 

2 - Acondicionamento das peças (caixas  feitas com papel  Paraná e forradas com papel 

neutro Filifold 300 gr e almofadas revestidas com “Now Woven”). 

3 - Limpeza superficial com trincha de cerdas macias para remoção do excesso de pó em 

toda a imagem principal, anjo, resplendor e cravos. Foram feitos testes com os solventes 
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(FIG. 75) Triton X + Trietaloamina + Água Destilada - TTA e Aguarrás para a remoção do pó e 

de excrementos de insetos. Foi utilizado o TTA nas áreas com pigmentos que não eram à 

base de água e Aguarrás nas áreas com pigmentos à base de água. 

4 - Fixação da policromia.  do resplendor e perizonium: cola de coelho a 5%. Após iniciado o 

processo de nivelamento, notou - se que em alguns lugares do perizonium e dos raios 

encontravam-se novamente em desprendimento, assim foi utilizado o adesivo P.V.A + 

Álcool Etílico + Toluol (1:3:7) para refixação, sempre pensando na integridade e na 

retratabilidade dos produtos introduzidos na peça: sabemos que todos os produtos por 

mais que sejam reversíveis sempre deixarão  resquícios (FIG.12). 

5 - Mapeamento, desmontagem, limpeza da cola e remoção dos pregos do resplendor. Para 

o desmonte do resplendor utilizou-se Acetona para sensibilizar a cola e para que a madeira 

dilatasse ao redor dos pregos, assim facilitando a remoção dos mesmos. Nas pontas dos 

raios 2, 3, 4, 9, 11, 12 foi preciso fazer uma proteção do douramento com Paraloid B72 a 

10% em Acetona e Álcool Etílico, para poder fazer o faceamento com CMC a 4% e Now 

Woven, porque os pregos estavam oxidados, dificultando sua remoção e com o faceamento 

evitou-se que a policromia se desprendesse, logo após foi feita há remoção do faceamento 

com CMC a 4%. 

6 - Tratamento dos metais. Os metais encontravam-se em processo de oxidação, por isso 

foi necessário submetê-los a um tratamento. Os metais sem policromia foram utilizados 

primeiramente uma micro retífica, após escova de aço, lixa e para acabamento foi aplicado 

duas camadas de proteção com o verniz Paraloid B 483 a 10% de Acetona.  

No raio de metal que tinha policromia foi feita uma limpeza com trincha macia e lixa nas 

partes sem policromia e depois foram aplicadas duas camadas de proteção com Paraloid B 

48 a 10 % de Acetona em toda peça.  

7 - Tratamento preventivo – Desinfestacão. Por ter sido observado nos exames que havia 

orifícios na base da imagem principal pela parte inferior, não muito profundos, causados 

por xilófagos. Foi efetuado um tratamento preventivo com um Piretroíde (Dragnet 384 CE) 

diluído em Aguarrás desodorizada (proporção 6ml de Dragnet para 1 litro de Aguarrás 

desodorizada). 

8 - Consolidação do suporte -  imagem principal 

• Cabeça - Para o preenchimento do orifício do topo da cabeça, ocasionado pela 

movimentação da face em relação ao resto da cabeça, foi utilizada a mistura PVA + H2O 

(1:1) + serragem fina. 

                                            
3
 - Paraloid B 48 - Produto recomendado pelo fabricante para ser utilizado em metais. 
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Base - Foi utilizado o adesivo protéico, cola de carpinteiro a 10%, por ser uma cola forte e 

compatível com a técnica original usada na base. Foi decidido que seria aplicado o adesivo 

somente em um dos lados da fissura e em um lado da cunha para que a mesma continuasse 

a movimentar-se (junta de movimentação), não ocorrendo assim, um novo desprendimento. 

Para consolidação, foram utilizados filmes de poliéster (Melinex), cunhas finas, seringa para 

aplicação do adesivo e para fazer pressão, um sargento devidamente protegido (FIG.13).  

• Resplendor - Os raios faltantes não foram complementados porque sua ausência não 

interfere na leitura estética da obra. Segundo SERCK4, “só se reconstitui uma parte 

faltante se esta estiver prejudicando o equilíbrio da composição” e se tiver referências 

do original também. 

Foram feitos testes de interface para aplicação da Resina Epóxi (Epóxi CH 227 – A e 

Epóxi CH 227 - B)5; estes testes foram elaborados para uma maior reversibilidade da 

Resina Epóxi porque a resina tem como característica  não ser reversível facilmente 6.  

Para os testes com Resina Epóxi foi utilizada uma madeira de 15x15x1,5 cm como suporte:1a - 

Com interface PVA Pura, 2a - Com PVA+ H2O (1:1) + serragem fina, 3a - Sem nada entre a 

madeira e a Resina e 4a - Com Paraloid B72 a 10% em Xilol. 

O escolhido foi o Paraloid B 72 por apresentar melhor retratabilidade, maior estabilidade e 

formar uma película muito fina que no caso foi ideal, pois os locais em que seriam aplicados 

necessitavam de uma camada muito fina. 

Foi feito teste de dureza com Resina Epóxi e Massa F12 para os encaixes dos raios e 

circunferência menor. 

As proporções para teste foram as seguintes: (5:4), (5:3), (4:1) e (1:1), sempre de Resina Epóxi 

para o endurecedor e massa F12 (massa pronta). O que obteve melhor resultado em relação à 

dureza, estabilidade foi a proporção 1:1 da Resina Epóxi. 

7 

Antes de serem efetuadas as consolidações nos raios, foram aplicadas duas camadas de 

Paraloid B72: uma a 5% em Acetona e Etanol (1:1) e uma a 10% em Acetona e Etanol (1:1), nos 

                                            
4
 - SERCK-DEWAIDE, Myriam - “Conservacion de Esculturas Policromadas” - CECOR - 1989. Pág. 51 e 52. 

5
 - Fabricante - ABCOL AG Brasil Compósitos Ltda. 

6
 - SERCK-DEWAIDE, Myriam - “Conservacion de Esculturas Policromadas” - CECOR - 1989. Pág. 23. 

2 

FIGURA 13 - Consolidação do suporte - base - 
imagem principal 

FIGURA 12 - Fixação da policromia - 
resplendor 
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encaixes e na circunferência menor, para enrijecimento da madeira, assim possibilitando uma 

maior rigidez e estabilidade à estrutura da madeira. Para Serck7, a consolidação de um objeto 

onde o suporte está fragilizado é muito importante para sua estabilidade, manipulação e 

transporte. Sempre visando à reversibilidade dos produtos aplicados, mesmos que estes nem 

sempre possuam retratabilidade total, tendo em mente que os materiais aplicados devam 

possuir compatibilidade com outros materiais para futuras intervenções.   

Para dar maior resistência à consolidação de áreas frágeis, como a ponta dos raios, foi usada 

uma madeira maciça de grande resistência (pau-roxo, Peltogyne confertiflora8) para dar 

suporte à Resina Epóxi. Esta madeira foi cortada na forma de bastões na medida exata para 

cada área específica, ou seja, as pontas dos raios (FIG. 14). 

Foi determinado que nas pontas dos raios que haviam perdido todo o encaixe, estas 

receberiam dois bastões de complementação, para darem suporte à Resina Epóxi, e as pontas 

dos raios que haviam perdido metade do encaixe receberiam um bastão e nas paredes de 

fixação dos raios na circunferência menor receberiam um bastão em cada parede que havia 

perdido o suporte. Determinados os locais e quantidades de bastões, foram feitos furos com 

uma microretífica e os bastões foram colados com PVA  + H2O (1:1);  após secagem (48 horas,) 

os bastões foram cortados e lixados. 

Neste momento, foi aplicada uma camada de interface de Paraloid B72 a 10 % em Xilol para 

uma melhor reversibilidade da Resina Epóxi, caso seja necessária uma futura intervenção. 

Após a secagem da interface, foi aplicada a Resina Epóxi (1:1) como preenchimento das partes 

faltantes (FIG. 15). A cura total da Resina Epóxi foi de 72 horas; após a secagem, foi feita a 

modelagem com uma microretífica, bisturi e lixas na gramatura 180, 240, 400. Segundo SERCK, 

“a Resina Epóxi é ideal para preencher orifícios na madeira sendo ideal para talhar depois de 

curado” 9.  

 

                                            
7
 - SERCK-DEWAIDE, Myriam - “Conservacion Esculturas Policromadas” - CECOR - 1989. Pág. 19 e 22. 

8
 - Zenid,G.J - Artigo ”Espécies Nativas com Potencial Madeireiro e Moveleiro” para  III Seminário de 

Produtos sólidos de madeira de eucalipto - SIF. Pág. 12.  
9
 - SERCK-DEWAIDE, Myriam - “Conservacion Esculturas Policromadas” - CECOR - 1989. Pág. 42. 
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Esta consolidação devolveu aos raios e circunferência menor sua estabilidade, sustentando-se 

sem a presença da intervenção (circunferência maior), assim foi possível decidir que a 

intervenção não era mais necessária para a sustentação dos raios, sendo então eliminada.  

Anjo - A consolidação da asa esquerda com PVA + H2O (2:1), e pressão com atilhos10 de 

borracha onde já havia uma intervenção anterior e se encontrava com certa movimentação. 

 

9 - Limpeza da policromia – Após teste com produtos químicos o que apresentou melhor 

resultado na limpeza da carnação tanto da imagem principal, como do anjo foi o Sabão de 

Resina (4 g. Breu + 100 ml H2O + 5 ml Trietanolamina +1 ml Triton + 2 g.Metil Celulose) e 

fazendo o acabamento com lápis borracha (Faber Castel) em pontos onde Sabão Resina 

atuou, mas com menor eficiência (FIG. 92, 93 e 94). Após a limpeza, foi feito um polimento 

de leve com uma “boneca de algodão” para reavivar o brilho ligeiramente acetinado da 

carnação. Durante a limpeza, foi tomado todo cuidado para não remover as características 

da carnação como seu brilho acetinado e a coloração rosada de alguns pontos da carnação 

(FIG.16). 

            Para a limpeza do Perizonium, dos cabelos, das asas e do ”pano do anjo” foi utilizada 

a Aguarrás para não atingir as camadas do esgrafiado, veladura, pintura a pincel e da folha 

de ouro. 

 

                                            
10

 - Atilho - Baraço(fio), fita, cordão, para atar e fazer pressão. FERREIRA, Aurélio B - “Pequeno Dicionário 
Brasileiro da Língua Portuguêsa,  pág.129.  



735 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

 

10 – Nivelamento - Por ter usado adesivo protéico (Cola de Coelho) na fixação da 

policromia, decidiu-se que seria apropriado utilizar também para a massa de nivelamento o 

mesmo adesivo protéico - Cola de Coelho a 10% + Carbonato de cálcio, sendo macerado na 

mão para que a mistura ficasse homogênea. Para acabamento foi usada lixa fina e swab 

umedecido. Imagem principal e Anjo - Foi decidido que seria feito nivelamento total nas 

lacunas da imagem principal e do anjo porque havia uma quantidade pequena de lacunas e 

estas estavam principalmente na carnação. As lacunas que se encontravam nos braços e 

mãos da imagem principal interrompiam a leitura estética da peça, exigindo assim um 

restabelecimento desta leitura, sendo observado os contornos das lacunas e efetuando um 

bom acabamento. Resplendor - Foi decidido que seria feito nivelamento de borda nos raios 

por haver uma quantidade muito grande de perdas e para proteção das áreas existentes 

(FIG.17). Na circunferência menor, foi feito nivelamento total por haver uma pequena 

quantidade de perdas. 

 

 

 

11 - Reintegração cromática - Para a reintegração do douramento e da carnação foi 

escolhido o pontilhismo porque a obra possuía lacunas que interferiam na leitura, assim 

com a sobreposição de pontos foi possível fazer uma apresentação estética no caso das 
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lacunas com nivelamentos totais e uma passagem de tons nos nivelamentos de borda, onde 

é possível identificar de perto onde está a intervenção, e de longe a obra manter sua 

integridade estética. A tinta escolhida para reintegração foi a aquarela da marca Winsor & 

Newton porque toda a obra encontrava-se com sua policromia original sem repinturas 

significativas, assim decidimos utilizar uma tinta de fácil reversibilidade e principalmente 

por não ser tóxica. Antes do início da reintegração, foi aplicada uma camada de Paraloid 

B72 a 2,5% em Xilol para saturar as cores da base da imagem principal, verso dos raios e 

asas do anjo, que apresentavam um ligeiro embaçado. 

12 - Camada de proteção - Para o primeiro caso a policromia acetinada foi usado o Paraloid 

B72 a 10% + 3% de Cera Micro Cristalina que proporciona boa proteção e brilho acetinado, 

e para o segundo caso a policromia brilhosa foi usado o Paraloid B72 a 10% em Xilol que 

manteve o brilho do douramento.  

13 - Apresentação estética - Com a tinta Lêfanc & Bourgeois dissolvida em Aguarrás, foi 

feita uma apresentação estética nas áreas de reintegração, para elevar os tons onde a 

aquarela não atingiu o tom desejado após a saturação e a aplicação do verniz de proteção.  

14 - Montagem do resplendor - Foram selecionados parafusos galvanizados de 

comprimento e espessura adequados para cada raio, sendo utilizado também o adesivo 

PVA puro para auxiliar na fixação dos raios de madeira. Para o raio de metal foram 

selecionados dois parafusos, um com comprimento menor para auxiliar na fixação no 

resplendor, e um de comprimento maior para que atingisse também a imagem principal. 

Foi aplicada uma camada de proteção nas cabeças dos parafusos com Paraloid B 48 para 

maior proteção; e para acabamento foi feita uma reintegração cromática nas cabeças dos 

parafusos com a tinta Lêfranc & Bourgeios dissolvida em Aguarrás desodorizada. 

15 - Acondicionamento para transporte - A imagem será transportada com as peças 

separadas devido a sua fragilidade, principalmente o resplendor com os raios. 

Para o acondicionamento do resplendor e do anjo foram confeccionadas caixas específicas 

para cada peça. O papel Paraná foi usado como suporte sendo revestidos com papel neutro 

Filifold 300gr. No interior da  caixa para o resplendor, foi aplicado um suporte em Isopor com 

as formas da peça, e para a caixa do anjo, foram feitas almofadas de espuma revestidas, de 

“Now Woven”, assim evitando que as peças se movimentassem durante o transporte (FIG.18). 
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A obra será montada em seu conjunto quando chegar ao Museu Regional de Caeté. 

Imagem antes e depois da restauração (FIG.19). 

 

 

Considerações finais 

“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” 11. 

                                            
11

 - BRANDI, Cesare - “Teoria da Restauração“ - Atelier Editorial, 2004. Pág. 30 
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Para Brandi, o papel do conservador-restaurador é primordial para garantir a integridade física 

da obra usando metodologias específicas para cada caso, sempre preservando a instância 

estética e histórica da obra. 

A metodologia de trabalho e o estudo realizado para a conservação- restauração desta obra 

foram fundamentais para  decisões adequadas nos momentos de definições de critérios. A 

consolidação do suporte incitou vários questionamentos sobre a remoção da intervenção no 

verso do resplendor e como promover sua estabilidade estrutural e  sua apresentação estética. 

A decisão sobre o nivelamento total para a carnação, e de borda, para o resplendor, foram 

analisados criticamente no contexto geral da obra procurando o equilíbrio entre o estético e o 

histórico. 

É necessário que o conservador-restaurador se apóie na teoria e na pesquisa científica para 

embasar seu trabalho, assim obtendo resultados desejados e preservando a integridade da 

obra. 
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Restauração dos vitrais da igreja São Pedro de Porto Alegre 

Mariana Gaelzer Wertheimer 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma parte da campanha de restauração realizada em 2009, na Igreja 
São Pedro situada na Avenida Cristóvão Colombo em Porto Alegre. Durante o trabalho foi 
realizado um breve apanhado sobre a situação do vitral no Brasil e a história da Casa Genta 
(responsável pela manufatura dos vitrais e o maior dos estúdios do Rio Grande do Sul). A Casa 
Genta trabalhou entre os anos de 1940 e 1980 contando artífices que vieram da Europa, onde 
já trabalhavam como vitralistas. O trabalho de restauração baseou-se em teorias críticas, 
considerando cada situação impar e de solução particular. O restauro envolveu um 
levantamento, diagnóstico, intervenção e produção de um relatório. 
 
Palavras-Chave: Vitral, Genta, Igreja São Pedro. 

 

Introdução 

Este trabalho apresenta parte da restauração dos vitrais, realizados na Igreja São Pedro de 

Porto Alegre. O tratamento se deu in situ e em oficina seguindo as premissas básicas do 

restauro crítico. Este trabalho teve como objetivo recuperar e preservar parte da história rio-

grandense, sensibilizando as pessoas para esse tipo de manifestação plástica e, 

conseqüentemente, contribuir para uma maior conservação do patrimônio de vitral no estado. 

O levantamento histórico foi realizado através de pesquisas bibliográficas e atividades de 

campo. Dentre as atividades de campo, destaca-se: o resgate da história da Casa Genta; oficina 

responsável pela manufatura do vitral. Foram realizadas entrevistas com profissionais ligados à 

antiga casa, familiares e pesquisas na Junta Comercial de Porto Alegre Todo o material obtido 

pela pesquisa foi organizado e completo com relatório feito em duas vias, uma para os 

arquivos internos e outra entregue a instituição proprietária do patrimônio.  

As informações foram organizadas de maneira a ser criado um padrão o mais uniforme, 

seguindo, quando possível, as convenções do Corpus Vitrearum Meddii Aevi 

 

Restauração de vitrais da igreja São Pedro  

No Brasil a história do vitral ainda está por ser feita, já que a arquitetura colonial tradicional, 

portuguesa não privilegiou o vidro. Nas regiões mais ricas, como as cidades do período das 

minerações, as residências mais sofisticadas precediam muitas vezes das vidraças, utilizando 

nas janelas folhas de madeira. Mesmo em São Paulo, havia construções simples em taipa de 

pilão que evitavam vãos e possuíam grandes beirais que protegiam as paredes da umidade 

(Filho 1983). Possivelmente, isso se deve ao fato de Portugal nunca ter sido um país de grande 
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tradição de vitrais. Nesse sentido, muito do que possuímos de patrimônio nacional nessa área 

se deve à posterior imigração principalmente de alemães e italianos.  

Em Porto Alegre as duas principais casas foram a Casa Genta e a Casa Veit (Brandão 1994). 

Existiu também outra casa, chamada Vidraçaria Portô Alegrense, de Eduardo Peuker (antigo 

funcionário da Casa Veit), que se situava na Rua dos Andradas 1829. Não foram encontrados, 

no entanto, registros de sua produção na cidade. 

A história da Casa Genta iniciou-se com Antônio Genta (conforme figura 1), descendente de 

italianos, nascido em Montevidéu em 1879. O pai, Giuseppe Genta, transmitiu para Antônio e 

seu irmão Miguel os ensinamentos da arte do vidro trazidos de Gênova e Altari (cidade natal 

de Giuseppe), na Itália. Antônio Genta, em meados de 1908, já residindo em Porto Alegre, 

começou a trabalhar com vidros em uma pequena oficina localizada na Rua Floresta, 19 (atual 

Avenida Cristóvão Colombo). Inicialmente, teve como sócios seu irmão Miguel Aníbal Genta e 

Arthur Felipe Fischer. Conforme registro obtido na junta comercial de Porto Alegre foi possível 

saber que o capital empregado originalmente na fábrica de vidros foi de 25 contos de réis. Nos 

primeiros anos, enquanto Antônio administrava os negócios, Miguel viajou pela Europa em 

busca de novas técnicas, máquinas, novidades e profissionais qualificados para trazer à Porto 

Alegre. 

 

Fig.01 - Antônio Genta 

 

Miguel Genta nasceu em Buenos Aires em 1885. Na juventude, pensou em ingressar para a 

vida religiosa, mas desistiu logo em seguida por acreditar não ter o dom. Por insistência do pai 

e do irmão, aprendeu a arte do vidro e, com seu espírito inquieto, logo pensou em transformar 

o pequeno negócio em uma grande indústria. Durante o período em que se dedicou à 

empresa, viajou à Europa algumas vezes, nos anos 1923, 1947, 1954 e 1957, permanecendo 

pelo período de seis meses em cada uma das viagens, sempre com objetivo de trazer novos 

artistas e atualizar os materiais e maquinarias.  



741 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

Em um dos retornos de Miguel Genta da Europa, em 1923, a empresa entrou em uma segunda 

fase, tomando um porte muito maior. O contrato social foi assinado na data de 20 de julho de 

1923, incorporando-se à sociedade Helmuth Schmidt Filho. A razão social da empresa passou a 

ser, então, Genta Irmãos e Schmidt, tendo como primeiro endereço a Rua dos Andradas. Em 

1930, sua sede mudou-se na Rua do Parque, 65 ou 437, sob o número de CGC 92693530/0001-

80. Em 1936, com a saída de Antônio Genta da empresa, a razão social passou a ser M. Genta, 

Schmidt e Cia. Em 1942, Marcelo Pascoal Genta foi incorporado à sociedade e a razão social foi 

mantida. Os sócios da empresa no ano de 1946 eram Miguel Aníbal Genta, Helmuth Schmidt 

Filho, Marcelo Pascoal Genta e Waldemar Ruschel. Em meados dos anos de 1950, a sede da 

empresa passou a ser na Rua do Parque, 437 e 447. Em 17 de setembro de 1959, a empresa foi 

transformada em S/A (empresa de sociedade anônima). A empresa possuía três 

departamentos: vidros, autopeças e plásticos. O departamento de vidro se dedicava a vitrais, 

vidros planos para construções, espelhos, cristais, vidros artísticos e temperados; o setor de 

autopeças executava vidros para a indústria automobilística e o departamento de plásticos 

produzia acrílicos para construção, luminosos de acrílico, móveis e artefatos de acrílico.Entre 

as décadas de 1960 e 1970, expandiram os negócios para o interior do estado do Rio Grande 

do Sul, com filiais espalhadas pelas cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul e Ijuí. As filiais não 

tiveram produção de vitrais artísticos. Após o falecimento dos fundadores (Antônio Genta em 

1943, Helmuth Schmidt Filho em 1958 e Miguel Genta em 1967), a administração ficou a cargo 

dos descendentes de Helmuth e Miguel (Marcelo Pascoal Genta) até a década de 1980 e 1990, 

quando a empresa saiu do mercado. O pedido de concordata da empresa foi feito em 1984, e 

o pedido de falência em 12 de março de 1998. 

Os vidros utilizados na Casa Genta eram quase em sua totalidade importados da Europa, 

principalmente da Bélgica e da Inglaterra (Empresa Bilkenston Brother), e, só mais tarde, 

trazidos de São Paulo, da Vicente Cracasso. A Genta era responsável pela vinda de vários 

navios da Europa carregados de chapas de vidro e outros materiais, especialmente trazidos 

com o objetivo de oferecer ao público do Brasil o que havia de mais sofisticado no ramo. 

Artistas europeus, especialistas em vitrais, foram trazidos para integrar a equipe da Casa 

Genta. O ateliê, onde esses artistas trabalhavam, ficava nas dependências da empresa, mas em 

local privado na parte superior, conforme nos relatou a Sra. Evinha Fischer da Silva (antiga 

secretária). O ateliê era muito grande, e nele também eram guardados “a sete chaves” os 

cartões, mostruários e livros com técnicas de vitrais, segundo informações do professor Círio 

Simon (professor do Instituto de Arte, na época mosaicista, e contemporâneo de alguns 

mestres). Havia alguns artistas que trabalhavam por contrato e outros por empreitada. Os 

artistas principais que trabalharam na Casa Genta dedicando-se à criação de cartões, desenhos 
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e pintura de vitrais eram; Max Dobmeir e Francisco Huguet, ambos trabalharam na execução 

dos vitrais da igreja São Pedro (Wertheimer 2009). 

Max Dobmeier era pintor, nascido na Alemanha e trabalhou nas décadas de 1930 a 1950. Os 

registros são poucos e sua história foi montada a partir de relatos de pessoas entrevistadas. 

Não se sabe ao certo se sempre trabalhou na Casa Genta, mas existe a possibilidade de ter 

feito trabalhos como autônomo.O mesmo acontece com mestre Franciso. Huguet. Os poucos 

registro que se tem sobre sua vida base-se na história oral oriunda de parentes. Segundo seus 

familiares se dedicava desde cedo ao desenho sendo, dentro da Casa Genta, projetista e 

pintor. Nascido na Espanha, trabalhou nas décadas de 1940 a 1980(figura 2). Huguet foi trazido 

de uma casa francesa de nome Maumajéan que funcionou na Espanha desde o final do século 

XIX. 

 

 

Fig. 02 - mestre Huguet fotografia anterior a 1952 

 

Com força na produção de vitrais, a casa recebeu vários prêmios, como uma medalha de ouro 

pelos cinqüenta anos da colonização italiana no Rio Grande do Sul, em 1925, uma medalha de 

bronze em uma exposição em Chicago, e uma exposição comemorativa do centenário da 

Revolução Farroupilha em 1935.  

Uma das igrejas de Porto Alegre onde podemos ver duas campanhas de construção de vitrais é 

a Igreja São Pedro, foi possível constatar trabalhos de mestre Max Dobmeier e mestre 

Francisco Huguet.  

O levantamento histórico da igreja apresenta muitas lacunas, sabe-se, no entanto, que 

primeira capela dedicada a São Pedro foi erguida em 1887, por iniciativa de Eduardo Azevedo 

de Souza Filho e sua esposa, que doaram uma imagem de São Pedro e o terreno. Em 1917 a 

pequena capela original passou a ser a Matriz do Curato de São Pedro, mas ainda era apenas 

um oratório de 6 metros de largura por 8 metros de comprimento com um anexo que servia 

de sacristia. Então a comunidade aprovou o projeto de um templo maior, de autoria de João 
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Hruby, e em 1919 foi celebrada a primeira missa na atual igreja, ainda semi-acabada. Somente 

em 1944, toda a igreja foi concluída, tendo por último suas pinturas, executadas pelos irmãos 

Curci. O edifício possui predominante características neogóticas com sua ornamentação 

interna bastante sóbria. Os painéis de vitral da igreja, com desenhos figurativos de temas 

religiosos, estão ligados à vida de São Pedro. 

As janelas estão distribuídas de modo simétrico nas naves laterais, capela mor, batistério, e 

fachada de acesso. As aberturas em estilo gótico são marcadas por janelas de duas luzes altas, 

tipo lancetas com o arco superior e bandeira poliglobados. Os vidros coloridos na maioria, de 

origem importada, marcam um conjunto de manufatura madura. A bandeira da porta principal 

de autoria da casa Veit (sem datação) tem sua manufatura anterior ao calçamento do passeio, 

conforme levantamento fotográfico, o que significa anos 20 do século passado. Os painéis da 

nave e da capela mor são de autoria da Casa Genta, sendo maioria dos painéis das naves 

laterais de autoria do mestre Hugvet. Os dois últimos painéis, mais próximos da capela mor 

são do mestre Dobmeir e datam de 1949. Os vitrais da capela mor datam de 1942 e também 

são de autoria de Max Dobmeir Pode se observar dois tipo de calhas mais finas de 6 mm e 

mais grossas próximas dos 8mm. As calhas mais grossas estão ligadas provavelmente a última 

intervenção. As numerosas janelas, embora de manufaturas diferentes, apresentam um 

conjunto coerente e de grande valor plástico. 

O trabalho de restauração foi feito em uma campanha prolongada, onde parte do tratamento 

foi executado in situ e parte em oficina. As patologias apresentadas foram abaulamentos 

pontuais, destacamento de pintura, e um vão em especial com fraturas expressivas e ameaça 

de perda de material. O relato em questão irá se debruçar na janela oeste número um 

(conforme nomenclatura do C.V.M.A.) Este conjunto representando a Anunciação tem 

aproximadamente 0,65 m² e teve sua localização registrada em esquema gráfico (figura 3) e 

em registro fotográfico (figura 4 e figura 11). 

 

 

Fig. 03 - Esquema de localização dos painéis na edificação/ escala livre. 
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Fig. 04 - Vista interna igreja /janela-última esquerda 

 

O estado de conservação da janela em questão era marcado pela existência de calhas de 

chumbo quimicamente estáveis, sem oxidações importantes que comprometessem a 

estabilidade do conjunto. A estrutura, no entanto, estava bastante instável no vão devido ao 

desprendimento da massa na estrutura de ferro e as fraturas instáveis. Os chumbos de reparo 

foram colocados com alma sem haver desgaste do material original o que acarretou um 

desnivelamento dos vidros e desajustes das calhas. Alguns fragmentos foram queimados em 

bases irregulares levando a um desnivelamento nos vidros originais. Muito provavelmente o 

painel foi todo remontado em uma intervenção anterior o que representa que não existam 

mais calhas originais do painel. Os vidros estavam quimicamente bastante estáveis, foram 

constatados, no entanto, alguns irisados podendo indicar uma hidratação da camada 

superficial do vidro e algumas manchas de escorrido que podem representar já um processo 

inicial de troca iônica e começo da decomposição. Fisicamente, no entanto o estado de 

conservação era bastante preocupante na base da luz direita da janela numerada oeste 1 - 

“O1” (figura 03). Uma limpeza por pressão de jato de água afetou os vidros provocando 

fraturas e lacunas. As fraturas apresentadas eram do tipo: estável e instável. Existiam também 

sujidades e respingos de tinta nos vidros, provavelmente usadas na manutenção do edifício. 

Alguns fragmentos possuíam destacamento da camada pictórica do tipo pulverulento e do tipo 

pontual que foram registradas nos diagramas que fizeram parte da documentação do restauro 

(figura 06) 

Foram constatadas intervenções anteriores sem, no entanto, qualquer registro que pudesse 

descrever como e quantas foram. 

O tratamento destes painéis da janela O1 transcorreu em oficina após o apeamento dos três 

módulos da base da janela. As etapas transcorreram inicialmente com o registro 

pormenorizado do estado de conservação (figura 06) durante a análise do real estado de 

conservação foi conferido testando, em especial, o destacamento da camada pictórica. 
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Após a análise visual foi feita a limpeza pontual nos vidros. Onde a pintura estava fixa foi usado 

com água deionizada e pontualmente foram removidas sujidades por meio mecânico (figura 

07). 

 

 

 

Fig.06 - diagramas de registro-estado de conservação e intervenção 

 

 

Fig. 07 - Limpeza em todo o reverso 

 

As colagens das fraturas do tipo estável foram realizadas com adesivo do tipo metil-

metacrilato reagente aos raios U.V. (figura 08). Em fraturas instáveis foram colocadas calhas de 

reparo. 
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Fig. 08- colagem com resina acrílica 

 

A reprodução de fragmento (figura 09) para os preenchimentos das lacunas foi executada em 

mesa de luz com novos vidros pintados usando grisalha e amarelo de prata queimados a 600ºc 

e 500ºc consecutivamente. Estas novas peças receberam assinatura e datação nas margens 

que ficaram dentro da calha e servirão de informação, para novas intervenções caso se perca a 

documentação. O desenho foi executado em um vidro de pigmentação muito próxima a 

original e com pintura sem pormenorização o que permite a distinção entre original e 

reprodução. 

 

 

 

Figura 09 - processo de reprodução 

Com os novos fragmentos o painel foi montado novamente. As calhas de conserto, com alma 

foram substituídas por calhas sem alma possibilitando assim um nivelamento do painel (figura 

10). A calafetagem foi feita apos a aplicação das soldas necessárias com massa industrial pelo 

anverso e reverso. Após o tratamento o painel foi colocado no vão original (figura 11) 
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Fig.10 - Remoção das calhas de reparo com alma, nivelamento do painel. 

 

 

Figura 11 - painel antes de restauração e detalhe após restauração 

 

Considerações finais  

Com este trabalho, estaremos materializando a memória, contribuindo para a conservação do 

patrimônio em vitral e sensibilizando as pessoas para a apreciação e conservação. Diante da 

pouca existência de registros deste gênero no Brasil, tanto no que diz respeito a 

restauração,quanto ao resgate histórico o relato é importante na área de Preservação de 

Patrimônio Cultural. Contribuirá, dessa maneira, para a preservação e divulgação de uma 

manifestação plástica regional de importância nacional e com grande possibilidade de perdas 

advindas do descaso e da falta de valorização dessa arte em vidro.  
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Memória e Tradição do Patrimônio Religioso: Restauração do Ex-voto Pictórico da Capela 

Nossa Senhora do Ó de Sabará- MG. 

Andréa Lacerda Bachettini 

 

 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo recuperar uma obra que representa uma das tradições 
religiosas seculares que são as representações votivas. Através do processo de restauração de 
um ex-voto da Capela Nossa Senhora do Ó, foi possível resgatar os valores estéticos e 
estruturais devolvendo sua função de ícone religioso e histórico. O ex-voto foi realizado no 
século XVIII, na cidade de Sabará, MG a pedido do Capitão - mor Lucas Ribeiro de Almeida, que 
“mandou fazer está memória que sucedeu em 29 de dezembro de 1720” em sinal de gratidão a 
Nossa Senhora do Ó. A restauração do ex-voto consistiu: levantamento, registro e avaliação do 
estado de conservação do ex-voto e do local de exposição e suas condições climáticas; análise 
da iconografia, escrita, formal e estilística do ex-voto; exame dos materiais e técnica; análise 
dos materiais constituintes da obra; e identificação das intervenções anteriores; tratamento 
dos suportes tela, chassi e moldura; tratamento da camada pictórica. 
 
Palavras-Chave: Ex-voto; Nossa Senhora do Ò; Conservação/Restauração. 

 

Introdução 

O presente trabalho apresenta o processo de restauração do ex-voto da capela Nossa Senhora 

do Ó de Sabará, MG. Executado em 29 de dezembro de 1720, é considerado um dos ex-votos 

mais antigos de Minas Gerais. 

Este trabalho de preservação se justifica pelo valor histórico, cultural, social, religioso, artístico 

e iconográfico desta obra para a cidade de Sabará e para todo o Brasil, mas principalmente 

pelo resgate da tradição das representações votivas. Sua restauração era imprescindível, a 

obra apresentava-se muito frágil, com problemas no suporte, na camada pictórica e no chassi. 

Portanto o objetivo geral deste trabalho de restauração foi resgatar os valores estéticos e 

estruturais do ex-voto, devolvendo sua integridade e unidade, para que retornasse à sua 

função de ícone religioso e histórico na comunidade de Sabará. 

Os objetivos específicos foram: levantamento, registro e avaliação do estado de conservação 

do ex-voto; avaliação do local onde a obra está exposta e suas condições climáticas; análise da 

iconografia, escrita, formal e estilística do ex-voto; exame dos materiais; técnica; análise dos 

materiais constituintes da obra; identificação das intervenções anteriores, e fornecer material 

teórico e técnico para futuros trabalhos de restauração em ex-votos sobre tela. 

A metodologia adotada foi: pesquisa bibliográfica; levantamento fotográfico e gráfico; consulta 

com especialistas, historiadores, químicos, funcionários da capela; formação do arquivo 
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documental; análise da tecnologia e do estado de conservação da obra; análise do estado de 

conservação da capela; análise iconográfica, formal e estilística do ex-voto. 

Ainda na metodologia foram realizados os exames técnico-científicos, a seguir: a olho nu, com 

lupa binocular, com microscópio estereoscópico; com luzes utilizando lâmpadas especiais 

como ultra violeta e vapor de sódio e ainda variando a posição da fonte luminosa como 

rasante e reversa; e exames laboratoriais. 

Também se procedeu a identificação e documentação da estrutura têxtil do suporte original e 

do reentelamento: quantidade de fios; tipo de torção, tipo de trama; registro das unidades de 

repetição. 

Após estes estudos, foi então elaborada e executada uma proposta de tratamento; que incluiu 

teste de solvência e demais procedimentos de restauração. 

 

Ex-voto pictórico da Capela Nossa Senhora do Ó 

O ex-voto pictórico da capela Nossa Senhora do Ó é de autoria desconhecida, executado em 

óleo sobre tela, tem como medidas: com moldura - altura: 125 cm, largura: 90,3 cm, Sem 

moldura - altura: 112 cm, largura: 77,6 cm, pertence à Cúria Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

 

FIG. 01 - Ex-voto pictórico da Capela Nossa Senhora do Ó antes da restauração. 

FOTO - Claudio Nadalin (CECOR/UFMG) 

 

O ex-voto em formato retangular, a pintura apresenta uma linha horizontal localizada no 

centro da tela que a divide em dois campos visuais distintos. O primeiro está localizado na 

parte superior e é formado por uma imagem figurativa. O segundo, localizado na parte 

inferior, é formado por um texto escrito. 
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A imagem figurativa, composta por um eixo central onde está situada a figura da Nossa 

Senhora em pé sobre o globo terrestre, em posição frontal, com a cabeça voltada para a 

direita e as mãos entrelaçadas à altura do peito. Veste túnica branca, envolta por manto azul e 

véu branco. A partir daí, a composição se organiza simetricamente, cercada por nuvens, raios e 

oito estrelas. 

A descrição da representação iconográfica da Virgem Maria no ex-voto em questão não 

representa a iconografia tradicionalmente conhecida de Nossa Senhora do Ó, que seria a 

imagem de Nossa Senhora grávida1. 

A imagem textual na metade inferior do ex-voto é formada por dezesseis linhas, que narram 

um fato ocorrido em 1720, em Sabará, Minas Gerais. É um texto manuscrito original de forma 

gráfica característica da época, com abreviaturas e signos não utilizados atualmente. Esta 

inscrição é em letras maiúsculas assentadas pretas sobre fundo branco. Apresenta barra 

decorativa em arabescos na parte inferior do texto. 

De acordo com o Inventário de Bens Móveis e Integrados do IPHAN de Minas Gerais o ex-voto 

está protegido legalmente através de tombamento federal em conjunto, com processo: Proc. 

67 – T – 38 / Lº B. A. / 110 / f. 20, com data de 13 junho de 1938. 

A obra passou por processos de restauração anteriores a primeira restauração no ano de 1958 

pelo restaurador do SPHAN Prof. Edson Motta, quando foi reentelada, imunizada, e foram 

realizadas obturações e retoques com encaústica. Já no ano de 1987 a obra passou por um 

processo de higienização realizado pelo restaurador Ailton Batista, conforme ficha pertencente 

ao Inventário de Bens Móveis e Integrados do IPHAN- MG. 

 

Tradição dos ex-votos 

Os ex-votos têm origem remota, tendo sido encontrados sob diferentes formas nas pesquisas 

arqueológicas de quase todas as civilizações arcaicas. 

Segundo o dicionário Aurélio (1986) ex-voto é: 

 

(Do lat. ex-voto) S. m. Quadro, imagem inscrição ou órgão de cera, madeira, 
etc. que se oferece e expõe numa igreja ou capela em comemoração de voto 

                                            
1
 A representação da Virgem grávida na iconografia cristã pode ser designada sob denominações N. S. 

do Ó, da Espera ou Expectação. Estas representações da Virgem grávida não tiveram grande duração, 
por proibição da igreja, conservando-se especialmente em imagens quase todas do século XVII. As 
comemorações da Virgem grávida acontecem no dia 18 de dezembro. A denominação de Nossa Senhora 
do Ó pode ser justificada por 3 pontos: Em primeiro, pela letra “O” que para alguns autores significa a 
imortalidade de Deus. Em segundo, pela forma ovóide do ventre. E por último, que tal designação seria 
proveniente das antífonas rezadas pela igreja na semana precede ao natal, que iniciam com a letra “O”. 
(ALMEIDA, p.105). 
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ou promessa cumpridos; “no conto  Entre Santos”, (de Machado de Assis), ... o 
usuário Sales, ... doente a mulher, pede a São Francisco que a Salve.... Se 
conseguisse o milagre, daria... -  a idéia era oferecer-lhe uma perna de cera, 
mas no ar diante dos olhos, o que lhe parecia... era a moeda que o ex-voto 
havia de custar.”(R. Magalhães Júnior, Machado de Assis, p 321) PL.: ex-votos. 
 

Para Márcia de Moura (1994, p.9), os ex-votos foram muito usados na antigüidade greco-

romana, principalmente nos templos de Asclépio ou Esculápio, onde religião e medicina se 

mesclavam; os doentes que iam em peregrinação em busca de curas milagrosas lá deixavam, 

com agradecimento, lápides com inscrição votivas ou pequenas esculturas antropomórficas 

em barro e cera. 

Nas palavras de Lima e Feijó (1998,p.11): 

 

Ex-voto, em latim, seria “consoante uma promessa” ou “extraído de uma 
promessa”. Ele representa uma retribuição às intervenções miraculosas 
buscadas pelos crentes em estado de aflição em face de doenças, acidentes e 
outros acontecimentos que perturbam a vida dessas pessoas. Quando o santo 
invocado propicia o alcance da graça, há uma retribuição que se manifesta sob 
várias formas: escultura, pintura ou desenho (quase sempre alusivo à situação 
de aflição em que se encontrava a pessoa), fotografia, peças de roupa, mechas 
de cabelo, aparelhos ortopédicos etc. 

 

Tem-se conhecimento que uma das primeiras coleções de ex-votos do Brasil pertenceu à 

Imperatriz Teresa Cristina, que trouxe, juntamente com outras peças preciosas do seu dote, 

um conjunto de cabeças votivas etruscas. Essas peças encontram-se no Museu Nacional da 

Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, às quais, infelizmente, o público não tem acesso. 

Os ex-votos popularizaram-se a partir do século XVIII, principalmente sob a forma de tábuas 

votivas na Europa meridional e central. Portugal foi um dos países onde houve muitas destas 

manifestações, e assim acabou chegando este hábito ao Brasil.  

Minas Gerais foi um dos lugares do país onde esta tradição consolidou-se, e ainda hoje se 

podem ver manifestações deste tipo, principalmente na Sala de Milagres de Congonhas do 

Campo, que armazena ex-votos atuais, assim como um precioso conjunto de ex-votos 

pictóricos dos séculos XVIII e XIX. 

Os ex-votos mineiros típicos são caracterizados por serem quase sempre pintados em cores 

primárias fortes, sobre madeira cortada em forma retangular, apresentando moldura saliente. 

Os Santos protetores são, geralmente, representados flutuando, envoltos em nuvens no plano 

superior da pintura, e no plano inferior aparece uma faixa que é reservada ao texto, que 

descreve muitas vezes de maneira sumária o ocorrido e ainda costuma mencionar o nome do 
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ofertante e a data em ocorreu o milagre. A caligrafia, ortografia e sintaxe, sempre merecem 

um estudo especial nestas obras. 

O ex-voto em estudo neste trabalho não segue esta caracterização tradicionalmente conhecida 

do ex-voto mineiro. Ele é pintado sobre tela e possuiu dimensões maiores se comparado aos 

ex-votos da sala de Milagres de Congonhas do Campo. 

No que diz respeito ao ex-voto em estudo a já citada Márcia de Moura apenas faz este relato 

(1994, p.19): 

 

O famoso ex-voto do fundador da Igreja Nossa Senhora do Ó em Sabará conta 
como ele escapou de quatro soldados da Companhia dos Dragões e, “depois, 
todos os mais da companhia, com o desejo de o matarem, mas nem com as 
espadas nem com vários tiros que lhe deram foi possível que conseguissem o 
seu intento porque a mão de Deus deu forças ao seu devoto para que tudo se 
defendesse sem receber o menor perigo nem em si nem em os escravos que o 
acompanhavam; e em sinal de agradecimento mandou fazer esta memória que 
sucedeu em 29 de dezembro de 1720. 
 

Ainda segundo esta autora, os artistas que produziam os quadros votivos eram geralmente 

pintores eventuais que atendiam a encomendas, provavelmente autodidatas, conservando-se 

sempre anônimo. 

Estes pintores não têm a preocupação nem a possibilidade de reproduzir com precisão o que 

realmente aconteceu. Baseiam-se na descrição feita pela pessoa que está encomendando o ex-

voto. 

 

Capela Nossa Senhora do Ó 

No início do século XVIII a então Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, hoje Sabará, era 

uma das mais importantes no estado de Minas Gerais, em função das riquezas minerais de seu 

território. Ocupava lugar de destaque político e econômico na região. 

Em 1717 já estava em construção, mediante esmolas de devotos, a capela de Nossa Senhora 

do Ó2. Esta obra teve sua edificação definitiva financiada pelo capitão-mor Lucas Ribeiro de 

Almeida, como um agradecimento a N. S. do Ó. A obra foi contratada em 8 de janeiro de 1719 

ficando a cargo de Manuel da Mota Torres. Acredita-se que em 29 de dezembro a Igreja já 

estava concluída, estando esta data registrada no ex-voto oferecido por aquele militar e que é 

objeto de estudo deste trabalho. 

 

                                            
2
 A capela foi tombada pela Secretária do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) conforme inscrição número 110 – livro de Belas 
Artes, fl.20, datado de 13 de junho de 1938. 
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FIG. 02- Capela Nossa Senhora do Ó. 

FONTE- Cartão Postal, fotografia de Otávio Dias Filho. 

 

A história da capela já foi descrita por vários autores como os que seguem. 

Nas palavras de Lúcia Almeida (1964, p.106): 

 

“Logo à entrada, vê-se na parede um dos mais antigos ex-votos conhecidos em 
Minas, o do já citado patrono da Capela, Capitão –mor Lucas Ribeiro de 
Almeida, Regente da Vila, no qual ficamos sabendo que subitamente atacado 
por quatro soldados dos dragões, ele saiu ileso, pois “ NEM COM AS ESPADAS 
NEM COM VÁRIOS TIROS Q. LHE DERAM FOI POSSIVEL Q. CONSEGUISSEM O 
INTENTO PORQ. A MÃI DE DEUS DEU FORÇAS AO DEVOTO Pª. Q. DE TUDO SE 
DEFENDESSE, SEM PERCEBER O MENOR PERIGO NEM EM SI NEM OS 
ESCRAVOS Q. O ACAMPANHAVÃO .EM CINAL DE AGRADECIEMENTO MANDOU 
FAZER ESTA MEMÓRIA QUE SOSSEDEO EM OS 29 DE DEZEMBRO DE 1720.” 
 

De acordo com Paulo Mourão (1964): 

 

O ex-voto da capela de Nossa Senhora do Ó de Sabará aí foi mandado colocar 
pelo Capitão-mor Lucas Ribeiro de Almeida que em 29 de dezembro de 1720, 
ao voltar de uma festa de Nossa Senhora do Ó, foi atacado pelos Dragões de 
Sua Majestade. Houve combate, em que o capitão e seus escravos saíram 
ilesos, tendo sido presos os soldados criminosos pelo Ouvidor - Geral da 
comarca do Rio das Velhas, com auxílio do povo. Grato a Nossa Senhora do Ó, 
pelo resultado do combate que lhe apareceu miraculoso, o capitão-mor 
mandou gravar o acontecimento em uma grande placa que está até hoje 
colocada na sacristia da capela ou no cômodo interior citado. Segundo parece, 
pois, naquele ano de 1720, o mesmo da rebelião de Vila Rica, já estaria 
inaugurada a capela, com aumento. 
 

Estas informações acima mostram a importância da pesquisa bibliografia para o trabalho 

prático de restauração, juntamente com as análises científicas e estilísticas fundamentam a 

origem e procedência do objeto estudado. 
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Visitou-se a Capela N.S. do Ó, para pesquisa in loco do estado de conservação da capela, foram 

feitas medições de intensidade de luz do local onde a obra é exposta, medição da temperatura 

e umidade relativa, e entrevista com o responsável pela capela Sr. Evergisto Arcanjo Rafael. 

Sabe-se que a degradação de obras de arte deve-se a muitos fatores como luz, umidade, 

poluentes, agentes biológicos e ação humana. Por isto, é importante ir ao local de exposição 

da obra a ser restaurada, para verificar as condições em que ele se encontra, pois este 

receberá novamente a obra após a restauração. 

A capela apresenta um dos acervos mais importantes do barroco brasileiro que está exposto 

na nave única e na sacristia, apresentando: retábulo dourado e policromado; escultura 

policromadas; pinturas murais; mobiliário e ex-votos. O acervo está em permanente 

exposição. 

 

Estado de conservação do ex-voto antes da restauração 

A tela original apresentava-se muito frágil, com deficiência no estiramento, deformações, 

formação de guirlandas de tensão, ondulações acentuadas, vincos provocados pelo chassi e 

com muita sujidade. Apresentava ainda áreas de perdas na parte inferior junto à barra 

decorativa e nas laterais na região das nuvens. Também se verificava rasgos na túnica de Nossa 

Senhora e na área da escrita, além de pequenas perfurações em vários pontos, principalmente 

nas bordas. 

O Chassi estava muito fragilizado, com perdas do suporte no montante superior horizontal 

devido ao ataque de insetos xilófagos, muita sujidade e uma quantidade muito grande de 

orifícios nas laterais dos montantes causados por pregos. 

A camada pictórica apresentava perdas na região das nuvens e parte inferior da tela onde 

houve perda do suporte e da base de preparação. Observaram-se nesta camada, manchas e 

alterações cromáticas, craquelês concentrados nas laterais superiores próximo às bordas na 

região das nuvens, e ainda rasgos e perfurações. 

Na camada pictórica do ex-voto foi encontrado vestígios de letras situadas em baixo da palavra 

soldado que esta localizada ao centro da quinta linha do texto. Reparou-se que houve uma 

troca de letras nesta palavra, em baixo das letras “OL” apareciam as letras “LO”, supõe-se que 

o artista deva ter percebido a troca, e a tenha reparado cobrindo as letras trocadas com uma 

camada de tinta branca e reescrevendo as letras corretamente. Este fato pode ter ocorrido 

durante o processo de execução da obra. Com o passar dos anos o índice de refração do óleo 

pertencente à tinta que cobria as letras aproximou-se ao índice de refração do pigmento 
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branco da mesma, ocasionando o aumento de sua transparência, fazendo com que as letras 

que estavam por detrás ressurgissem3. 

 

 

FIG. 03 - Figura mostra parte da palavra soldado. 

FOTO- Cláudio Nadalin (CECOR/UFMG). 

 

O verniz estava amarelecido, com muitas sujidades, excrementos de insetos e abrasões. Este 

verniz causava um efeito monocromático sobre a camada pictórica, e não permitia visualização 

das combinações de cores quentes e frias que foram utilizadas pelo artista. 

A moldura apresentava ataque de insetos xilófagos no canto superior esquerdo, perfurações 

por pregos e por ataques de insetos, perda do suporte no canto superior esquerdo e na borda 

interna do montante vertical esquerdo, arranhões e pequenas perdas do suporte 

generalizadas. Apresentava muitas sujidades e excrementos de insetos. O encaixe do 

montante superior estava fraturado. 

 

                                            
3
 Isto é comum no processo de envelhecimento de pinturas a óleo, o índice de refração do óleo pode 

aumentar, podendo aproximar-se ao índice de refração de alguns pigmentos resultando assim no 
aumento da transparência da camada pictórica (MORESI, 1998). 
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FIG.04 - Gráfica do estado de conservação do Ex-voto – frente e verso 

 

Processo de restauração 

 

Primeiramente foram realizados exames globais e pontuais: a olho nu; com lupa de mão e 

mesa; exames variando a posição do foco de luz - tangencial (rasante); exames com luzes 

especiais - UV (ultravioleta) e vapor de sódio; exames com microscópio estereoscópico - 

exames estratigráficos, corte estratigráfico, e coleta de amostras para exames. 

 

FIG. 05 - Mostra o registro do primeiro exame com luz ultravioleta. 

FOTO- Cláudio Nadalin (CECOR/UFMG). 
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FIG.06- Mostra a obra com luz de vapor de sódio. 

FOTO- Cláudio Nadalin (CECOR/UFMG). 

 

No exame com microscópio estereoscópico se observou as camadas que sobrepõem a tela 

com maior nitidez, momento em que se iniciaram os exames estratigráficos e a coleta de 

amostras para a realização dos exames laboratoriais. 

Foram enviadas para LACICOR4, 5 amostras (1009T, 1010T, 1011T, 1012T, 1013T) com objetivo 

de identificar os materiais constituintes da obra e também montagem do corte estratigráfico 

para caracterizar a seqüência na região de onde foi retirado o corte. 

Os métodos analíticos realizados no laboratório foram a espectrometria no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), a microscopia de luz polarizada (PLM), testes de solubilidade, 

testes microquímicos, corte estratigráfico5. 

 

                                            
4
 Laboratório de Ciência da Conservação do Centro de Conservação e Restauração da Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. 
5
 A espectrometria no infra-vermelho por transformada de Fourier (FTIR) consiste em se capturar um 

espectro vibracional da amostra através da incidência sobre a mesma de um feixe de ondas de infra 
vermelho. Através da análise do espectro é possível identificar o material presente na amostra, pelo 
estudo das regiões de absorção e pela comparação com espectros padrões. Já Microscopia de luz 
polarizada permite a identificação de materiais através da caracterização de suas propriedades óticas. 
Os testes de solubilidade são ensaios que caracterizam classes de substâncias de acordo com a sua 
miscibilidade em meios de diferentes polaridades. Os testes microquímicos consistem em ensaios 
analíticos de caracterização de espécies químicas através de reações de precipitação, complexação e 
formação de compostos. Estes são realizados com microamostras. Por fim, os cortes estratigráficos são 
pequenos blocos sólidos de um polímero acrílico utilizados para imobilizar fragmentos da pintura. 
Depois de montados são observados no microscópio de luz polarizada (SOUZA, 2000). 
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FIG.07 - Mostra o corte estratigráfico da amostra 1009T, onde se observa a camada de verniz, camada 

branca, base avermelhada, suporte. 

FOTO – LACICOR/CECOR/UFMG. 

 

Com análises foi possível identificar alguns pigmentos e materiais, a saber: pigmentos - Branco 

de chumbo, Vermelhão, Carbonato de cálcio; Aglutinantes – Óleo na camada pictórica e cera 

de abelha nas áreas de reintegração pictórica e no reentelamento do restauro anterior. 

Já o processo de restauração do ex-voto constituiu basicamente em 5 etapas. 

Foi realizado o tratamento inicial, que constituiu da limpeza superficial e da desmontagem da 

obra. Estes foram procedimentos simples, mas de grande importância, pois foi o primeiro 

contato direto com a obra. Neste momento é que se conhecem melhor as partes que 

constituíam uma obra de arte, no caso do ex-voto, a tela, o chassi e a moldura. 

O tratamento no suporte–tela foi trabalhoso, mas não apresentou complicações. Foi feita 

limpeza mecânica no verso dos tecidos, tanto do antigo reentelamento como do tecido 

original, realizou-se a limpeza no verso do tecido do reentelamento porque não havia a 

intenção de removê-lo. Depois desse procedimento verificou-se que o trabalho de planificação 

e limpeza ficaria melhor com a retirada do reentelamento. Após a retirada, foi feita 

planificação utilizando a mesa térmica, realizadas obturações e enxertos e, encerrando o 

tratamento do suporte-tela, o novo reentelamento em linho cru, seguindo a trama do tecido 

original. 

 

 

FIG. 08- Mostra o término da retirada do tecido de reentelamento. 
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FIG. 09- Mostra a o procedimento de limpeza do verso do tecido original da obra. 

 

 

FIG. 10 - Mostra a mesa térmica preparada para a planificação e reentelamento. 

 

 

FIG. 11 - Mostra áreas com enxertos confeccionados em linho cru. 

 

No tratamento do suporte-chassi optou-se pela confecção de um novo chassi, pois o antigo 

que acompanhava o ex-voto talvez não fosse original e estava muito frágil. O montante 

superior estava atacado por insetos xilófagos fazendo com que este não cumprisse o seu papel 

de sustentação. 

Já o tratamento da camada pictórica foi sem dúvida o procedimento que levou mais tempo, 

principalmente pela complexidade da limpeza e remoção do verniz. 

Este tratamento incluiu outros procedimentos, como a aplicação do verniz para saturação das 

cores, e o nivelamento6, que necessitava ter um tratamento especial para assemelhar-se à 

textura do ex-voto. 

                                            
6
 As lacunas foram niveladas, com massa espanhola Modostuco - stuco especiale da marca Plasvero, 

com a intenção de conseguir o mesmo plano do resto da superfície pictórica. Aplicou-se o nivelamento 
com espátula, esta massa tem ação de secagem bem rápida, logo após a secagem iniciou-se a limpeza 
do nivelamento com bisturi e com algodão embebido em H2O, para obter o nível igual ao restante da 
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FIG.12- Mostra a área da grande lacuna nivelada. 

 

 

FIG. 13 - Mostra a tela limpa, com verniz Damar e totalmente nivelada. 

 

Um momento importante deste tratamento foi a reintegração cromática7, quando se refletiu 

muito para decidir como seria a complementação da área da grande lacuna. Para isso, foram 

realizados vários esboços da complementação do desenho da barra decorativa e da data. 

Optou-se pela reintegração ilusionista realizada através do pontilhismo utilizando cores 

referentes à seleção cromática da região onde se encontrava a lacuna. Com esta técnica 

conseguiu-se um resultado satisfatório, o observador só percebe a área de reintegração 

quando se aproxima da obra. 

 

                                                                                                                                

pintura. Depois desta etapa texturou-se o nivelamento para que este ficasse semelhante à textura da 
tela, que apresentava linhas verticais, horizontais e diagonais. 
7
 A reintegração pictórica recebeu primeiramente uma aguada de aquarela da cor da base de 

preparação, para chegar ao tom terra da base misturou-se siena queimada e alizarin da marca Wilson & 
Newton. A reintegração feita com pincel número 00 e pigmento verniz da marca Maimeri diluído em 
solvente, as cores utilizadas foram: bianco de titanio, terra de siena naturale, ceruleo, blu di colbalto, 
nero d’avorio, laca di garanza scura, laca verde, terra sombra, ocra giallo, giallo di cadmio scuro, terra 
verde e verde smeraldo. Os materiais utilizados têm como critério a reversibilidade e estabilidade. 
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FIG.14 - Mostra a elaboração dos desenhos para complementação das áreas de perda principalmente na 

barra decorativa. 

 

 

FIG. 15 - Mostra alguns desenhos que foram realizados para a complementação da área de perda. 

 

 

FIG.16 - Mostra em detalhe a área de perda da barra decorativa e data, já reintegradas com a técnica de 

pontilhismo ilusionista, com uma tonalidade mais escura para deixar dúvidas sobre a área de 

intervenção. 
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Já nas lacunas menores foi utilizando somente a técnica do pontilhismo ou trattegio a 

puntino
8. 

A reintegração pictórica das letras “L” e “O” que apareciam em baixo das letras “O” e “L” da 

palavra soldado optou-se por cobrir um pouco estas letras com a mesma técnica do 

pontilhismo que havia sido utilizada nas lacunas pequenas. 

 

 

FIG. 17 - Mostra em detalhe a palavra soldado restaurada. 

 

A última etapa deste tratamento foi a aplicação do verniz final. A função do verniz final é 

devolver profundidade, intensificar o efeito óptico e dar brilho à pintura após a reintegração, e 

principalmente proteger a camada pictórica dos efeitos climáticos, dos particulados, das 

sujidades, e da luz. 

O tratamento da moldura foi realizado em paralelo com os outros tratamentos, e para sua 

realização foi necessário o auxílio de um marceneiro. A moldura apresentava perdas e fraturas 

do suporte nas áreas de encaixes que dão sustentação. Foi necessário refazer alguns desses 

encaixes para dar estabilidade à moldura. 

 

Considerações finais 

O ex-voto da Capela Nossa Senhora do Ó é considerado um dos ex-votos mais antigos de 

Minas Gerias, sendo tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por seu 

valor histórico, cultural, social, religioso, artístico e iconográfico. É, sem dúvida alguma, um 

ícone das representações votivas religiosas do século XVIII, uma representação permanente da 

memória da capela, um obra de grande importância para a comunidade Sabará, pois narra o 

acontecimento de 1720, que resultou numa das preciosidades do nosso Barraco Brasileiro que 

é a Capela Nossa Senhora do Ó. 

A restauração se fez necessária devido à fragilidade em que o ex-voto se encontrava, apesar de 

ter sido constatado na pesquisa e nos exames que a obra já havia passado por um processo de 

                                            
8
 Procedimento onde são colocados pontos coloridos justapostos que de longe produzem a cor 

pretendida e com a proximidade se diferenciam do resto da pintura. 
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restauração e conservação anteriores, que não estavam mais cumprindo o papel de dar 

estabilidade à peça. 

O trabalho se mostrou interessante não só pelos problemas estruturais que apresentava, mas 

também por esta ser uma peça restaurada anteriormente, o que permitiu uma comparação 

entre as técnicas e critérios que eram utilizados na época de sua primeira restauração com as 

técnicas e procedimentos adotados hoje, preconizados pelos organismos internacionais e 

nacionais que norteiam as práticas da restauração. 

 

Referências 

ALMEIDA, Lúcia Machado de. Passeio a Sabará. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1964. 3ª 

edição. 

CASTRO, Márcia de Moura. Ex-votos mineiros: as tábuas votivas no ciclo do ouro. Rio de 

janeiro: Expresão e Cultura, 1994. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição 

aumentada e revisada. 22ª impressão. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1986. 

IPHAN. Inventário de Bens Móveis e Integrados – MG/87-0006.00015. Belo Horizonte: IPHAN, 

1987.  

LIMA. Elder Rocha. Ex-voto de Trindade: arte popular. Goiânia: Editora da UFG, 1998. 

MORESI, Claudina Maria Dutra. Manual de Tintas e pigmentos. Belo Horizonte: FAOP e Banco 

Interamericano de desenvovimento, 1998. 

MOURÃO, Paulo Kruger Corrêa. As igrejas de Minas. Editora Itatiaia, 1964. 

NICOLAUS, Knut. Manual de restauração de cuadros. Köln: Könemann, 1999. 

SOUZA, Luiz A. C. Relatório de Análises – Ex-voto da Capela Nossa Senhora do Ó – 0012M. Belo 

Horizonte: LACICOR,CECOR/UFMG, 2000. 

VASCONCELLOS, Silvio de, LEFÉVRE, Renée. Minas cidades barrocas. São Paulo: Editora USP e 

Companhia Editora Nacional, 1976. 

 

Autora 

Andréa Lacerda Bachettini 

Mestre em História/PUCRS; Especialista em Conservação e Restauração de Bens Culturais 

CECOR/UFMG; Especialista em Patrimônio Cultural: Conservação de Artefatos/ILA/UFPel; 

Bolsista AECI de Aperfeiçoamento Científico em Conservação de Bens Culturais Universidad 

Politécnica de Valencia/ES; Bolsista AECI de Aperfeiçoamento Científico em Materiais e 

Técnicas Artística Universidad de Granada/ES; Bacharel em Pintura e Gravura/ILA/UFPEL. 

Professora do Curso de Bacharelado em Conservação e Restauro de Bens Culturais ICH/UFPEL.



765 
Anais do IV SIMP: Memória, patrimônio e tradição 
 

Identificação macroscópica da madeira no centro histórico de Pelotas – RS 

Darci Alberto Gatto 
Diego Martins Stangerlin 

Margarete Regina Freitas Gonçalves 
Leandro Calegari 

Bruno Dufau Mattos 

 

 

Resumo 

O Centro Histórico de Pelotas situa-se na região central da cidade, abrangendo prédios 
centenários tombados pelo patrimônio público. Desses prédios, o Casarão 8, destaca-se devido 
a sua importância arquitetônica, histórica e cultural. Na atualidade, o mesmo está desocupado 
e pertence à Universidade Federal de Pelotas, que inicia trabalhos de restauro e manutenção 
do imóvel. No entanto, tratando-se de restauro envolvendo madeira, no seu diagnóstico deve-
se primeiramente identificar o tipo de madeira envolvida, para depois passar a substituição de 
partes ou do restauro propriamente dito. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo 
identificar por meio de técnicas de macroscopia as madeiras utilizadas na construção internas 
e externas ao prédio histórico de Pelotas, conhecido como Casarão 8. A coleta de dados 
ocorreu em março de 2009, foram primeiramente localizadas (no prédio) as peças (janelas, 
portas, etc.) com madeiras visivelmente iguais, identificando a peça com que cada tipo 
pertencia. Para cada tipo de madeira retirou-se uma amostra de madeira que não causasse 
dano ao prédio, assim, no laboratório de anatomia da madeira da Universidade Federal de 
Pelotas, identificaram-se as madeiras por meio de análise macroscópica. O estudo das 
madeiras originais utilizadas no prédio histórico de Pelotas, Casarão 8, permite concluir com 
boa precisão, que a madeira de Araucaria angustifolia se faz presente no piso e molduras 
internas (guarnições e rodapés), já as demais peças de janelas e portas foram construídas com 
a madeira de Cedrela fissilis. 
 

Palavras-chave: qualidade da madeira; macroscopia da madeira; prédio histórico; restauro.  

 

Introdução 

A cidade de Pelotas - RS dispõe de importante patrimônio cultural caracterizado por 

edificações dos séculos XVIII e XIX, que apresentam os mais diferentes estilos estéticos e 

arquitetônicos, havendo o predomínio do ecletismo. Devido às características históricas dos 

prédios, em 1982 foi promulgada a Lei Municipal Nº 2708, que dispõe sobre a proteção do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas. Desde então ações de preservação e restauração 

passaram a acontecer em espaços públicos e edificações, de forma a garantir a sua 

conservação e intensificação de uso pela população.  Como conseqüência, no ano de 2002 a 

cidade de Pelotas foi incluída no Programa Monumental do governo federal e as ações de 

preservação de prédios históricos se intensificaram. Criou-se então o Centro Histórico de 

Pelotas, situado no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, região central da cidade que 

contém o maior número de prédios centenários tombados pelo patrimônio público. 
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Dentre os prédios do Centro Histórico, o Casarão 8, apresenta relevante importância 

arquitetônica, por ser um dos exemplares mais representativos do estilo eclético, histórica, por 

ter sido a residência de Francisco Antunes Maciel, eminente personagem política do final do 

século XIX, e construtiva, porque nele é observada a presença de variadas técnicas de 

construção, tais como estuque de teto e parede e escaiola, e de madeira “in natura”. A 

marcante presença da madeira foi o fator determinante para a seleção do prédio Casarão 8 

como o estudo de caso para o desenvolvimento de uma metodologia para o restauro visando a 

obtenção de um diagnóstico mais preciso para as intervenções propriamente ditas, com ou 

sem a substituição das partes deterioradas 

O Casarão 8 (Figura 1), foi construído no ano de 1878, pelo arquiteto José Izella Merotti, no 

entorno da Praça Coronel Pedro Osório, para uso da família do Conselheiro Francisco Antunes 

Maciel. O Conselheiro Maciel foi notável figura política da região que ocupou vários cargos 

importantes, tais como o de Ministro do Império, Deputado Federal em cinco legislaturas no 

Império e duas na República, Deputado Provincial e dono de Charqueadas.  

 

 

Figura 1- Prédio do Casarão 8. Situação atual. (Foto: tirada pelo autor, 2008.) 

 

Desde a sua construção até os dias de hoje, o prédio do Casarão 8 passou por inúmeras 

intervenções ocasionadas por diferentes usos. No período de 1955 a 1973, foi usado como 

sede do Quartel General do 8º Batalhão de Infantaria. Após cerca de dois anos sem uso, o 

prédio foi ocupado pela Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL) por 

três anos e em 1978 foi alugado sob regime de comodato para a Prefeitura Municipal de 

Pelotas. Essa situação perdurou por 12 anos (1978 – 2000) e foi o período de maior 

degradação do prédio. Em meados do ano 2000, alegando falta de segurança e manutenção, a 
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justiça decretou a desocupação do prédio em processo judicial movido pela família Antunes 

Maciel. O prédio foi desocupado sem manutenção. Em 2005, devido a uma ação do Ministério 

Público, a Prefeitura Municipal de Pelotas executou uma obra emergencial de reparo no prédio 

com recursos do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN).  

Na atualidade, desde 2007, o Casarão 8 pertence a Universidade Federal de Pelotas e está 

desocupado, e agenda o inicio dos trabalhos de restauro e manutenção do prédio  

De acordo com Oliveira (2002), a conservação da memória da produção arquitetônica humana 

é hoje uma atividade científica, que lida com exemplares insubstituíveis e únicos, sobre os 

quais os erros conceituais ou técnicos não nos deixam margem. Segundo o autor, as ações em 

prédios históricos devem ser embasadas de conhecimento técnico-científico para que as 

intervenções feitas conservem ao máximo a originalidade dos prédios quanto à seleção de 

materiais e durabilidade. Dessa forma, para qualquer restauro envolvendo a madeira, no seu 

diagnostico deve-se primeiramente identificar o tipo de madeira envolvida, para depois passar 

a substituição de partes ou do restauro propriamente dito. 

Para a identificação de madeiras tem-se a técnica de microscopia, ciência antiga e consolidada 

que proporciona excelentes resultados na identificação de madeira, porém requer 

instrumentos caros, profissionais capacitados e tempo. No entanto, pode-se utilizar a 

macroscopia da madeira, que busca conciliar o trabalho de observação já realizado de forma 

empírica por práticos com a teoria da anatomia da madeira. A identificação de madeiras por 

práticas empíricas é realizada levando em conta somente as características organolépticas, 

considerando cor, textura, cheiro, entre outras. Essas por serem variáveis e também devido à 

semelhança das mesmas em diferentes madeiras, em muitos casos, não levam à identificação 

correta da madeira, não devendo ser utilizadas separadas das anatômicas. 

Nesse contexto, o trabalho apresenta como objetivo identificar por meio de técnicas de 

macroscopia as madeiras utilizadas na construção do piso, das molduras (guarnições e 

rodapés), das janelas internas e externas do prédio histórico de Pelotas, conhecido como 

Casarão 8. 

 

Materiais e métodos 

Caracterização do local 

Pelotas é uma cidade situada na região sul do Estado do Rio Grande do Sul, entre as latitudes 

31º 20’ e 31º 48’ Sul e longitudes 52º e 52º 45’ Oeste, que apresenta um clima subtropical 

úmido, sem estação seca, com temperatura média anual de 17,5ºC e precipitação pluvial de 

1.395 mm. O índice de umidade relativa do ar pode chegar a 85%, com média 80% (ROSA, 

1985).  
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O referido prédio, localizado em uma esquina da Praça Coronel Pedro Osório com a 

Rua Barão de Butuí, possui 807,72 m2 de área construída, distribuídos em 24 peças 

(Figura 2), em um único pavimento. A edificação constitui-se com paredes externas em 

alvenaria de tijolos maciços de barro cozido e as internas em estuque. No interior 

possui forros riquíssimos com trabalhos em estuque e com relevos de gesso, além de 

revestimentos em escaiola. A cozinha é toda revestida com azulejos franceses de cor 

azul. Os pisos e todas as esquadrias (janelas e portas) são em madeira, exceto no hall 

de entrada e cozinha. Externamente o prédio possui recuo lateral e frontal com 

acessos ajardinados, sacadas de ferro e platibanda mista coroada por frontões curvos, 

vasos e estátuas e uma clarabóia de iluminação sobre o hall que serve de distribuição 

para os diversos compartimentos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Croqui da planta baixa do Casarão 8. 

 

Localização e descrição das estruturas 

As janelas analisadas apresentam vãos de 160 x 250 cm, com dois caixilhos de abrir, dois vidros 

cada e uma bandeira fixa de cinqüenta centímetros de altura com dois vidros fixos. Quatro 

folhas de postigo de abrir para dentro, com três almofadas verticais em cada, marco de 170 x 

255 x 15 cm. Guarnição moldurada tipo cantoneira (20 + 20 cm) x 2,5 cm, com ferragem 

(Figura 3A). 

 As portas internas analisadas apresentam vãos de 160 x 250 cm, com duas folhas de abrir com 

dois vidros cada, na parte superior, e duas almofadas verticais na parte inferior, e uma 

bandeira fixa de cinqüenta centímetros de altura com dois vidros fixos com marco de 170 x 

255 x 15 m (Figura 3B). 

As portas externas analisadas apresentam vãos de 160 x 250 cm, com duas folhas de abrir com 

dois vidros cada, na parte superior, e duas almofadas verticais na parte inferior, e uma 
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bandeira fixa de 50 centímetros de altura com dois vidros fixos. Quatro folhas de postigo de 

abrir para dentro com quatro almofadas verticais, marco de 170 x 255 x 15 cm. Guarnição 

moldurada tipo cantoneira (20 + 20 cm) x 2,5 cm, com ferragem (Figura 3C). 

O assoalho é constituído com tábuas de 10 cm de largura, decorado em ângulo com mosaico 

de direções, tendo rodapé de 50 cm, moldurado (Figura 3D). 

 

  

  

Figura 3 - (A) Janela externa. (B) Porta interna. (C) Porta externa. (D) Assoalho. 

 

Definição das amostras e dos ensaios realizados 

A coleta de dados ocorreu em março de 2009. O material analisado constitui-se de madeiras 

do assoalho, molduras e esquadrias do prédio do Casarão 8 (Figura 4A). 

Inicialmente, foram localizadas e identificadas no prédio as peças com madeiras visivelmente 

iguais entre si (Figura 4D). Para cada tipo de madeira retirou-se uma amostra não destrutiva 

(Figuras 4B e 4C). No laboratório de Anatomia da Madeira da Universidade Federal de Pelotas, 

as amostras de madeiras foram identificadas por meio de análise macroscópica com base nas 

A B 

C D 
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Normas de Procedimento em Estudo de Anatomia de Madeira descritas por CORADIN & 

MUNIZ (1992) e pelo roteiro de identificação macroscópica (MAINIERI et al., 1983). 

 

  

Figura 4 - (A) Vista frontal atual do casarão 8. (B, C) Amostras coletadas. (D) Identificação visual dos tipos 

de madeira. 

 

Para a observação da estrutura da madeira fez-se uso de uma lupa tipo conta fio de 10 vezes 

de aumento com escala milimétrica e quando necessário (na dúvida de algum detalhe) 

utilizou-se microscópio esteroscópio com lente de 20 vezes de aumento. Para a melhor 

visualização das características macroscópicas da madeira, lixou-se a superfície das amostras 

com lixa/lima e escarificou-se com bisturi (lâmina nº22 e /ou nº24) a superfície das amostras 

de forma que essa ficasse lisa, no sentido longitudinal, tangencial e radial. 

Assim, o brilho da superfície da madeira foi observado no plano longitudinal e radial, em 

contraste com a luz. Ainda no plano longitudinal identificaram-se os desenhos produzidos pela 

presença dos elementos constituintes do lenho, anéis-de-crescimento, agentes biológicos, grã, 

entre outros. Para a definição da inclinação da grã, realizou-se a abertura da amostra, no 

sentido longitudinal, com o auxilio de um formão. No corte transversal, detectou-se a 

resistência ao corte manual, com o auxilio de estilete. Verificou-se a textura, analisando a 

dimensão dos poros (quando angiosperma) e a visibilidade do parênquima. Para essa etapa, foi 

utilizada a lupa, para confirmar ou não as observações feitas a olho nu. A massa específica da 

madeira foi definida por meio da comparação de pesos com uma amostra de água de mesmo 

volume, apenas com o auxilio das mãos. 

Por sua vez, observou-se no plano transversal a existência ou não de parênquima, 

classificando-o de acordo com sua disposição. Da mesma forma realizaram-se as observações 

de raios e poros. Os raios foram classificados segundo sua visibilidade, largura e freqüência 

A 

B C 

D 
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(número de raios/mm linear). Já os poros, quando presentes (angiosperma), foram 

classificados segundo sua visibilidade, seu diâmetro, freqüência (número de poros/mm²), 

agrupamento e distribuição dentro do lenho. Ainda no plano transversal, verificou-se a 

visibilidade dos anéis-de-crescimento. Para cada plano anatômico foram tiradas fotografias 

para confirmar as analises.  

Para a identificação das madeiras utilizou-se o Manual de Identificação das Principais Madeiras 

Comerciais Brasileiras (MAINIERI C.; CHIMELO, J.P.; ALFONSO, V.A, 1983) e em seguida 

procedeu-se a comparação dos resultados macroscópicos com amostras conhecidas da 

coleção de madeiras do Curso de Engenharia Industrial Madeireira da Universidade Federal de 

Pelotas. 

Assim, no agrupamento das madeiras iguais, o piso, o rodapé, as molduras internas e a 

guarnição moldurada tipo cantoneira foram identificadas como Amostra 1 e as janelas, as 

portas e suas sub-partes (caixilhos de abrir, bandeira fixa, folhas de postigo, almofadas 

verticais) e os marcos foram identificados como Amostra 2. 

 

Resultados e discussão 

 

Descrição e Análise Macroscópica 

a) Amostra 1 

A primeira amostra a ser analisada apresentou uma divisão entre o cerne e o alburno pouco 

marcante, o cerne com cor branco amarelado e rajadas na cor rosa (10ya) e o alburno na cor 

bege esbranquiçado (10yr). A madeira possuiu massa especifica baixa, variando entre 0,40 e 

0,50 g/cm³, macia ao corte, grã linheira, textura fina para media. 

No plano transversal os anéis-de-crescimento foram analisados de maneira bem distinta, com 

transição suave dos lenhos inicial para o tardio. Ausência de poros ou parênquima axial, raios 

visíveis apenas sob lente de 10x de aumento, ausência de brilho no sentido transversal e brilho 

moderado a acentuado no sentido longitudinal radial. 

Percebeu-se baixa resistência da madeira a agentes xilófagos, com pontos atacados com 

insetos e fungos.  

Assim, os detalhes macroscópicos acima relacionados permitem uma fácil identificação da 

madeira quanto a sua divisão. A ausência de poros chega-se a Gimnospermas, a ausência de 

parênquima axial e brilho acentuado no plano longitudinal radial conclui-se tratar de uma 

Araucariaceae e juntamente com seus anéis-de-crescimento no plano transversal são bem 

distintos e transição suave dos lenhos inicial para o tardio se tratando da Araucaria sp. 
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Na comparativa com peças de madeira da coleção do laboratório de Anatomia da Madeira do 

curso de Engenharia Industrial Madeireira, o material examinado, por sua vez, coincide, 

macroscopicamente com a descrição da madeira de Araucaria angustifolia. Entretanto, sob o 

ponto de vista anatômico, a madeira de araucária distingue-se por sua extrema simplicidade 

estrutural, composta apenas de traqueídeos, na estrutura longitudinal, e de células de 

parênquima, nos raios (MARCHIORI e SCHULZE-HOLFER, 2008). Motivo, esse que dificulta a 

identificação da madeira, assim, sem a comparação do material em estudo, com a madeira de 

Araucaria angustifolia da coleção não seria possível confirmar a identificação. 

 

  

  

X1 

R1 R2 

X2 
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Figura 5. Fotografias da estrutura macroscópica das madeiras em identificação. X1–Seção transversal, 
anéis-de-crescimento distintos com transição gradual do lenho inicial ao tardio e ausência de vasos. X2 – 
Seção transversal mostrando os aneis-de-crecimento, parênquima marginal delimitando o anel de 
crescimento e porosidade em anel. R1– Seção longitudinal radial com raios baixos. R2 – Seção 
longitudinal radial, seta demonstrando o vaso com conteúdo resinoso, raios visivelmente baixos. T1 – 
Seção longitudinal tangencial com raios estreitos e baixos. T2 – Seção longitudinal tangencial, de raio 
baixos não estratificados, seta demonstrando a placa de perfuração simples. 

 
b) Amostra 2 

Na segunda amostra a madeira apresenta-se moderadamente pesada. A estrutura 

macroscópica no plano transversal (Figura 5 X1) apresenta anel-de-crescimento distinto, 

madeira de coloração rosada, com brilho acentuado. No entanto, o cheiro ficou mascarado, 

muito provavelmente pela ação do tempo. A resistência ao corte manual se comportou 

moderadamente dura com grã direita (linheira). O parênquima axial é visível a olho nu, 

paratraqueal em faixas marginais. Nota-se a presença de parênquima escasso. Já os poros são 

visíveis a olho nu, pequenos e médios, com porosidade difusa em anéis estreitos e porosidade 

em anel nos demais e agrupamento solitário, com conteúdo resinoso e placa de perfuração 

simples (Figura 5 T2). Os raios são visíveis somente sob lente de 10x, finos (menores que 100 

µm), poucos (4 a 12/mm). Entretanto, no plano longitudinal tangencial os raios são visíveis a 

olho nu, baixos e pouco contrastados do plano longitudinal radial. 

Como observação paralela, percebeu-se baixa resistência da madeira amostrada a agentes 

xilófagos, com pontos atacados com insetos e fungos.  

Assim, os detalhes macroscópicos acima relacionados permitem uma fácil identificação da 

madeira quanto a sua Divisão. Presença de poros chega-se a angiospermas, parênquima em 

faixas marginais conclui-se se tratar de uma Cedrela deixando os anéis-de-crescimento no 

plano transversal bem distintos.  

T T2 
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Na comparativa com peças de madeira da coleção do laboratório de anatomia da madeira do 

curso de Engenharia Industrial Madeireira, material examinado, por sua vez, coincide, 

macroscopicamente com a descrição da madeira de Cedrela fissilis.  

No comparativo da descrição anatômica com a macroscópica dessa espécie pode-se 

observar a mesma porosidade em anel e a presença de conteúdo resinoso reforçando 

a afirmativa de se tratar da madeira de Cedrela fissilis (MAINIERI; CHIMELO 1989; 

BURGER; RICHETER, 1991). 

 

Conclusões 

O presente estudo permitiu concluir com boa precisão que as madeiras de Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze  e Cedrela fissilis Vell. foram as utilizadas na construção do prédio 

do Centro Histórico de Pelotas-RS, o Casarão 8. No entanto, estudos adicionais com técnicas de 

microscopia podem ser realizados com o intuito de confirmar com maior precisão as madeiras 

identificadas. 

As madeiras identificadas podem ser encontradas nas Regiões Sul e Centro Oeste do 

Brasil. Tal situação possibilita concluir que, em caso de restauro, pode-se diagnosticar 

com eficiência a recuperação das peças de madeira existentes no Casarão 8. 
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