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RESTAURAÇÃO DE AZULEJOS, MOSAICO E LADRILHOS
Cases de Gestão de Restauro
Jorge Eduardo Lucena Tinoco ♣
Resumo:
São apresentados três cases de restauração de azulejos, mosaico e
ladrilhos com metodologias que visam à garantia da integridade e da
autenticidade dos componentes construtivos históricos. Mostram-se
os compromissos do gestor de restauro com a Declaração de
Significância da edificação e com a documentação básica para as
atividades de inspeções periódicas e manutenções preventivas.
Conclui-se que as condutas mais avançadas de intervenção no
patrimônio construído no Brasil ainda estão a merecer uma
participação maior da academia na prática da conservação.
Palavras-Chave: azulejos; declaração de significância; manutenção
preventiva.

Introdução
O CECI desenvolve pesquisas aplicadas na área dos materiais e das técnicas
tradicionais da construção desde o ano de 2003, quando da aplicação da primeira
edição do Curso de Gestão e Prática de Obras de Conservação e Restauro do
Patrimônio Cultural - Gestão de Restauro. Participam dos estudos o corpo docente da
Entidade composto por professores doutores, mestres, especialistas, artífices e artesãos
que têm contribuído para a produção de novos conhecimentos de conservação nas
áreas da cantaria, alvenaria, estuque, ferraria e fundição, pinturas, azulejos históricos,
ladrilhos e mosaicos.
O CECI tem como missão desenvolver a consciência, o conhecimento e a prática
social da conservação integrada do patrimônio cultural, dentro da perspectiva do
desenvolvimento sustentável e com a visão de garantir a autenticidade e integridade
dos bens. Esse compromisso tem assegurado um diferencial na identificação e
qualificação das intervenções, realizadas com linguagens e técnicas relativamente
homogêneas sob o ponto de vista da mínima intervenção, da reversibilidade dos

♣

Arquiteto, especialista em conservação e restauro de monumentos e conjuntos históricos (UFMG, 1978),
Diretor Associado e responsável técnico do CECI. Esta comunicação foi apresentada no II Encontro LusoBrasileiro de Conservação e Restauração, realizado de 1 a4 de agosto de 2013, na cidade de São João Del
Rey, Minas Gerais (BR), promovido pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade Federal de
Minas Gerais.
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procedimentos e materiais aplicados e da prioridade na utilização de materiais e
técnicas tradicionais da construção. A adoção dessa atitude não tem raízes na
intransigência da ortodoxia dos saudosistas ou românticos do restauro como dizem
alguns adeptos das tecnologias dos materiais sintéticos. Ao contrário tem fundamento
nos compromissos firmados com as recomendações emanadas em inúmeros encontros
interacionais, subscritos pelas entidades e especialistas brasileiros. Desde o encontro de
Veneza (1964), passando por Nara (1994), Burra (1999) e pelos pensadores da teoria
contemporânea da conservação (KERR, 2000; MASON, 2004; VIÑAS, 2005), as vozes
soam uníssonas quanto à importância de se preservar os valores de significação
materiais e imateriais dos bens culturais.
Para a aplicação das condutas, cujos princípios visam à garantia da integridade
e da autenticidade dos componentes construtivos históricos, são necessários métodos
de trabalho que deem suporte as operações de conservação. Neste sentido, a
Declaração de Significância − DSig, as fichas de identificação de danos – FIDs, e os
manuais de inspeções periódicas e de manutenções preventivas – MNs, são os
documentos técnicos indispensáveis à gestão da conservação.
A DSig fornece os valores que delineiam, no todo e nas partes, a
excepcionalidade do bem, sendo também a fonte de informação sobre os riscos de
alterações e as possibilidades de perdas (fragilidades). A DSig não pode ser
considerada como um documento apenas eloquente ou como uma redoma de vidro
sobre a edificação, o fato é que, sendo flexível e multivalente1, dá as indicações
suficientes do que deve ser preservado.
As FIDs são os registros do antes e do durante das intervenções nos
componentes construtivos que, reunidas num documento, serão a base de dados para
as sequências das atividades de inspeções periódicas e manutenções preventivas. Essas
atividades são norteadas pelos MNs, que se traduzem em ferramentas que informam
os usuários sobre as rotinas de inspeções, as características técnicas dos componentes e
equipamentos, os procedimentos para as manutenções preventivas, preditivas e
corretivas, apontam as áreas e zonas de riscos de ocorrência de falhas e acidentes
decorrentes de uso inadequado, enfim visam garantir a extensão da vida útil da
edificação e de todos os seus componentes construtivos.
1

Leia-se MASON, Randall F. RANDALL. Fixing Historic Preservation: A Constructive Critique of
Significance. Places – Design Observer, abril de 2004.
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Cases
Os cases de conservação e restauro de azulejos, mosaico e ladrilhos históricos
são aqui apresentados para se submeter ao crivo das interpretações dos especialistas
sobre a conciliação das antinomias da teoria em prática ou, mutatis mutandis, o fazer
com as bases no saber − é valioso se aproveitar a experiência passada para se informar
sobre a prática do futuro.
Os serviços foram executados com metodologias cujas linhas de conduta são os
princípios da garantia da integridade e da autenticidade dos componentes construtivos
históricos. Os três trabalhos foram executados pela empresa OS&R.2, com integrantes
do corpo docente do Curso Gestão e Prática de Obras de Conservação e Restauro do
Patrimônio Cultural – Gestão de Restauro (CECI, 2010).

1. Azulejos do sobrado da Rua da Aurora
A restauração dos azulejos da fachada onde funciona Centro Profissional
Criatividade Musical Boa Vista ˗ CPCM3 culminou as pesquisas aplicadas do CECI no
âmbito dos estudos sobre a conservação de azulejos históricos em Pernambuco. O
trabalho privilegiou o uso de materiais com propriedades de reversibilidade, a adoção
de técnicas tradicionais, bem como o compromisso com a integridade e autenticidade
dos componentes construtivos.

Figura 01 – Conjunto de sobrados da Rua da Aurora, Recife: no 447. Foto do autor, 2009.

Os azulejos do antigo sobrado residencial no 447, da Rua da Aurora, no Recife,
foram aplicados na fachada entre o final do século dezenove e início do vinte, no

2

OS&R – Tinoco, Obras, Serviços e Restauração, empresa sucessora da Passos & Tinoco Ltda. estabelecida
na cidade de Olinda (PE) desde 1984.

3

A restauração do CPCM foi realizada pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de
Pernambuco, através da empresa Processo Engenharia Ltda.
3
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período que se seguiu às exigências impostas pela Lei das Biqueiras.4. Essa lei
provocou a eliminação dos belíssimos beirais dos telhados coloniais e disseminou o uso
da platibanda em substituição às tríplices telhas e cornijas. Foi nesse período que o
neoclassicismo estendeu-se às casas e aos sobrados nas cidades. Provavelmente, os
azulejos não são de origem portuguesa, pois é da Holanda, de Inglaterra, de França e até de
Espanha que vêm para o Brasil os azulejos destinados às fachadas. São produtos que nada têm
que ver com os modelos tradicionais portugueses, antes são criações independentes, de sentido
decorativo menos monumental, por vezes mesmo mesquinho, de fabricação seriada, utilizando
técnicas expeditas e econômicas, preanunciando uma industrialização que informa as atividades
artísticas do século XIX. (SIMÕES, 1965: p. 35 e 36)
O padrão dos azulejos tem o desenho de motivo floral, estilizado, com aplicação
monocrômica do vidrado azul sobre o branco, sendo cada unidade pintada à mão,
utilizando a técnica semi-industrial de uma estampilha para guia do pincel. Os exames
no biscoito cerâmico demonstraram que os elementos argilosos foram homogeneizados
mecanicamente.

Figura 02 – Azulejos antes e depois das intervenções. Fotos do autor, 2010.

Os valores de significação do sobrado estão entre aqueles atribuídos à Rua da
Aurora quando da classificação e tombamento da área pelo Estado: histórico, artístico e
urbanístico5. O critério utilizado para nortear as intervenções nos azulejos foi o do
respeito à autenticidade e mínima intervenção possível. Neste sentido, quando (e se for o caso) se
retirarem peças ou mesmo o painel inteiro, deverão ser levadas em consideração todas as
exigências da conservação e condições de segurança de maneira rigorosa. Por respeito à
autenticidade em intervenções de conservação e restauro de silhares luso-brasileiros
compreenda-se a atitude profissional que: a) consagre o princípio da compatibilidade,
4
5

Veja-se Boletim do SPHAN, nº 20, p. 19, meses set. out. 1982.
FUNDARPE, Decreto Estadual no 10.714, de 9 set. 1985.
4
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estabelecendo a prioridade na utilização de materiais e técnicas tradicionais, podendo ligar-se,
quando uma solução específica se imponha, ao uso inteligente e restrito de opções inovadoras; b)
eleja o princípio da reversibilidade como prioritário, garantindo mais facilmente o retorno ao
estado anterior ou a retomada da intervenção em novos parâmetros com a reutilização plena dos
valores materiais preexistentes. Por intervenções mínimas entendam-se aquelas necessárias para
eliminar as causas dos danos, de modo a garantir – através de meios e procedimentos ordinários
e extraordinários – a permanência no tempo dos valores materiais e imateriais que caracterizam
os azulejos (TINOCO, 2007, p. 7).
Após os procedimentos de mobilização do canteiro de obras, foi elaborado o
mapeamento dos azulejos, observando as coordenadas alfanuméricas x e y, sendo
contabilizados 1878 azulejos. O levantamento mostrou que, desse total, 804 peças não
se encontravam mais na fachada, seja por vandalismo de roubos ou por retirada
preventiva da administração do CPCM. Desse último número, 430 azulejos foram
localizados guardados em caixas de papelão e 374 foram dadas como perda total. Ficou
constatado que 468 azulejos não eram originais da reforma de neoclássica, mas
resultado de refazimento com técnica tradicional de produção de azulejo numa
intervenção de restauro no final da década de 1980. As duas pinhas de arremate dos
cunhais em louça de faiança foram quebradas na tentativa de roubo e a escultura da
Primavera, também em louça, achava vandalizada.
O estado de conservação no geral era razoável apesar das perdas pelos furtos e
de atos vandalismo urbano como tiros de armas de fogo, além do ambiente urbano
cujos gradientes climáticos médios situam-se entre 27ºC e 32ºC, 65% a 90% de UR6 e as
margens do Rio Capibaribe transporta e exala o ar salitroso do oceano distante menos
de 2 km.

Os testes percussivos demonstraram uma boa presa dos azulejos nas

alvenarias de suporte, não sendo verificados danos significativos pela ação de cloretos7.
As decisões de intervenção foram: (a) o refazimento de 374 azulejos e das duas pinhas
com materiais e técnicas tradicionais; (b) a retirada mínima, restrita apenas às peças

6

Dados sobre o clima e tempo na cidade do Recife Disponível em: <http://clima1.cptec.inpe.br/>.
Acesso em: 4 abr. 2013.
7
Os testes de laboratório identificaram concentrações por cloretos da ordem 335 mg/kg (335 ppm) de
cloreto de sódio (NaCl), um valor alto, mas compatível com o ambiente em que o mesmo se encontra
(ALVES JR, 2010, p. 2).
5
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com necessidade de restauro; (c) não realização de procedimentos de dessalinização8
(d) a consolidação e o restauro com materiais compatíveis e reversíveis.
Os novos azulejos foram produzidos com argila creme com chamote em forno
de cerâmica com temperatura de até 980º C por 8 horas de cozedura. Por ser a primeira
experiência de fazimento de azulejos históricos9, foram feitos testes para se ajustar as
dimensões da plaqueteira quanto ao coeficiente de expansão térmica do biscoito, assim
como dos vidrados para se ajustar a paleta de cores e tons em razão da fusibilidade dos
esmaltes. Não se conseguiu obter nenhuma informação documental no CPCM/SEC ou
na FUNDARPE sobre as intervenções da década de 1980, quando se fez a reposição de
parte dos azulejos.

Figura 03 – Azulejos antes e depois das intervenções. Fotos: Enedina Mergulhão, 2010.

Para a consolidação e restauro – reconstituição e preenchimentos no biscoito,
bem como nivelamentos, foram elaboradas argamassas a base de cal hidratada calcítica
tipo CH-I, maturada a mais de três anos, com adição de sílica flow, caulinita, pó de
tijolo refratário e vidro solúvel (silicato de sódio). Para a reintegração cromática
utilizou-se óxido mineral puro da Maimeri e para o refazimento do vidrado usou-se
vidro líquido. Foram feitos ensaios de resistência ao intemperismo e de envelhecimento
artificial acelerado (ciclos climáticos/UV) nos laboratório de química analítica e
experimental da ETEPAM10. Os resultados atenderam às expectativas para um
horizonte de até 43 anos, acusando que a camada pictórica apresentou diferenças
pouco significativas entre o inicio e o termino dos ensaios.

8

Atendendo a recomendação do químico Domingos de Jesus que guarda suspeição quanto a eficácia do
procedimento quanto aos silhares que permanecem no mesmo suporte e ambiência.
9
A equipe contou com a consultoria do químico Domingos de Jesus Costa Pereira, químico e especialista
em azulejos históricos, idealizador e responsável pelo Núcleo de Azulejos Históricos do Centro Odylo
Costa Filho em São Luiz do Maranhão.
10
Escola Técnica Estadual Professor Agamemnom Magalhães, através do químico e professor Antonio
Alves Junior que também é docente do Curso de Gestão de Restauro do CECI.
6
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Figura 04 – Ensaios no laboratório da ETEPAM. Fotos do autor, 2010.

Os testes de reversibilidade foram realizados pelo processo mecânico a seco
com lâminas de bisturi, após uma cura de três meses no ambiente da fachada. Este
autor vem procedendo ao monitoramento anual do estado de conservação geral dos
azulejos e da evolução das unidades de reafazimento e restauro. As peças apresentamse estáveis com exceção das unidades localizadas no nembo entre a porta e a janela,
onde, por duas ocasiões, seis azulejos têm se desprendido do suporte. As pinhas foram
roubadas e imagem da primavera novamente vandalizada por tentativa de furto.

2. Mosaico da portada da Basílica da Penha
O mosaico da portada da Basílica de Nossa Senhora da Penha, localizada na
cidade do Recife, é feito de material cerâmico, policromado, de origem italiana,
produzido na cidade de Veneza, Itália, no terceiro quartel do século dezenove. Foi
produzido pela Societá Musiva Venecia e instalado no vão do arco pleno da porta
principal. É o mosaico mais antigo encontrado região e retrada o imaginário de fé da
iconografia da Virgem da Penha.

Figura 05 – Fachada da Basílica da Penha, após o restauro. Fotos do autor, 2010.

7
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Figura 06 – Mosaico sobre a porta principal da Basílica da Penha. Fotos do autor, 2010.

Nesse trabalho, as condutas tiveram por base a observação quanto aos valores
de significância elencados para a Basílica: ...expressivos valores artístico e histórico,
refletidos em sua concepção de planta, volumetria e bens integrados... o conjunto desses
elementos representa a permanência dos valores simbólicos e documentais singulares,
testemunho insubstituível da religião, da arte e da história, merecendo o ato de preservação para
conhecimento e usufruto das futuras gerações (TINOCO, 2008, p. 4). Foram elaborados o
mapeamento, com a produção das FIDs, e as instruções para as inspeções periódicas e
manutenções preventivas num horizonte de vinte anos, constantes nos manuais
entregues à Paróquia da Penha.
O estado de conservação geral do mosaico era razoável, apresentando pequenas
áreas de perdas de ladrilhos e sujidades pelas ações da poluição urbana do ar. Os
procedimentos de intervenção in situ foram: (a) mapeamento/FIDs, inclusive com
testes e análises microquímicas; (b) limpeza superficial seca; (c) higienização úmida; (d)
limpeza das juntas; (e) refixação de ladrilhos em descolamento; (f) consolidação e
rejuntamento; (g) refazimento das perdas; (h) reintegração cromática; (i) proteção
superficial.
Mais uma vez deu-se prioridade ao uso de materiais de fácil reversibilidade, às
técnicas tradicionais e reafirmou-se compromisso com a integridade e autenticidade
dos componentes construtivos. O autor destaca o uso de injeções de solução de
hidróxido de cálcio − Ca(OH)2 para a consolidação dos rejuntes dos ladrilhos após a
limpeza úmida. A água da cal calcítica CH-I tem boas propriedades consolidantes e a
aplicação por aspersão ou injeção é utilizada desde priscas eras, sendo objeto de
estudos em importantes centros de pesquisas como o LNEC11. No refazimento das
11

Veja estudos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC, sobre conservação de rebocos
antigos com materiais tradicionais e sustentáveis. Disponível em: <http://conservarcal.lnec.
pt/pdfs/Artigo%20Tavares%20Veiga%20VII%20SBTA%202a.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2013.
8

CECI – TEXTOS PARA DISCUSSÃO N. 56
SÉRIE GESTÃO DE RESTAURO

perdas foi utilizada a mesma argamassa e procedimentos empregados no restauro dos
azulejos do sobrado do CPCM.

Figura 07 – FIDs e aspectos das intervenções de restauro. Fotos do autor, 2010.

No caso da Basílica da Penha a inspeção periódica de rotina no mosaico é
trimestral, sendo realizada pelo encarregado de manutenção, orientado para as rotinas
de verificações de perdas de coesão dos rejuntes, desprendimentos de ladrilhos,
presença de sais, flora por semeadura de pardais e, no caso das intervenções de
refazimento, observações quanto às alterações cromáticas, fissurações, craqueles,
opacidade e outras manifestações que seu olhar treinado possa identificar. Nessa
ocasião, caso não sejam constatadas alterações, é feita uma limpeza superficial úmida
com água d&d12. Os serviços no mosaico foram concluídos em jun/2010, sendo
realizadas oito inspeções e manutenções periódicas preventivas até fev/2013 sem que
se constatassem agentes deletérios.

3. Ladrilhos hidráulicos do Paço do Frevo
Os revestimentos dos pisos da antiga companhia inglesa de telégrafos Great
Western, localizada no Centro Histórico do Recife à Praça do Arsenal, foram objeto de
intervenção de conservação e restauro por ocasião das obras de requalificação para
abrigar a memória do frevo em Pernambuco – Paço do Frevo13. A edificação
encontrava-se abandonada há algumas décadas, sendo utilizada por empresas diversas

12

Água destilada e desmineralizada (d&d).
O Paço do Frevo foi uma ação da Prefeitura do Recife – PCR com a Fundação Roberto Marinho –
FRM, sendo o projeto do arquiteto Ronaldo L’Amour e o gerenciamento da Velatura Restaurações Ltda.
Embora não tenha sido elaborada uma declaração, a equipe adotou o critério do respeito aos valores de
significação dos componentes construtivos do edifício.
13
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durante os períodos de carnaval. Quando trabalhos de recuperação dos ladrilhos foram
iniciados14, as obras do Paço do Frevo já estavam em andamento havia mais de ano.

Figura 08 – Antiga sede da Great Western. Fotos: (1) 196/2-cpt105, acervo digital FUNDAJ; (2)
acervo da PCR; (3) acervo do TINOCO–OS&R.

Os ladrilhos, todos localizados ao nível do pavimento térreo, estavam sob um
manto de restos antigos de piso vinílico e sem os cuidados de proteção. Os
procedimentos adotados para a recuperação os pisos foram: (a) remoção das placas
vinílicas e das camadas de colas fenólicas associadas à emulsão asfáltica envelhecidas;
(b) limpeza úmida e química; (c) levantamento das paginações dos pisos e
mapeamento; (d) identificação dos níveis de desgastes e retirada de ladrilhos com
danos elevados; (e) refazimento de ladrilhos pela técnica tradicional; (f) restauro de
ladrilhos; (g) reposição de ladrilhos e assentamento das novas unidades; (h) proteção
superficial com enceramento.
Os ladrilhos históricos do Paço do Frevo foram produzidos na Inglaterra,
provavelmente no início do século vinte, período de construção da sede Great Western
of Brazil Railway Company Limited15 no bairro do Recife. São ladrilhos cerâmicos ou
encáusticos com dimensões variáveis em polegadas, em tons de cinzas, pretos e
marrons. Neste trabalho, destacam-se a produção das peças de reposição e o restauro
das unidades. Os serviços foram realizados na Oficina de Mosaicos e Ladrilhos
Hidráulicos do Curso de Gestão de Restauro/CECI16.

14

As obras foram iniciadas no final do ano de 2009 (empresa Concrejato) e os trabalhos nos ladrilhos
começaram nos meados de 2011 com a empresa TINOCO–OS&R.
15
Empresa britânica encarregada de instalar em Pernambuco as estradas de ferro ainda no período do
Império do Brasil.
16
Onde são realizados cursos periódicos de conservação e restauro, bem como confeccionados ladrilhos
por encomenda. Veja-se: <http://www.ceci-br.org/ceci/br/pesquisa/lcp-m/of-mosaicos.html>
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Figura 09 – Aspectos dos trabalhos de conservação e restauro. Fotos do autor.

Para a produção dos ladrilhos foi necessário se formar um artesão de latoeiro
para modelagem das formas/desenhos dos ladrilhos, devido essa arte ter se extinguido
em Pernambuco. Em razão das dimensões dos ladrilhos históricos, foi necessária a
produção de ferramentas especiais (tampa, requadro e base) feitas pelo ferreiro
instrutor do CECI. Os trabalhos foram iniciados em maio/2011 e concluídos em
jun/2012. Ao final desse mesmo ano a PCR decidiu colocar sobre os ladrilhos
restaurados um sobrepiso de madeira, revestido com chapas vinílicas, por achar este
mais conveniente ao Memorial do Frevo.

Considerações finais
Os cases de conservação e restauro dos azulejos, mosaico e ladrilhos tiveram
como linha de conduta os princípios da garantia da integridade e da autenticidade dos
componentes construtivos das edificações onde estão inseridos. A adoção dessa atitude
tem fundamento nos compromissos firmados por entidades e especialistas nos
encontros interacionais e nacionais para a conservação do patrimônio cultural
construído. Os cases amparam-se nos preceitos contemporâneos da significância do
bem cultural e da sustentabilidade das intervenções (VIÑAS, 2005). A questão da
significância respalda-se nos valores que o objeto carrega, nos atributos (estético,
histórico, científico, social, espiritual etc.) intrínsecos à memoria coletiva ao qual tem
pertencimento ou que foram declarados quando da sua classificação como bem
cultural a ser preservado. A sustentabilidade, em termos práticos, consiste nas
maneiras de se pensar e se agir sobre o patrimônio com a inteligência necessária à
economicidade dos recursos associada às condutas da mínima intervenção e às ações
de inspeções periódicas e manutenções preventivas. Esse item tem conexões
importantes com a Academia na prática da conservação do patrimônio, pois a
formação de quadros especializados de nível superior exige ações alinhadas com as
11
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diretrizes estabelecidas na Declaração do Rio17. Entretanto, essa prática ainda é tímida
nas universidades brasileiras. Apenas em algumas unidades ligadas às universidades
têm realizado trabalhos e pesquisas aplicadas no campo da conservação integrada e
sustentável.
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