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INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o os resultados finais da implantação do projeto de
conservação dos bens artísticos integrados da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de
Olinda (doravante também denominada, Ordem Terceira), especificamente, dos subprojetos
de substituição do sistema elétrico do edifício e de conservação das pinturas dos forros da
sacristia e da Capela dos Noviços.
O documento contempla os seguintes pontos:
•

Descrição do edifício da Ordem Terceira segundo os seguintes aspectos:

localização, tutela patrimonial, usos, características artísticas e históricas dos bens integrados
e significância cultural dos bens integrados;
•

Apresentação dos resultados finais da implantação do projeto de substituição das

instalações elétricas;
•

Apresentação dos resultados obtidos com o projeto de conservação das pinturas

dos forros da sacristia e da Capela dos Noviços, no qual estão destacados a metodologia de
intervenção adotada, a análise da situação inicial dos bens, a identificação e caracterização
dos danos, o microclima, as características dos suportes dos forros e das suas respectivas
camadas pictóricas, todos os procedimentos de restauro executados, além do guia de
conservação preventiva.
Entretanto, há que se pontuar que os recursos destinados para as obras de
conservação do forro da Capela dos Noviços não foram suficientes para que se concluísse
toda a intervenção, já que o estado real de conservação deste bem só pôde ser realmente
aferido no momento do desmonte de sua estrutura. Assim, os serviços que tiveram que ser
realizados em virtude de tal estado, excederam o montante destinado a esta obra.
Por outro lado, o Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada foi
contemplado com um recurso do Programa Funcultura, do Governo do Estado de
Pernambuco em parceria com o Governo Federal, que permitirá a finalização das atividades
de conservação do forro da Capela dos Noviços. Desta forma, o CECI se compromete a
enviar as fotografias do resultado final desta obra, no momento em que a mesma for
completamente concluída.
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O projeto de conservação elaborado pelo CECI foi realizado em estreita colaboração
com os proprietários do imóvel, isto é, Venerável a Ordem Terceira de São Francisco.
O World Monuments Fund - Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage
contribuiu com os recursos financeiros para a realização do trabalho.
A Prefeitura de Olinda contribuiu com recursos de contrapartida para a realização
dos trabalhos.
O LABORARTE da Fundação Joaquim Nabuco, por meio da especialista Ana
Elizabete M. Silva, contribuiu para as análises dos pigmentos e dos testes dos químicos
necessários para a recuperação das pinturas dos forros.
A Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães, por meio do especialista Antônio
Júnior, realizou os testes químicos das amostras de pigmentos e outros materiais das
pinturas dos forros.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) analisou os
projetos de intervenção e autorizou a realização dos trabalhos de conservação.
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CAPÍTULO I

A LOCALIZAÇÃO E A PROPRIEDADE

A Ordem Terceira localiza-se na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, no
Nordeste do Brasil. Faz parte do Conjunto Franciscano de Olinda, conjuntamente com o
Convento de Nossa Senhora das Neves, e está inserida no núcleo histórico da cidade de
Olinda.

Imagem I-1 Localização

A propriedade tem o regime do direito privado, pertencendo à Venerável Ordem
Terceira de São Francisco, instituição de direito privado que tem sede na cidade de Olinda.
No Brasil, a maioria dos edifícios das Ordens Terceiras foi construída ao lado
conventos franciscanos (as Ordens Primeiras). No caso particular de Olinda, os irmãos da
Ordem Terceira são os proprietários de, aproximadamente, 22% da área construída do
Conjunto Franciscano. Também são os administradores do cemitério contíguo à Ordem
Terceira, que rende à fraternidade receita financeira anual com a venda e aluguel de jazigos.
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Imagem I-2 O sítio histórico de Olinda e o Conjunto Franciscano. Fonte: Google (2008)

Imagem I-3 Panorâmica aérea do Conjunto Franciscano. Fonte: SEPACCTUR/Olinda

1.1 Os vínculos legais e as normas de proteção
O Conjunto Franciscano de Olinda está localizado no núcleo histórico da cidade. O
centro histórico de Olinda foi tombado pelo Governo Federal em 1968, e reconhecido pela
UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1982.
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O Conjunto Franciscano foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) em 22 de julho 1938. É formado pela Igreja e Convento de Nossa
Senhora das Neves, capela, casa de oração e claustro dos terceiros franciscanos, inclusive o
adro e os cruzeiros fronteiros e toda a área da antiga cerca conventual.

Imagem I-4 Polígono de tombamento do sítio histórico
de Olinda. Fonte: André Pina, SEPACCTUR (2006) in
Barreto (2008)

Imagem I-5 Delimitação do sítio histórico de Olinda
constante no dossiê para a UNESCO. Fonte: Fundação
Pró-Memória (1982) in Barreto (2008)

No contexto das legislações de proteção à cidade, o conjunto apresenta as seguintes
restrições edilícias: a legislação federal e a municipal.
Sob a égide da legislação federal de proteção aos bens culturais, instituída a partir
do Decreto-Lei n° 25, de 30/novembro/1937, o Sítio Histórico de Olinda (SHO) regula-se
pela Re-ratificação do Polígono de Tombamento do Município e seu Entorno, por meio da
Notificação de nº1155/79. Por este documento, o terreno da cerca conventual dos
franciscanos está localizado no Setor C – Área verde de preservação rigorosa, Sub-setor C3,
conforme os dizeres abaixo:
O Sub-setor C3, se caracteriza como área especial de proteção florestal; Qualquer
interferência na área se sujeita aos projetos especiais de ocupação e uso, tendo em
vista a proteção à topografia, vegetação e paisagem; Só serão permitidas obras ou
novas formas de ocupação que não impliquem em aterros, desmontes e/ou
alterações de vegetação existente. Fica estabelecida a taxa máxima de ocupação em
5% (cinco) da área e gabarito máximo de 01 (um) pavimento, com altura máxima de
3m (três metros) até o nível da platibanda, permitindo acima disso telhado com o
máximo de inclinação de 30% (trinta), medidos a partir da soleira, não podendo esta
se encontrar a mais de 0.50m (meio metro) acima do meio fio.

Em relação à legislação municipal de proteção, o Conjunto Franciscano está inserido
na Zona de Especial Proteção Cultural (ZEPC1), no chamado Conjunto Monumental, Setor
7
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Verde 1 (SV 1), área de grande densidade de vegetação e solo virgem que envolve os
monumentos tombados. Observa-se que os perímetros de proteção das duas legislações são
coincidentes.
O Art. 26, Lei Municipal n° 4.849/1992, diz:
No Setor Verde 1 não será permitido aumento de taxa de ocupação existente, ficando
os Setores Verdes 2 e 3 sujeitos aos projetos especiais de ocupação e uso, tendo em
vista a proteção à topografia, vegetação e paisagem, sendo obrigatória análise
especial pelo órgão federal competente e Conselho de Preservação dos Sítios
Históricos de Olinda e aprovação pela Prefeitura Municipal, observados os seguintes
requisitos : I - Somente serão permitidas obras ou novas formas de ocupação que não
impliquem em aterros, desmontes e/ou alteração da vegetação existentes; II - A taxa
de ocupação permitida é de até 5% (cinco por cento) da área; III - O gabarito
permitido é de 01 (um) pavimento (h= 3,00m).

A mencionada lei prossegue com várias outras determinações para a área do
conjunto franciscano.

1.2 Dimensões da edificação
A área da projeção da construção do Conjunto Franciscano é de 3.349 metros
quadrados, sendo que o terreno possui uma área de 28.190 metros quadrados. A área total
construída, excluída dos anexos recentes é de 5.935 metros quadrados. A Ordem Terceira
tem uma área construída igual a 878,4 metros quadrados correspondente a 14,8% do total do
conjunto.
O Conjunto Franciscano de Olinda é uma edificação de três andares e que pode ser
dividido em dois setores (Figuras). O primeiro setor corresponde ao Convento Franciscano e
ocupa todos os andares. O outro setor corresponde a Ordem Terceira, ocupando apenas o
pavimento térreo e o primeiro andar.

Imagem I-6 Planta do terreno e localização das edificações
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Imagem I-7 Pavimentos térreo e primeiro

Os ambientes que compõem a ordem são: a) no andar térreo - a Capela de São
Roque (ambientes 36 e 37), a sacristia (ambiente 45) e suas dependências (ambientes 46 e 47),
a Capela dos Noviços (ambiente 43), a portaria (ambiente 42), o auditório (ambiente 41), o
cemitério e o pátio; b) no primeiro andar – a Presidência (ambiente 36) e o Consistório
(ambiente 37). Com a exceção da Capela de São Roque, todos os ambientes são de acesso
restrito aos membros da Irmandade.

1.3 Os bens artísticos integrados
Os bens artísticos integrados da Ordem Terceira estão concentrados na Capela de
São Roque, na sua sacristia, e na Capela dos Noviços. Esses bens são de valor artístico
indiscutível e de alto valor histórico.

Imagem I-8 Localização dos bens artísticos na Ordem Terceira
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As pinturas dos forros da Ordem Terceira, quando vistas em conjunto com as do
Convento e Igreja de Nossa Senhora das Neves, constituem um conjunto com vários tipos de
obras que representam a diversidade e a evolução da pintura setecentista e oitocentista em
Pernambuco. Nesse sentido, o Conjunto Franciscano, pode ser visto com um museu da
pintura sacra, que contem exemplares de quase todos os tipos de estilos e técnicas de
execução utilizados nos dois séculos.
Na Capela de São Roque, local de número de obras de arte e bens integrados da
Ordem Terceira, o destaque cabe ao grande forro em caixotões, com pinturas isoladas a óleo
sobre painéis de madeira. Cabe destacar dos bens integrados: o retábulo da capela-mor
dedicado a São Roque; a cabeceira da nave com dois retábulos lateriais ao arco cruzeiro,
totalmente revestidos por talha em madeira policromada e com pintura dourada; e os dois
retábulos localizados em cada ilharga da nave, sendo a do lado do Evangelho dedicado a São
Bendito e a do lado da Epístola dedicado a Santo Antônio. Completam os bens integrados o
amplo cadeiral em madeira escura finamente entalhada, os dois balcões em talha de madeira
policromada, o púpito e as sanefas sobre as portas de acesso a sacristia e outras
dependências da ordem, também em madeira esculpida e policromada.
Na sacristia, o destaque é o forro plano, na forma de um quadrado, com a
representação de um ático delimitado por uma balaustrada, pintada em perspectiva
escorçada, com rocalhas e medalhões incorporados nos elementos arquitetônicos, e que tem
como motivo temático São Francisco recebendo os estigmas de Cristo. A cena dos estigmas
aparece pintada a óleo em um medalhão, envolto por uma rocalha com motivos florais, que
flutua no céu que cobre o ático. A sacristia possui ainda um pequeno retábulo em madeira
entalhada, com apuro técnico e refinamento estético, mas que, infelizmente, perdeu a sua
policromia. Abaixo do retábulo está um grande arcaz, entalhado e em madeira escura, que
necessita de reparos urgentes. As portas da sacristia são encimadas por sanefas em madeira
entalhada, sendo que algumas apresentam policromia e outras tiveram as pinturas raspadas.
Complementam os adornos da sacristia, várias lápides funerárias, normalmente em mármore
branco, sendo que algumas têm aplicações de adornos esculpidos no mesmo material. Para
finalizar, a sacristia possui uma pia batismal em pedra, de formato barroco, mas que foi
executada em argamassa sem apuro técnico ou artístico.
Na Capela dos Noviços, local para realização dos velórios dos Irmãos Terceiros, o
destaque cabe, também, ao forro pintado. Esse forro, em formato de retangular e sessão
trapezoidal, tem o tema e a técnica de pintura similares aos da sacristia. Também é um ático,
mas com muretas sólidas, bastante variáveis quando a direção de implantação, e com
aplicações de frisos, rocalhas e medalhões florais, em policromia intensa, onde predominam
os azuis escuros, os vermelhos vivos e os ocres. O medalhão central, flutuante no céu,
representa a São Francisco dando as Regras aos Irmãos Terceiros.
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CAPÍTULO II

A PINTURA NA ORDEM TERCEIRA

A chegada dos franciscanos (capuchos) portugueses à capitania de Pernambuco em
1585, ocorreu no início do domínio espanhol sobre o reino de Portugal e suas colônias. Desde
1584, licenças institucionais apoiavam o donatário Jorge de Albuquerque Coelho quanto à
vinda daqueles religiosos para sua capitania.
Nessa época, o objetivo do estabelecimento de ordens religiosas nas colônias das
monarquias ibéricas (Espanha/Portugal) era, sobretudo, promover sua atuação na política
missionária, consolidando e expandindo a fronteira colonial. Embora nesse período o
governo geral do Brasil estivesse sediado administrativamente na Bahia, vários
governadores permaneciam ou residiam algum tempo em Olinda. A fortificação do porto do
Recife, estratégica para expansão em direção ao norte do Brasil (Paraíba, Rio Grande, Ceará e
Maranhão), associada à exportação do açúcar e do pau-brasil, promoveram a relativa
hegemonia sócio-política daquele núcleo urbano.
Naquele contexto missionário (assistencial e pedagógico) compreende-se a
instalação de várias ordens religiosas em Olinda: jesuítas, carmelitas, franciscanos e
beneditinos, ocupando, estrategicamente, áreas privilegiadas daquele nascente sítio urbano.
Em Olinda, os Franciscanos, fundadores da Custódia de Santo Antônio, receberam o apoio
de D. Maria da Rosa que lhes fez doação por escritura (setembro de 1585) de Igreja (e casa
anexa) que ela construíra sob a invocação da Senhora das Neves, além de olaria e área
destinada à futura cerca conventual.
Os franciscanos instalados naquela casa construíram seu primitivo Convento. É
possível supor que a arquitetura conventual daquela casa franciscana adaptasse naquela
situação uma anterior experiência construtiva peculiar às ordens religiosas, mendicantes em
geral, e aos franciscanos (da estremadura portuguesa) em particular. Os fundadores da
Custódia de Santo Antônio vinham da Província franciscana sediada em Lisboa, a qual fora
reformada nos seus estatutos pelo místico espanhol São Pedro de Alcântara: cujo ideário
preconizava a pobreza material que deveria refletir-se na dimensão construtiva dos
conventos reformados (Capuchos). É interessante lembrar que na configuração da
arquitetura daquele primitivo Convento de N. Sra. das Neves (e noutros de fundação
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contemporânea) vão intervir, segundo frei Jaboatão, dois construtores franciscanos dessa
época: frei Francisco dos Santos (1585-1609) e frei Antônio da Ilha (1587-1595/1601).
Segundo tradição escrita (vinda do princípio do século XVIII) teria sido naquele
primitivo convento que se havia instalado a Ordem Terceira de São Francisco, cuja fundação
atribui-se, associa-se, à prática religiosa de D. Maria Rosa, doadora da Igreja da Senhora das
Neves aos padres fundadores franciscanos. Observe-se, no entanto, que uma das atividades
definidoras da Ordem Terceira de São Francisco, em Olinda, era a saída da procissão da
quarta-feira de cinzas (abrindo o período litúrgico da quaresma) que só estaria documentada
na década 1620 (século XVII). Por outro lado, no âmbito da Ordem Franciscana da Espanha e
de Portugal (da qual dependia a administração dos conventos fundados no Brasil Colônia) a
decisão de que nos seus conventos tivessem Ordens Terceiras (abertas ao ingresso de
homens e mulheres) só terá legislação pertinente na década 1630 (segundo a crônica de frei
Jaboatão).
Nos conventos construídos pelos franciscanos desde finais do século XVI (1585),
elevados a Custódia independente desde 1647-49, e a Província de Santo Antônio desde
1657-59, as sedes ou edifícios das Ordens Terceiras (distribuídos numa região desde a
Paraíba até à Bahia,adaptavam-se seguindo, talvez, a dimensão de cada ordem (número de
irmãos) e a sua economia (rendas, propriedades imobiliárias).
As Ordens Terceiras de São Francisco tiveram locais diferenciados para exercício do
culto religioso católico (matriz cristológica e penitencial), associado às devoções do
franciscanismo. Considerando-se observações da crônica de frei Jaboatão e informações
sobre antigos conventos franciscanos, pode-se concluir, inicialmente, que os terceiros
franciscanos tiveram, pelo menos, três locais de culto religioso, referidos a seguir:
•

Não se identificou a existência de Ordens Terceiras em dois conventos:

Serinhaém (Pernambuco) e Paraguaçu (Bahia). No Convento de Santo Antônio de Ipojuca
(Pernambuco), o culto da Ordem Terceira (instituída em 1703), parece haver ficado restrito
em torno da sua devoção titular – São Roque de Montpellier – cuja imagem era exposta no
altar-mor da igreja conventual;
•

O espaço arquitetônico mais comum dedicado ao culto nas Ordens Terceiras

franciscanas foi o das capelas transversais, abrindo-se em arcos para as naves das respectivas
igrejas conventuais. Neste conjunto, os exemplares de construções mais antigas seriam a
Capela de Santa Isabel Rainha de Portugal (construída em 1653-1666) que existira na antiga
Igreja do Convento de São Francisco da Bahia, demolida para construção da atual igreja.
Seguiram-se a Capela São Roque, do Convento de São Francisco de Olinda, construída em
época não determinada (1660-1700), e a Capela Dourada, dos terceiros do Convento de Santo
Antônio (Recife), construída entre 1695-98 e dedicada às Chagas de São Francisco. Já iniciado
o século XVIII, seriam construídas as seguintes capelas: a dos terceiros do Convento de Santo
Antônio, da Paraíba, dedicada às Chagas de São Francisco (obras desde 1704 até 1740); a dos
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terceiros do Convento de Santo Antônio, de Cairú (Bahia), cujas obras foram após 1703 (
dedicada a Sta. Rosa de Viterbo); a Capela dos terceiros de São Cristóvão (Sergipe), em
construção desde 1707; a Capela dos terceiros de Penedo (Alagoas), no Convento de Sta.
Maria dos Anjos (cujas obras seriam entre 1709-16, havendo inscrição sobre o arco de 1784);
finalizando-se com a Capela dos terceiros do Convento de São Francisco do Conde (Bahia),
cuja cronologia não estando conhecida, associa-se à da igreja conventual (obras, 1722-25 até
1758-64);
•

Outro tipo de espaço arquitetônico dos terceiros franciscanos foi o das suas

próprias Igrejas (chamadas de Casas de Exercícios), construídas em direção paralela às
vizinhas igrejas conventuais franciscanas. Aqui, o exemplar mais monumental (e antigo) na
série, é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Bahia. Esta Igreja (dedicada a Sta.
Isabel Rainha de Portugal e ao Menino Deus) foi construída desde 1702 até 1705. Segue-se
então a Igreja dos Terceiros da Paraíba, talvez, mais a Casa de Exercícios (por não haver
aberto fachada para a rua), cujas obras parecem haver decorrido desde 1748 até 1758-63. A
Igreja dos terceiros franciscanos de Marechal Deodoro (Alagoas) é significativo exemplar
setecentista. Sua construção poderia haver decorrido desde 1762-62, (alicerces, segundo
Jaboatão) até às décadas 1780-90, considerando-se aqui a semelhança estilística que há entre
sua fachada e aquela da vizinha igreja conventual (esta, datada por inscrições de 1784 e
1793). Por último, destaca-se a igreja dos terceiros franciscanos, do Recife, cujo edifício foi
referido por Fernando Pio como obra setecentista; no entanto, sua fachada em cantaria
(esculpida em Lioz) importada de Lisboa, está datada por inscrição: Anno 1804.
A notícia da crônica de frei de Jaboatão (redigida entre 1755-58, publicada em 1761),
descrevendo o estado do convento franciscano de Olinda, sublinha a reforma e ampliação
feitas sobre o edifício anterior, que se fez entre 1714 até 1751-57. Em fotografias do Convento
(vistas tiradas desde a Sé), vêem-se na continuidade dos telhados os desníveis decorrentes de
sua sucessiva interligação. Houve, ao que parece, intenção de unificar as sucessivas fachadas:
Ordem Terceira, Igreja de N. Sra. das Neves, Portaria conventual (e biblioteca) e edificação
daquele convento novo. É perceptível que se procurou elevar o edifício dando-lhe
volumetria monumental, para observação, desde o espaço do adro fronteiro.
Em planta baixa daquele Convento a integração daqueles edifícios que formam o
conjunto monumental, parece haver sido alcançada em torno de três eixos: primeiro, aquele
da Igreja conventual, prolongada através do nártex (coro/fachada) para o adro; segundo, o
eixo da Capela de São Roque (em torno do qual se agrupa o programa construtivo dos
terceiros); terceiro, o eixo que definiu naquela época (1714/1757), a construção das
edificações envolventes em torno de núcleo preexistente, (o salão térreo de aulas ou estudos,
o primitivo capítulo, e a área do claustro). A partir do qual, construíram-se os edifícios da
portaria e da biblioteca (térreo e sobrado de dois andares, datado por inscrição do ano 1754)
e aquele pavilhão conventual erguido do lado direito (sul).
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Naquela planta baixa, apreende-se, que os edifícios da Ordem Terceira foram
construídos mantendo-se em autonomia (de circulação) quanto ao Convento de São
Francisco. Certamente, para atender às necessidades daquelas instituições. Há longo
percurso para circulação, trânsito, ligando a Capela de São Roque (com passagem sob a
torre) ao adro conventual. Esse mesmo ‘corredor’ vai da mesma capela (pela lateral da
capela-mor) até à sacristia da Igreja conventual. Sobre esta passagem construiu-se a maciça
torre da Igreja, que, eleva-se, tanto sobre a parede (sul) da Capela dos Noviços, quanto sobre
a lateral (norte) da Igreja conventual (altura do coro). Na simultaneidade daquele programa
construtivo, interligando a Ordem Terceira e o Convento dos seus padres–comissários
(mentores religiosos dos terceiros leigos), aquela torre-sineira deveria servir às duas
instituições. No período colonial, o toque dos sinos, em seus diversos timbres, sinalizava e
informava o que de importante ocorria na sociabilidade contemporânea: cerimônias
religiosas, festas, rituais de morte daqueles leigos e religiosos e trânsito de autoridades.
Embora não esteja conhecida uma periodização construtiva para os edifícios da
Ordem Terceira de São Francisco – Capela de São Roque e sua sacristia, Capela dos Noviços,
o primitivo Consistório (térreo e sobrado) e sua ampliação, galeria do pequeno claustro
(talvez inacabado) e aquele referido corredor ou passagem sob a torre-sineira – pode-se
supor em estudo provisório uma cronologia para a segunda metade do século XVII (16601690/1700).
No sentido da compreensão da cronologia construtiva dos edifícios da Ordem
Terceira, seguindo a crônica de frei Jaboatão, observa-se que a chamada ‘reparação’ dos
conventos despovoados e danificados pela invasão holandesa (Paraíba, Pernambuco e
Alagoas) será empreendida desde 1654 com a restauração do domínio português. Foi a
habitação dos seus conventos pelos franciscanos que promoveu aquela necessária
reconstrução; o que esteve condicionado pela escassez e pobreza que marcaram aquela
conjuntura pós-restauração pernambucana.
Quanto a reparação/reconstrução dos conventos franciscanos de Olinda (Casa
Capitular), da Paraíba, do Recife, de Igarassu, e de Ipojuca, frei Jaboatão refere-se a atuação
do superior franciscano e construtor (assistindo às obras) de frei Daniel de São
Francisco(*1610-+1692). Uma leitura mais linear da crônica de frei Jaboatão permite
acompanhar a permanência daquele construtor franciscano, sobretudo em Pernambuco, bem
como na Bahia. Nesta época estava em Pernambuco a sede dos franciscanos, tendo o
Convento de Olinda como Casa Capitular, desde 1660, a qual só será transferida para o
Convento de Salvador na década de 1680. A partir do que se supõe que a reparação dos
conventos deva ter se iniciado por aqueles de Olinda e do Recife. O construtor franciscano
frei Daniel de São Francisco poderá haver morado no Convento de Olinda como Custódio
(isto é, superior da Província) entre 1653-57. Entre 1662 e até 1665 exerceu o cargo de
guardião do mesmo Convento (no qual era responsável pela sua “vida econômica”,
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inclusive, obras de construção). Pela leitura da crônica de frei Jaboatão, conclui-se, ainda, que
frei Daniel de São Francisco era residente no Convento Franciscano do Recife desde 1683 até
1692 (ano do seu falecimento). Em conclusão, pode-se levantar como hipótese que a
arquitetura construída na reparação empreendida nos conventos franciscanos de Olinda e do
Recife foi realizada sob a assistência e intervenção do construtor frei Daniel de São Francisco.
No princípio do século XVIII, entre 1708-09, o governador da capitania de
Pernambuco, Sebastião de Castro Caldas (partidário do Recife na guerra dos mascates) em
carta à administração portuguesa salientava o declínio urbano, sócio-político (e econômico)
de Olinda quanto à crescente hegemonia (predominância) do Recife. Referindo-se às
dificuldades do povoamento de Olinda, da reconstrução do que ainda estava arruinado, faz
alusão às obras construtivas dos terceiros franciscanos da cidade, citando tribunas e sacristia.
Noutra época, na seqüência de periodização secular, acontece a data 1811 (inscrição em
relevo no reboco) sobre a portada de acesso à Ordem Terceira. É possível que essa inscrição
datasse a conclusão do mesmo edifício do Consistório dos terceiros.

2.1 Capela de São Roque
Para estabelecer uma cronologia histórico-artística para a Ordem Terceira de São
Francisco é necessária a identificação estilística e época (provável) da execução de seus bens
artísticos (integrados e móveis), vindos do barroco e do rococó (século XVIII) em
Pernambuco.
Numa avaliação inicial, considera-se que o Cadeiral dos terceiros franciscanos
(assentos distintivos de exercício de cargos na ordem) e os dois apainelados (caixotões e
molduras) com pinturas em painéis representando figuras da ordem, sejam, talvez, os bens
artísticos mais antigos. Sua marcenaria (de composição geométrica) tem execução
comparável à de outros forros existentes em Olinda e no Recife (inicialmente datáveis do 1°
terço do século XVIII, 1700-33).
Os revestimentos em talha dourada (e policromada) parecem haver se iniciado na
Capela de São Roque pelo arco da igreja conventual, e por aquele de sua pequena capelamor, estendendo-se às partes superiores com ramagens de acantos e bustos esculpidos,
inscritos em molduras ovais. No fecho do arco dessa pequena capela-mor vê-se brasão
bipartido (armas das quinas portuguesas e dos franciscanos) sob a coroa real (o Padroado de
D. João V aos franciscanos, datava de 1709). O grande arco (em cantaria) de ligação da
Capela de São Roque com a da Igreja de Nossa Senhora das Neves, na época da residência de
frei Jaboatão naquele convento (1725-31), estava ainda sem revestimento de talha.
Posteriormente, já fora revestido de talha à época da redação da sua crônica (1755-58). Estes
revestimentos tiveram sua execução datada por Germain Bazin como de 1730-40.
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Imagem II-1 Capela de São Roque. Fonte: Assis Lima e Leandro Lima (2007)

Os cinco altares/ retábulos existentes na Capela de São Roque (capela-mor, cruzeiro
e nave), seriam de pelo menos duas épocas sucessivas. Aquele par de retábulos (fronteiros)
dedicados a Santo Antônio e a São Benedito têm uma idêntica estrutura de ordem
arquitetônica (colunas salomônicas; ornatos tipo regência, ou, joaninos). Sua idêntica
execução dataria das décadas 1750-60. Seu tipo pode ser comparado àquele mesmo retábulo
existente na antiga portaria conventual de São Francisco (Olinda). Este último retábulo -
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dedicado a Santa Ana Mestra da Virgem Maria – associado à azulejaria, integra-se no
referido edifício datado por inscrição do ano 1754.
É possível que já no âmbito do estilo Rococó (1770-80) devam ser incluídos os três
altares/retábulos da cabeceira da Capela de São Roque. Neste conjunto, estariam o da
capela-mor (com as imagens do padroeiro São Roque de Montpellier, de São Francisco e de
Santa Isabel da Hungria), e os dois retábulos (quase na dimensão de oratórios) integrados
nas laterais do arco cruzeiro (com as imagens do Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora
da Conceição). Observa-se que estes dois pequenos retábulos (de ornamentação em
pequenas rocalhas) são, também, comparáveis a outros, de maior dimensão, como o de
Nossa Senhora do Pilar na Igreja do Mosteiro de São Bento, e o da Capela do Santíssimo
Sacramento na Sé de Olinda.
No retábulo da capela-mor de São Roque é possível verificar que excessivas
repinturas mascaram sua estrutura de ordem arquitetônica (colunas salomônicas de capitéis
coríntios ou compósitos). Da sua montagem original faltam vários elementos de composição:
suportes laterais à mesa do altar; reintegração da mesa do altar na sua posição anterior;
revestimento (apainelados) ou lambris, que, forravam o camarim da tribuna (vão central),
local do escalonado trono eucarístico (destinado à exposição da custódia em determinadas
festas); peças complementares (ornatos aplicados) que compunham o coroamento (frontão)
do retábulo acima do entablamento arquitetônico.
O estudo de Sandra Alvim sobre a morfologia dos retábulos e a integração da talha
dourada à arquitetura religiosa (análises feitas no Rio de Janeiro) traz exemplares dessa
composição-tipo, identificáveis a este da Ordem Terceira (datação 1770-80-90). Em
Pernambuco, o retábulo da Capela-mor de São Roque é comparável a dois outros que podem
servir, comparativamente, para seu estudo. São eles, os retábulos das capelas mores dos
conventos de Santo Antônio do Recife (preservando ornatos em rocalha) e o de São Francisco
de Olinda (de ornamentação já de gosto neoclássico).
Quanto à imaginária (escultura devocional) vista na Capela de São Roque é possível
que tenha sido esculpida em diversas épocas do século XVIII. No programa iconográfico
destacam-se as duas imagens representando Santo Antônio e São Benedito. Essas esculturas
aparentam fidelidade ou derivação de modelos tradicionais, típicos da 2ª metade do século
XVII. Em estudos futuros não causaria surpresa a aproximação, por contemporaneidade,
daquelas duas imagens, de outros bens artísticos como são o Cadeiral e os Forros de
Caixotões (apainelados) datáveis do 1º terço do século XVIII (1700-33).
Por sua vez, os dois forros (em tabuado corrido) com pintura em perspectiva
arquitetônica (e painel central figurativo) da sacristia e da Capela dos Noviços, executados já
nos finais do século XVIII (1780-90) concluem, naquela época, a integração de bens artísticos
na ambientação da Ordem Terceira de São Francisco.
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2.1 Os forros da sacristia e da Capela dos Noviços

Imagem II-2 Estado de conservação do forro da sacristia antes das
intervenções

Imagem II-3 São Francisco recebendo os
estigmas do Cristo Seráfico

O Forro da sacristia armado em tabuado (plano) quadrangular tem pintura de
perspectiva arquitetônica associada a ornatos em rocalha e estilizações florais. Na pintura do
forro

representa-se

uma

balaustrada

(ou

ático

em

balaustrada)

que

conclui,

cenograficamente, a arquitetura/ambientação daquela sacristia. A balaustrada está composta
em quatro lados descrevendo um ritmo mistilinear: balcões salientes são ladeados por
tramos retos interligados nos ângulos por elementos ondulantes.
O corpo da balaustrada está formado por oito tramos de balaústres (três de cada
lado). O ritmo da composição fez-se pela justaposição, continuidade, dos balcões, balaústres,
cartelões ou tarjas dispostos em simetria. Essa trama aproxima-se e distancia-se,
ritmicamente do painel central do Forro. Esta reserva central, onde se representou tema
iconográfico relativo a São Francisco de Assis: Visão do Monte Alverne onde recebera
chagas/estigmas de Cristo figurado sob representação de Serafim Crucificado.
Haveria, no forro, dois eixos (cruzados) sobre o painel central marcando a
disposição dos quatro balcões curvos (de guarda-corpos ornamentados por rocalhas, e todos
ladeados por pilastras misuladas, apoiando vasos florais). Esses balcões têm nos parapeitos
(sobre o nível da cornija) ornatos rococós e elementos florais. Observe-se que as dimensões
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dos quatros balcões são diferentes: aqueles do eixo do vertical são estreitos, sendo os do eixo
horizontal largos; todos eles foram ladeados por tramos da balaustrada (sempre de três
balaustre fusiformes).
Nos ângulos (diagonais) desse Forro há quatro cartelões ou tarjas de recorte
piriforme (em formato de pêra). Esses ornatos foram compostos por volutas em rocalha que
acostadas suportam arbaleta (moldura ondulante), apoio de rocalhas e flores. No interior das
cartelas/tarjas, mais rocalhas chamejantes emolduram o vazio central.
Na Capela dos Noviços a obra de carpintaria de seu Forro identifica-se aqueles
chamados ‘de masseira’ (tendo figura ou perfil de pirâmide truncada), adaptando-se, à
dimensão espacial (retangular) da Capela. A pintura em perspectiva arquitetônica deste
forro foi composta representando um ático (coroamento de fachadas acima do
entablamento), contínuo, distribuído em quatro lados que emolduram o painel central.
O ático, enquanto estrutura da arquitetura classiscista é uma espécie de muro
formando planos e elementos salientes. Nos ângulos do forro foram superpostos quatro
cartelões ou tarjas. No plano superior e inferior do forro sobre o muro do ático superpõem-se
duas grandes composições à maneira de frontões, ocupando todo o plano dessa parte da
pintura.
O ático em perspectiva arquitetônica foi subdividido em quatro tramos: dois laterais
e mais dois correspondentes ao topo e a base do forro. A simetria da composição é alcançada
pela distribuição regular dos vários elementos arquitetônicos, associados àqueles
ornamentos que integram esse tipo de composição pictórica.
Em disposição cruciforme (tendo em vista o painel central) estão os dois planos
salientes do ático (eixo horizontal) associados aqueles frontões superpostos. O muro do Ático
foi ritmado na sua composição por elementos arquitetônicos classicistas em bases, molduras
e pilastras misuladas. As bases corridas do muro do ático são almofadas retangulares de
cantos cortados (onde se inscreve flor estilizada). Cada uma dessas bases foi separada por
projeções rítmicas, espécies de pilastras (formadas por plintos quadrangulares, modilhões ou
consolos em volutas verticais) que recebem espécie de entablamento, sobre o qual se apóiam
vasos florais e outros ornatos.
A pintura representando arquitetura cenográfica emoldura o painel central do forro.
Este é de recorte oval e sinuoso em suas bordas. Sua complexa moldura integra diversos
tipos de ornatos: rocalhas de perfil chamejante, volutas em S, cartelas ou tarjas, buquês e
guirlandas florais. A figuração desse painel central representa São Francisco de Assis
abençoando e dando a Regra da Ordem Terceira (ou da Penitência) aos irmãos e irmãs, em
espaço de arquitetura cenográfica.
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Imagem II-4 Pintura do forro da Capela dos Noviços antes das
intervenções

Imagem II-5 São Francisco dando a
Regra da Ordem Terceira

Na pintura dos dois forros há traços comuns que os identificam, aproximando-os.
Em primeira instância nota-se uma evidente semelhança nas estruturas de composição dos
dois forros. Essa evidência estilística indicaria sua contemporaneidade de execução (no caso,
datável de finais do século XVIII). A linguagem e o alcance de sua execução poderiam levar
até sua atribuição por uma mesma oficina de pintura, embora, sejam propostas de
complexidade diversa. Nos dois forros, a pintura em perspectiva arquitetônica foi quase
reduzida a uma representação cenográfica, emoldurando painel central, figurando
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iconografia franciscana. Nessas duas composições, foram associadas à sua arquitetura
ilusionística, vários elementos do repertório ornamental do estilo artístico rococó: rocalhas
(tipos de ornatos cujas formas têm peculiar recortes em perfil de ostra ou conchas),
chamados, também, concheados; ornatos que têm corpos túrgidos (dilatados) em formas
côncavas, convexas, ondulantes, de limites contínuos, sugerindo chamas ou línguas; além de
cartelas ou tarjas (molduras ou reservas para símbolos ou inscrições), cujos contornos são
simétricos (cordiformes, piriformes) ou assimétricos. Essa gramática ornamental (observada
na azulejaria, talha e pintura) identifica o referido período/estilo artístico. No caso da
história da arte em Pernambuco, essa morfologia seria observada em bens artísticos
(integrados e móveis) durante as décadas 1770-80-90 (finais do século XVIII).
Numa observação inicial (visitas de estudos e leitura fotográfica) dos dois forros, vêse que houve de parte da oficina ou pintores executantes, um gosto e escolha de tintas de
cores primárias: vermelho, azul e amarelo (em tonalidades fortes).

Como é sabido, foi

peculiar a esse gênero de pintura em perspectiva arquitetônica, e mesmo na própria
“arquitetura de marcenaria” dos retábulos (talha dourada e policromada) que os elementos
das ordens arquitetônicas ali configuradas fossem sempre representadas em cores. Essa
convenção imitativa remetia para aquela arquitetura construída pela cantaria (e também
pelos embrechados) em materiais nobres: mármores ou jaspes coloridos. Essa tecnologia
construtiva e proposta estética parecer haver servido de índice para determinado gosto:
influindo na policromia da pintura em perspectiva arquitetônica (forros ou pintura mural)
bem como naquela pintura de acabamento de retábulos e apainelados (finais do século XVIII
e princípio do século XIX). Além da semelhança da composição pictórica visível entre os dois
forros, há interesse histórico-artístico em aproximá-los de outros da mesma época existentes
em dois monumentos de Olinda.
Os forros da Capela dos Noviços e da sacristia da Ordem Terceira de São Francisco
são comparáveis a outros exemplares existentes na Igreja do Mosteiro de São Bento e na
Igreja da Misericórdia. O forro da Capela dos Noviços (pintura em perspectiva
representando o ático) identifica-se ao forro da capela-mor da Igreja beneditina. Da
perspectiva arquitetônica representada no forro da capela-mor beneditina (daquelas áreas
paralelas à composição central) o pintor do forro da Capela dos Noviços irá representar
apenas a metade da composição: aquela dos balcões em projeção apoiados por mísulas e
ritmados por pilastras. No entanto, onde havia balcões (de guarda-corpos vazados) haverá
agora um Ático corrido de parapeito fechado.
Já o forro da sacristia dos terceiros (pintura em perspectiva de balaustrada que
emoldura painel central iconográfico), será comparável àquele de bem maiores dimensões
que forra a nave da igreja beneditina: balaustrada contínua em quatro tramos percorrendo a
área retangular, grandes cartelas ou tarjas ritmando-os, com painel central (heráldica
beneditina).
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Informações extraídas de relatórios abaciais beneditinos, e do Livro do Gasto
daquele mosteiro olindense, referem despesas com obras de pintura dos forros na década
1780 (1783-85-86). Época em que o mestre pintor Antônio Telles (e um oficial auxiliar) vieram
trabalhar ali desde o Mosteiro do Rio de Janeiro.
Por sua vez, o forro da Capela-mor da Igreja da Misericórdia, com pintura em
perspectiva arquitetônica (em área quadrangular), identifica-se à mesma solução
compositiva do forro da sacristia dos terceiros. Embora, aquele forro da Misericórdia não
esteja estudado, haveria no arco cruzeiro daquela igreja inscrição (pintada) com ano 1771.
Esta data vem servindo de marco cronológico (desde Germain Bazin, 1945/1956) para limitar
o início do uso da gramática ornamental do estilo Rococó nas obras de ambientação daquela
Capela-mor.
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CAPÍTULO III

A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

O Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano de Olinda1 estabeleceu
diretrizes emergenciais, listando entre as prioridades de ações:
•

A renovação com substituição do sistema de alimentação e distribuição da rede

elétrica da Ordem Terceira, bem como a eliminação de instalações precárias, conhecidas
como gambiarras, em diversos ambientes do conjunto;
•

A recuperação dos forros da sacristia e da Capela dos Noviços.

O CECI elaborou os dois projetos específicos para implementação dessas ações,
submetendo-os à aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN. Ambos projetos foram aprovados, sendo que o primeiro teve a recomendação de se
alterar as especificações dos materiais dos conduites, e o segundo sem restrições.
Os trabalhos foram divididos em duas etapas, conforme entendimentos prévios com
os Irmãos Terceiros, que estabeleceu a conclusão da renovação do sistema de alimentação e
distribuição da rede elétrica para o início da recuperação dos forros.

3.1 A renovação do sistema elétrico
Os sistemas de abastecimento e de distribuição elétricas da Ordem Terceira foram
renovados com a substituição de quadros de entrada e medição, de comando, condutores,
fiações e luminárias, conforme as recomendações do Plano Diretor já mencionado.
A renovação das redes elétrica, telefônica e de lógica consistiu na implantação de
um novo sistema de componentes referentes ao atendimento das necessidades básicas de
luminância, fornecimento de pontos luz e tomadas elétricas, à alimentação distribuição de
energia elétrica, de modo a atender às necessidades específicas da Ordem Terceira.
3.1.1 Situação inicial
Os sistemas de abastecimento e de distribuição elétrica da Ordem Terceira
encontravam-se muito velhos e precários, colocando todo o Conjunto Franciscano sob risco
de incêndio. A carga de alimentação pela Companhia de eletricidade de Pernambuco –
1

Volume I, página 76, do Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano de Olinda. CECI, 2006.
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CELPE não estava em conformidade com as exigências técnicas de demanda da edificação,
particularmente por ocasião de solenidades de casamento.
As instalações elétricas tinham mais de 30 anos de uso, encontrando-se os fios com
as capas em descolamento e quebradiças, bem como o metal (liga de cobre) muito oxidado.
Havia vários pontos de conexões com ementas precárias, acarretando sobrecargas ao sistema
sem a devida proteção por disjuntores adequadamente dimensionados. A situação ficava
mais grave e os riscos de sinistro potencializados por ocasião das celebrações de casamentos
e outros eventos comemorativos porque os promotores dessas festas têm o hábito de
iluminar as fachadas e os ambientes com luzes cênicas de alta potência para dar um aspecto
teatral às cerimônias. Tais sobrecargas de energia eram potencialmente perigosas pois, tanto
o quadro de distribuição como a seção dos fios não estavam dimensionados para tais
situações. A maioria dos materiais construtivos e dos elementos artísticos do conjunto
Franciscano de Olinda é constituída de madeiras antigas e, portanto, ressecas. A situação de
risco pelas instalações elétricas precárias não podia permanecer.

Imagem III-1 Alimentação da energia elétrica monofásica

Imagens III- 3 e III-4 Precariedade da rede de distribuição e conexões elétricas, aplicadas sobre as madeiras por
trás do retábulo da Capela de São Roque
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Imagens III-5 e III-6 Linha de distribuição da rede elétrica sobre o madeiramento estrutural do forro da sacristia
e uma única saída de uma tomada elétrica, utilizada para cinco pontos

Imagens III-7 e III-8 Pontos de iluminação e ventilação de teto e parede no auditório da confraria

Imagens III-9 e III-10 Pontos de iluminação na sacristia
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Imagem III-11 Pontos de iluminação na Capela dos
Noviços

Imagem III-12 e III-13 Pontos de iluminação na Capela
de São Roque

Nos anexos deste relatório final podem ser verificadas as plantas baixas do térreo e
do primeiro pavimento da Ordem Terceira de São Francisco com o levantamento dos pontos
elétricos existentes.
3.1.2 Os objetivos e metas
O objetivo principal das intervenções de renovação do sistema elétrico foi de
garantir a preservação do Conjunto Franciscano de Olinda pela manutenção dos seus
principais valores – histórico, artístico e paisagístico. Visou a segurança e integridade de todo
o Conjunto, eliminando as instalações desgastadas e as gambiarras que colocavam as
edificações aos riscos de sinistros por incêndio.
As metas estabelecidas no projeto foram:
•

Estabelecer a segurança física do conjunto, livrando-o dos riscos de sinistros por

incêndio a partir de acidentes por curtos-circuitos;
•

Fornecer índices mínimos aceitáveis de luminância nos ambientes;

•

Assegurar a economicidade do consumo de energia elétrica.

Neste sentido, foram eliminadas as inúmeras instalações precárias de gambiarras,
removidas as fiações desgastadas e ressecas, substituídos e reordenados condutores,
estabelecidos novos pontos de lógica, relocalizado o novo quadro de entrada/medição de
acordo com as exigências da CELPE.
3.1.3 Critérios de intervenções
Os critérios aplicados nas intervenções foram em acordo com os apresentados no
Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano2, ou seja, observação do princípio da
utilização das técnicas e procedimentos não-destrutivos, ou minimamente invasivos, que

2

Volume 1, páginas 55 e 56.
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propiciem a preservação das características físicas, espaciais, ambientais e artísticas que dão
significados ao conjunto construído da Ordem Terceira.
O CECI estabeleceu as seguintes diretrizes específicas para a substituição do sistema
de alimentação e distribuição da rede elétrica da Ordem Terceira:
•

Intervenção mínima com possibilidade de reversibilidade das ações;

•

Utilização de maneiras semelhantes de iluminação no passado;

•

Prioridade na difusão da luz na iluminação dos forros pintados;

•

Minimização do embutimento das tubulações e a aplicação de luminárias em

paredes e tetos;
•

Não embutimento em paredes com rebocos antigos;

•

Embutimento somente quando houver rebocos novos (presença de cimento

Portland);
•

Utilização de luminárias com desenho contemporâneo;

•

Utilização de redes lógica WI-FI e de telefonia sem fios.

3.2 Serviços realizados
Os trabalhos de renovação das instalações elétricas foram desenvolvidos em três
etapas distintas, interligadas pela mobilização única do canteiro de serviços e pela ordem
técnica de prioridades: instalação dos novos pontos de entregas, distribuição das redes
elétrica, telefônica e de lógica, e sistema de iluminação e tomadas.

Imagem III-14 Placa institucional, indicativa das obras e dos parceiros financiadores

3.2.1 Instalação dos novos pontos de entregas
Os pontos de entregas da energia elétrica e da companhia telefônica foram
relocados, visando atender às atuais exigências da companhia estadual de eletricidade que
especifica o medidor ficar fazendo face ao logradouro. O novo Quadro de Medição – QM,
previsto inicialmente pelo projeto para ficar ao lado do portão do Cemitério, no muro de
divisa do terreno, voltado para a Rua (ladeira) General Dantas Barreto só pode ser
implantado ladeira mais acima devido a existências de túmulos. O poste de entrada ficou no
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terreno da Irmandade, seguindo em rede monofásica subterrânea até o ambiente 41
(auditório).

Imagens III-15 e III-16 Instalação do poste do ponto de entrega de
energia elétrica

Imagem III-15 Vista do ponto de entrega

Imagem III-16 Rede de entrada da energia elétrica embutida no terreno
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Imagens III-17 e III-18 Embutimento da Rede dos cabos da energia elétrica

3.2.2 Distribuição das redes elétrica, telefônica e de lógica
A distribuição dos circuitos da rede elétrica foi feita a partir do Quadro Geral de
Distribuição – QGD, localizado no ambiente 42 (portaria). A partir desse QD seguiram as
redes de alimentação dos pontos de luz e tomadas.

Imagem III-18 Localização dos pontos de telefonia e wireless, QD – Quadro de Distribuição

Os pontos de telefone e roteador wireless ficaram localizados no patamar da escada
de acesso ao Consistório, onde funciona atualmente o atendimento telefônico.
A distribuição dos circuitos foi proposta para ser feita através de conduites
produzidos pela Pial/ Legrand, denominado Sistema X. Essa especificação visava atender a
diretriz estabelecida de mínima agressão e invasão nas antigas estruturas construtivas da
edificação – rebocos e pisos. Além disso, a idéia era de mimetizar as instalações de modo a
assegurar a discrição dos conduites nos ambientes onde a ornamentação artística de talhas
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policromadas e pinturas são os principais focos. Por outro lado, os Irmãos Terceiros já
usavam esse sistema em vários pontos, permitindo uma manutenção fácil e ágil, e além
disso, esse sistema apresenta elevada característica de reversibilidade.
Excetuando alguns trechos, o IPHAN não aceitou a especificação do Sistema X, pois
considerou ser um material frágil e com aparência de instalação provisória. A especificação
exigida pelos técnicos do IPHAN foi o eletroduto de PVC rígido para uso externo, fixados
em abraçadeiras – é o que foi executado.

Fotos III-18 e III-19 Comparação das execuções com eletroduto versus Sistema X

A execução com os eletrodutos exigirá que se dissimule essa tubulação e seus
pertences, num resserviço oneroso, pintando-os com esmalte branco acetinado. Seja como
for, foi priorizada a passagem da tubulação por ângulos e arestas de paredes e vãos de modo
suavizar as visadas principais dos ambientes das capelas dos Noviços e São Roque e da
sacristia.
Seguindo o projeto foi instalado o Quadro de Distribuição – QD, dotado de
disjuntores de alta sensibilidade, produzidos pela Siemens, conforme diagramas e quadro
que segue.
O quadro de Distribuição foi instalado no mesmo local do quadro antigo de entrada
de energia para se evitar cortes desnecessários nas alvenarias antigas.
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Imagem III-20 Diagrama de barramento

Imagem III-21 Quadro de Distribuição de cargas
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3.2.3 Sistema de iluminação e tomadas
Os parâmetros considerados no projeto luminotécnico atenderam as mais avançadas
técnicas nacionais e internacionais de intervenções em edificações de valor cultural
excepcional – utilização de maneiras de iluminação do passado e prioridade na difusão da
luz. A concepção e a abordagem do projeto visaram atender aos padrões da estética e de bom
senso aplicáveis em cada ambiente da Ordem Terceira, atendendo os requisitos de uso e
necessidades de luminância. Os aspectos de realce obedeceram a uma ordem hierárquica de
importância e valor de cada ambiente e elementos construtivos e ornamentos.
A definição e a escolha dos pontos e fontes de luz priorizaram a eficiência energética
do sistema de iluminação, sem produzir efeitos indesejáveis de manchas de luz e
ofuscamentos ao ambiente histórico artístico e aos usuários e observadores.
No que tange à distribuição do fluxo luminoso, à cor da luz emitida pelas fontes e à
reprodução das cores, as luminárias selecionadas serão dotadas de sistemas ópticos que
orientem a luz apenas para os objetivos pretendidos, sem produção de ofuscamento e sem
desperdício de energia.
A escolha de uma luminária única com desenho contemporâneo, foi devida a sua
referência aos antigos tocheiros talhados em fina cedro, recobertos com rica policromia e
douramentos.
Com relação aos aparelhos de conforto térmico-ambiental, foram mantidos os
quatro ventiladores de desenho mais antigo da Capela de São Roque, sendo os demais
substituídos por ventiladores de coluna, oscilantes, tudo em acordo com a previsão do
projeto.

3.3 Resultados alcançados
A renovação com substituição do sistema de alimentação e distribuição da rede
elétrica da Ordem Terceira resultou na eliminação das instalações precárias e,
conseqüentemente, dos riscos de sinistros. Todo o sistema encontra-se agora protegido por
disjuntores sensíveis que desligarão automaticamente a energização das redes em caso de
curtos circuitos ou de sobrecarga.
Nos anexos deste relatório final se encontram as plantas do projeto de substituição
do sistema de abastecimento elétrico da Ordem Terceira de São Francisco, que foi realizado
pelo Centro de Estudos Avançados da Conservarão Integrada em colaboração com MB
Projetos de Engenharia.
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Imagem III-22 Tocheiro da capelamor de São Roque

Imagem III-23 e III-24 Novas luminária e ventiladores oscilante na
Capela de São Roque

Imagens III-25 e III-26 Passagem dos conduites perto do piso

Imagens III-27 e III-28 Novas luminárias
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CAPÍTULO IV

A CONSERVAÇÃO DOS FORROS

Os trabalhos de conservação dos forros foram iniciados logo após a conclusão dos
serviços da renovação do sistema elétrico, conforme cronograma elaborado com os Irmãos
Terceiros. O CECI propôs o início dos trabalhos pela Capela dos Noviços por ter uma área
maior e apresentar maiores dificuldades técnico-operacionais. Entretanto, devido às
festividades da Semana Santa, com a saída da Procissão do Senhor dos Passos a partir desta
capela, e atendendo as exigências da Irmandade, optou-se por iniciar os trabalhos pela
sacristia.

4.1 A metodologia empregada na conservação dos forros
A metodologia de intervenção utilizada pelo CECI partiu dos modernos princípios
da conservação e restauração que se encontram bem referenciados teoricamente na obra de
Salvador Munhoz Viñas (2006). Esta metodologia encontra-se subdividida em três itens: o
reconhecimento da significância cultural dos forros da sacristia e da Capela dos Noviços; o
estabelecimento dos objetivos de ambas as ações de conservação; e a definição das diretrizes
de conservação. Os tópicos abaixo, detalham cada um destes itens e os relaciona entre si,
indicando a orientação geral dos trabalhos que foi adotada.
4.1.1 Reconhecimento da significância cultural dos forros
O forro da sacristia teve a sua significância cultural definida a partir dos principais
atores ou dos principais envolvidos, que neste caso estão representados pelos irmãos
terceiros e visitantes deste complexo religioso. Para os irmãos terceiros, a significância
cultural do forro está pautada no reconhecimento de valores religiosos, já que a sacristia é
tida como um local de veneração religiosa por possuir em seu interior a imagem de São
Francisco recebendo os estigmas de Cristo, é também o ambiente onde o celebrante preparase para as liturgias, e por fim, representa o local de passagem do cortejo fúnebre, guardando
até mesmo alguns jazigos.
Já os visitantes relacionam a significância cultural do forro da sacristia aos aspectos
históricos e artísticos que dele podem ser apreendidos, e que sempre são ressaltados pelos
guias nas visitas a esta obra. Seu valor histórico encontra-se intimamente ligado ao decurso
34

RELATÓRIO FINAL
Restauro dos forros da Sacristia e da Capela dos Noviços

temporal pelo qual passou o forro, e que materializa sua trajetória ao longo de quase 200
anos de existência. Já o valor artístico está relacionado ao reconhecimento desta pintura
como um bem digno de conservação por representar a estética setecentista de Pernambuco,
atendendo às “vontades de arte modernas - kunstwollen”, eixo básico do pensamento
riegleliano quando à valoração de bens culturais.
Do mesmo modo que no caso da sacristia, a significância cultural do forro da Capela
dos Noviços foi definida a partir dos irmãos terceiros e dos visitantes, o que fez com que os
resultados sobre a percepção de valor convergissem em quase todos os itens. A única
exceção se reporta ao entendimento do valor religioso para os irmãos terceiros. Ao passo que
a sacristia representa um ponto de passagem do cortejo fúnebre em direção ao cemitério da
irmandade, a Capela dos Noviços se constitui no local de velório dos membros a serem
sepultados.
Desta forma, a significância desses dois forros se pautou no reconhecimento de
valores artísticos, que estão ligados a uma estática pretérita; de valores históricos
relacionados a trajetórias seculares e a valores religiosos que estão conectados entre si por
meio da visão religiosa sobre a morte.
4.1.2 Definição dos objetivos das atividades de conservação
O passo seguinte da aplicação desta metodologia de intervenção nas obras dos
forros da sacristia e da Capela dos Noviços consistiu na definição dos objetivos destas duas
atividades de conservação.
Os objetivos determinados na conservação da sacristia consistiram no aumento dos
valores religioso, artístico e histórico intrínsecos ao forro e a conseguinte revalorização deste
espaço. Entretanto, este conjunto de ações deve ser realizado visando a manutenção do alto
grau de autenticidade do forro, que foi atestado por meio de registros documentais que
indicaram a ausência de intervenções antrópicas e por meio de análises químicas.
Na Capela dos Noviços, os objetivos definidos tiveram como alvo promover a
melhoria estética da imagem deste ambiente por meio da conservação do seu forro,
mantendo os principais valores atribuídos (histórico, artístico e religioso). Dessa forma, a
melhoria da imagem da Capela dos Noviços e a manutenção dos seus principais valores
devem estar pautadas em uma atividade de conservação que permita em seu resultado final:
•

A percepção da aparência de ancianidade do forro, condizente a sua idade;

•

A leitura estética satisfatória da imagem da pintura do forro, de modo a serem

apreendidos os seus aspectos artísticos;
•

A sobriedade e decoro necessário às atividades de velório.
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4.1.3 Estabelecimento de diretrizes para as ações de conservação
O modo pelo qual as atividades de conservação serão desenvolvidas, assim como
resultado final a ser obtido com a intervenção, está intimamente relacionado às diretrizes
adotadas. Neste sentido, a afinação entre os objetivos propostos e as diretrizes adotadas é
essencial para que as atividades de conservação se desenvolvam da forma mais eficaz
possível, garantindo resultados satisfatórios.
As diretrizes comumente adotadas pelo CECI estão vinculadas à Teoria
Contemporânea da Conservação, e podem ser expressas em linhas gerais nos quatro itens
seguintes:
•

Manutenção da autenticidade da matéria e do processo construtivo pelo qual a

matéria foi constituída, que testemunham os principais valores e a significância do bem
cultural;
•

Mínima intervenção possível como meio de assegurar a manutenção da

integridade material e, especialmente, da pátina do bem cultural;
•

Utilização de materiais e técnicas tradicionais sempre que possível. Em casos

imperativos de utilização de materiais sintéticos, devem-se preceder estudos e análises
específicas de compatibilidade e adaptação aos materiais originais;
•

Garantia da máxima reversibilidade potencial à intervenção.

4.2 Conservação da sacristia
A pintura do forro da sacristia destacava-se dentre os elementos artísticos
integrados mais ameaçados da Ordem Terceira. Esse forro encontrava-se bastante
deteriorado. A deterioração era expressa pelo grande número de pequenas e grandes lacunas
além de extensas áreas de perdas na camada pictórica, interrompendo a continuidade visual
da sua imagem.
4.2.1 Situação inicial
O estado de conservação do forro era deplorável, encontrando-se com grandes áreas
de perdas e uma grande proliferação de agentes de degradação. A quantidade total de
lacunas e perdas foi calculada em aproximadamente 60% da área total. Esse percentual
comprometia seriamente a leitura das composições da pintura bem como sua integridade.
Eram observados principalmente descolamentos, perdas das camadas pictóricas de maneira
generalizada, manchas e escurecimentos.
Estimou-se que natureza dos materiais do suporte e da pintura, bem como a falta de
manutenção apropriada por um longo período favoreceu o avançado estado de degradação
do forro. A cor branca dominante de fundo foi a mais atingida pelas manchas e proliferações
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de manchas. Nota-se que houve algumas re-pinturas nas áreas do contorno dos elementos
decorativos da pintura em perspectiva. O marmorizado vermelho, aplicado nos frisos do
roda-teto e na pintura do medalhão central foi o pigmento da policromia que mais resistiu,
apresentando as menores áreas de descolamento. Os pregos utilizados para fixação das
tábuas nas traves estavam oxidados, ocasionando perdas pontuais da pintura. No intradorso
do forro, havia a presença de cupim (insetos xilófagos) de madeira seca e de solo. Pode-se
afirmar que o estado de conservação do forro era péssimo sendo urgentes as medidas para
preservá-lo.
4.2.2 Identificação dos Danos
Para identificação, estudos e registros dos principais danos do forro foi elaborado
um Mapa de Danos, utilizando técnicas de fotografia em alta definição e levantamento
gráfico com medições in loco. A identificação documentou a presença dos danos, as
manifestações ou sintomas, as causas, natureza e origem (procedência), bem como os agentes
patogênicos. Esse estudo permitiu o estabelecimento de debates sobre as condutas de
intervenções de modo a qualificar as áreas e os níveis de ações de restauro a partir de
simulações digitais com softwares de foto-restituição.
A documentação fotográfica foi realizada pelos fotógrafos Assis e Leandro Lima,
especialistas em documentação do patrimônio construído, trabalhando com câmera digital
Nikon de 17 Mpixels, acoplada a um software de edição de imagens. O procedimento do
mapeamento digital possibilitou a composição de uma única imagem a partir de 10
panoramas com 67 tomadas fotográficas.

Imagens IV-1 e IV-2 Tomadas fotográficas de alta definição e parte de um fotograma dos 10 panoramas
determinados para documentação do forro
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Imagem IV-3 Resultado da edição e montagem eletrônica dos 10 panoramas

Paralelamente à documentação fotográfica, foi realizado levantamento arquitetônico
do forro pelo método clássico de obtenção de medidas in loco, desenhado em software
apropriado. Foram documentadas graficamente as plantas do forro ─ vistas da composição
pictórica e da estruturação do madeiramento e um corte transversal. O levantamento
procurou ser o mais minucioso possível, locando inclusive os pregos originais de fixação das
tábuas e os parafusos inseridos posteriormente em data incerta para reforço do forro.

Imagem IV-4 Vista das tábuas de suporte da camada pictórica do forro
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Imagens IV-5 e IV-6 Estrutura de sustentação do forro no intradorso (planta baixa e corte)

4.2.3 Caracterização dos danos
Para identificação dos problemas e caracterização das patologias ou danos foram
realizados levantamentos através de inspeção visual e de contato direto com os componentes
construtivos por expertise. Como ferramenta metodológica, utilizou-se as Fichas de
Identificação de Danos – FIDs3, específicas para o registro dos dados de cada tipo de
manifestação patológica, as quais foram desenvolvidas respeitando-se as especificidades e os
indicadores dos danos, contendo campos para os registros dos mecanismos causais inerentes
aos problemas ou às manifestações cadastradas: danos, manifestação (sintomas), causas,
origem ou processo de surgimento (mecanismo), natureza4, agentes e um campo para a
definição da conduta de intervenção de conservação ou recomendações para profilaxia
(procedimento).

Fichas formatadas pelo CECI, através do curso de Gestão de Restauro – aulas de Patologias das Estruturas e
Materiais, com base na metodologia recomendada por LICHTENSTEIN (1986).
4 A palavra neste contexto refere-se ao comportamento ou às características de um determinado componente
construtivo, i.e., ao conjunto de elementos materiais e técnico-construtivos que o constituem - sua essência.
3
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Imagem IV-7 Ficha de Identificação de Danos (FID)

No desgaste da camada pictórica foram identificados de maneira mais significativa
as seguintes manifestações ou sintomas de danos: manchas generalizadas com colorações
escuras, áreas úmidas próximas às janelas, oxidação de pregos, cravos e parafusos, grandes,
médias e pequenas perdas da pintura original, deformações, trincas e fissuras nas tábuas.

Descolamentos

Colocação de parafusos
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Empenamento

Ataque de insetos xilófagos

Ataque de fungos

Oxidação de cravos

Imagens IV-8 a IV-13 Ilustração de danos verificados no forro

Outros danos foram identificados como alterações cromáticas, principalmente na
cor branca de fundo que foi a mais atingida pelas manchas e proliferações de fungos. As
causas identificadas que motivaram esses danos foram a proliferação de fungos devido a
umidificação das tábuas, as infiltrações d’água, os elevados índices anuais umidade relativa
do ar, a presença de cloretos no ar pelo aerossol marinho, a limpeza mecânica por escovação
com espanadores pelos zeladores da Irmandade.
A origem ou procedência principal dos danos é devido à localização da edificação
próxima de ambiente marinho, onde os índices de cloretos marinhos e a umidade relativa do
ar na média anual são muito elevados. Por se encontrar numa zona tropical com uma
umidade relativa do ar elevada na maior parte do ano propicia a ação de agentes biológicos
sem controle como cupins e fungos (veja-se micro-clima a seguir). Também, as goteiras pelo
telhado originaram graves infiltrações no forro, particularmente o mais grave no ângulo da
parede Norte/Leste, pois exigiu o refazimento do telhado recém-restaurado pelos
franciscanos

5.

O pano de coberta apresentava duas “mindinhas”

6

no telhamento

5 Todos os telhados do Conjunto Franciscano de Olinda foram restaurados em 2006 pelos frades franciscanos,
com recursos do CFDD – Conselho Federal de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça.
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provocando estrangulamento das águas pluviais na linha das telhas e sérias infiltrações nas
alvenarias e madeiramento do telhado e do forro. Também havia um erro grave no algeroz
da empena da parede do lado do Cemitério. Somadas a essas situações houve ignorância nos
procedimentos diários de manutenção, além de o forro passar por um longo período sem
conservação apropriada.
A natureza dos danos é proveniente dos materiais do suporte e da pintura, sendo os
primeiros devido às tábuas de baixa densidade (muito higroscópicas), e os outros pelos
pigmentos e adesivos orgânicos na composição dos materiais.
Os principais agentes de degradação do forro foram as águas de infiltrações por
gotejamento, ambiente natural hostil e a ação humana ignorante de técnicas.
4.2.4 Microclima
A cidade de Olinda possui clima tropical, e é marcada pelas elevadas temperaturas
e intensa umidade do ar durante a maior parte do ano. A temperatura média oscila entre 24 e
27 graus anualmente, enquanto a umidade relativa do ar vai de 74% a 97%.
Deve-se ao período de chuvas os altos gradientes de umidade, iniciando-se em
março e indo até o final de agosto. Na maioria dos casos, as chuvas vêm do oceano em
direção ao continente e são decorrentes do processo de evaporação e condensação da água, o
que não gera atritos e descargas elétricas, resultantes em raios e trovões.
Desse modo, o Convento Franciscano, por se localizar bastante próximo ao mar, está
continuamente exposto a chuvas torrenciais e elevados gradientes de temperatura e
umidade. Este fator, juntamente a um telhado defeituoso, tem favorecido à deterioração do
forro da sacristia, onde se incluem a pintura, o suporte (tábuas em cedro) e a estrutura
(traves em maçaranduba).

6 Mindinha é um neologismo empregado construção civil (Nordeste do Brasil) para caracterizar uma fieira de
telhas que nasce na linha da cumeeira do telhado e é interrompida antes de fazer o deságüe no beiral. É uma falha
no telhamento de uma cobertura. Trata-se de um erro gravíssimo, cometido por imperícia da mão-de-obra em
razão da esconsidade (forma esconsa, sem esquadros) do telhado. Esse detalhe ou arranjo construtivo,
improvisado para “resolver” o problema da falta de esquadros da cobertura, coloca a zona do telhado em alto
risco de infiltrações. In Ofício da Carpintaria, Curso de Gestão de Restauro/CECI.

42

RELATÓRIO FINAL
Restauro dos forros da Sacristia e da Capela dos Noviços

100
90
80

T (ºC) - UR (%)

70
60
50
40
30
20
10

00
:
00 00:
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
:0 0 1
00 0:
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
:0 0 1
00 0:
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
:0 0 1
00 0:
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
: 0
00 00: 1
:0 0 1
0:
01

0

18.12.2007 a 30.01.08
T (desvão)

UR (desvão)

T (sala)

UR (sala)

Imagem IV-14 Gráfico de variação de temperatura e umidade relativa

No verão, a umidade absoluta, ou seja, a real quantidade de vapor d’água no ar, é
alta, girando em torno dos 19 g/kg. Os dados climáticos coletados no período de 18.12.07 e
30.01.08 mostram valores de temperatura e UR bastante estáveis, porém altos, sobretudo no
interior da sala. Observa-se também que as oscilações diárias de temperatura e UR do ar, no
desvão do telhado, são grandes, cerca de 6 graus centígrados e 20 pontos percentuais entre
valores máximos e mínimos diários, o que concorre para a movimentação da madeira
(expansão e contração num curto período de tempo) e que, apesar temperatura e UR da sala
serem mais estáveis, são muito altas, o que cria condições ideais para a proliferação de
fungos, amolecimento da madeira, o ataque de insetos xilófagos, e a conseqüente
biodeterioração do forro.
Ainda no gráfico, observa-se um período de chuvas, entre os dias 13 e 18 de janeiro
do corrente ano, quando os valores de temperatura e UR no desvão do telhado se
aproximam dos valores da sala.
Tabela 1
Valores de temperatura e umidade relativa do ar na sacristia
Período: De 18 Dezembro 2007 a 30 de janeiro de 2008

máxima
mínima
média

T desvão (°C)
33,7
25,3
28,7

UR desvão (%)
87
51
68

T sala (°C)
30,3
26
28,0

UR sala (%)
86
64
74
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4.2.5 Características do suporte do forro
O forro da sacristia mede 7,75m por 6,90m e é formado por 35 tábuas em cedro
policromadas. As mesmas estão fixadas a oito traves em maçaranduba, que se encontram
apoiadas na alvenaria. O madeiramento foi agredido por infiltrações devido às goteiras e
ação de insetos xilófagos. Entretanto, as ações propostas de eliminação das goteiras e o
reforço no travejamento com sistema de cabos de aço darão ao suporte as resistências e
sanidade necessárias e suficientes.

Imagens IV-15 e IV-16 Sistema de fixação das tabuas do forro e deterioração das traves de suporte

4.2.6 Características físico-materiais da camada pictórica
A técnica pela qual a pintura foi realizada é têmpera a ovo na maior parte da área. É
possível que a camada pictórica do medalhão de São Francisco tenha recebido óleo ou
verniz, já que a parte principal da pintura era destinada aos melhores materiais e recursos.
4.2.7 Execução dos Serviços
Os serviços executados seguem à descrição constante na Etapa II no Projeto de
Conservação de Bens Integrados da Ordem Terceira, elaborado pelo CECI e submetido ao
World Monuments Fund.
4.2.7.1 Mobilização do canteiro/ instalações provisórias
Foi instalada na fachada do Conjunto Franciscano a placa com o registro da obra de
conservação, onde constam referências ao programa financiador – World Monuments Fund –
e à entidade executora – Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI).
Também foram realizadas as instalações provisórias de fornecimento de energia elétrica para
as ligações de força e iluminação.
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Armários de aço foram disponibilizados no canteiro de obras para a armazenagem
de materiais e ferramentas, juntamente a dois extintores para combate de incêndio. A
montagem dos andaimes, em estruturas tubulares, ficou a cargo da equipe de operários de
obras do CECI.
4.2.7.2 Documentação gráfica e fotográfica
A documentação da obra foi realizada através do registro diário dos serviços com as
anotações no Livro de Ocorrências – Diário de Obras, das tomadas fotográficas de cada
atividade e do registro gráfico dos elementos construtivos com respectivos danos.
O forro foi fotografado em alta resolução pelo fotógrafo Assis Lima e a imagem
virtual gerada funcionou como base para os ensaios de reintegração estética e definição de
critérios a serem adotados. O andamento dos serviços foi registrado semanalmente por meio
de relatórios de visita, elaborados pela equipe de arquitetos do CECI.
4.2.7.3 Testes e análises micro-químicas
Para a definição das técnicas e materiais que foram utilizados na obra de
conservação do forro da sacristia da Capela de São Roque foi necessária a realização de
testes, principalmente no tocante à sua camada pictórica, alvo de maior intervenção no bem
cultural referenciado.
Para tanto, o CECI estabeleceu parcerias com o LABORARTE da Fundação Joaquim
Nabuco (FUNDAJ) e com o Departamento de Química da Escola Técnica Estadual Professor
Agamemnom Magalhães (ETEPAM).
Foram realizados os testes químicos para a identificação da composição da camada
pictórica, os testes de colas naturais e sintéticas para a refixação da camada pictórica e os
testes de impermeabilização das camadas de nivelamento.
Os testes químicos para a identificação da composição da camada pictórica ficaram
sob a responsabilidade do químico Antônio Alves Júnior, e foram desenvolvidos por meio de
processos tradicionais de análise laboratorial.
Inicialmente, a equipe de restauradores coletou diversas amostras da camada
pictórica da sacristia, que foram enviadas ao laboratório de análises micro-químicas da
Escola Técnica Estadual Professor Agamemnom Magalhães (ETEPAM).
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Imagens IV-17 a IV-19 Coleta, mapeamento e armazenagem da amostras da camada pictórica

Os procedimentos empregados nesta análise partiram do estudo de um conjunto de
reações e métodos de separação e identificação de cátions e ânions. Os cátions encontram-se
divididos em cinco grupos analíticos de acordo com suas similaridades, onde cada grupo,
com exceção daquele constituído pelos íons Na+, K+ e NH4+, possui um reagente
precipitante que forma compostos insolúveis com todos os cátions do grupo. Este reagente
precipitante é conhecido como reagente de grupo. Os ânions também podem ser
classificados em grupos. No entanto, isso não é tão usual porque, ao contrário dos cátions,
não há uma separação sistemática para eles. A classificação dos ânions é baseada em reações
que ocorrem em meio ácido diluído na presença ou ausência de Ag+.
É importante ressaltar que não foram utilizados equipamentos eletrônicos nos
ensaios, visto que os equipamentos existentes no mercado baseiam-se em operações
comparativas com padrões pré-estabelecidos, e que para o limite de detecção utilizado para a
construção dos padrões, tornar-se-iam demoradas e de elevado custo.
Abaixo é mostrada a tabela que correlaciona o número da amostra da camada
pictórica que foi coletada, a sua correspondência no forro, e o pigmento presente que foi
identificado pela análise micro-química.
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Nº

Amostra

Pigmento presente

1
2

Forro sacristia: parte do medalhão
Forro sacristia: parte central do medalhão nuvem marrom entre
Cristo e São Francisco
Forro sacristia: folha do bouquet do guarda-corpo
Forro sacristia: parte de uma concha no corpo do canto esquerdo
do forro
Parte da pilastra que está situada ao lado esquerdo de São
Francisco
Base sacristia
Flor do jarro do lado esquerdo parte superior lateral do
medalhão
Panejamento de São Francisco parte central do medalhão
situado para baixo
Branco encardido: parte inferior do lado esquerdo do medalhão
Vermelho escuro, moldura lado direito
Branco: parte inferior do fundo
Pele: mão que fica perto do panejameno São Francisco
Moldura parte externa lado direito: vermelho entre os amarelos
Moldura central
Laranja com Marrom: parte lateral do medalhão parte inferior
lado esquerdo
Azul: moldura lado esquerdo parte interna
Amarelo da Moldura parte da concha
Azul claro medalhão lado esquerdo parte inferior
Amarelo cimalha
Base Original

Sulfato de Cobre
Óxido de Ferro III

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Arsenito de Cobre
Orgânico
detectável)
Óxidos de Ferro II

(não

Carbonato de Chumbo
Sulfeto de Mercúrio
Óxidos de Ferro
Carbonato de Chumbo
Sulfeto de Mercúrio
Carbonato de Chumbo
Carbonato de Chumbo
Sulfeto de Mercúrio
Arsenito de Cobre
Orgânico
(não
detectável)
Óxido de Ferro
Óxido de Mercúrio
Óxido de Ferro
Óxido de Mercúrio
Carbonato de Chumbo

Pode-se inferir das análises realizadas que o artista utilizou toda uma gama de
matizes e cores disponíveis na época e ainda pigmentos orgânicos naturais.
Além da identificação dos pigmentos de origem inorgânica nas amostras das
camadas pictóricas que foram enviadas ao laboratório, pôde-se chegar às seguintes
inferências:
•

Foi utilizada a albumina (clara de ovo) na base da pigmentação, provavelmente

como fixador;
•

Foi observada em praticamente todas as amostras, a presença de grandes

quantidades de carbonatos (CO3--), o que revela forte ação do tempo sobre a base dos
revestimentos primários, atestando a idade e a autenticidade da pintura do forro da sacristia.
4.2.7.4 Higienização superficial
Foram realizadas a limpeza e desinfecção do forro, tanto da área voltada para a
camada pictórica, como do verso das tábuas, objetivando a eliminação das sujeiras,
incrustações e parte da população microbiana. Este procedimento foi realizado a seco, com o
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auxílio de pincéis largos de cerdas macias, e de aspirador de pó, exclusivamente no ambiente
do intradorso.

Imagens IV-20 e IV-21 Limpeza da camada pictórica e das tábuas no intradorso da coberta

4.2.7.5 Refixação dos elementos em desagregação
Os elementos da camada pictórica do forro, dos frisos e cimalhas que estavam
apresentando descolamentos, desagregações ou outras fragilidades foram re-fixados.
Inicialmente foram aplicadas, por meio de seringa e agulha, pequenas quantidades de álcool
etílico hidratado (70%) com o intuito de melhorar a aderência da camada pictórica à base, e
logo em seguida, a cola coelho.
Os testes de colas foram realizados para que se definisse o adesivo a ser adotado
para promover a refixação da camada pictórica ao seu suporte. Foram testadas as seguintes
colas nas seguintes datas:
•

Clara de ovo em água destilada (1:1), aplicada em 28 de fevereiro de 2008, sem

nenhum efeito aderente;
•

Cola de coelho diluída em água destilada a 3, 4%, aplicada em 28 de fevereiro de

2008, com algum grau de aderência;
•

Cola de osso diluída em água destilada a 3, 4%, aplicada em 28 de fevereiro de

2008, com algum grau de aderência e brilho superficial;
•

Carboximetilcelulose (CMC) diluída em água destilada a 3, 4%, aplicada em 28 de

fevereiro de 2008, com boa aderência;
•

Cola de coelho diluída em água destilada a 6,7% , aplicada em 03 de março de

2008, com boa aderência e algum brilho nas bordas das lacunas;
•

Cola animal (mistura de cola de osso e de coelho), diluída em água destilada a

5,9%, aplicada em 03 de março de 2008, com alguma aderência;
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•

Mowiol (álcool polivinílico parcialmente hidrolisado), diluído em água destilada

a 3,36%, aplicado em 28 de março de 2008, com muito boa aderência.

Imagens IV-22 a IV-23 Testes de colas para a refixação da camada pictórica

Apesar do bom desempenho das colas sintéticas, a cola de coelho foi escolhida por
sua compatibilidade com os materiais originais. Após a realização de testes em uma área
delimitada no forro da sacristia, foi decidido que seria utilizada a cola coelho a 6,7%, por
promover a maior capacidade de adesão entre a camada pictórica e o suporte do forro
(madeira). A cola respondeu bem na maior parte do forro, particularmente nas grandes
lacunas, mas nas áreas onde a pintura encontrava-se pulverulenta, a cola não funcionou bem.
Nessas áreas, novos testes foram realizados com cola de coelho, em três aplicações a 3%, e
Carboximetilcelulose (CMC) a 3%.
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A cola utilizada foi a granulada, importada da Alemanha, em embalagem de 175 g,
código CR 127. A mesma foi acrescida de água desmineralizada e bi-destilada, e levada ao
fogo até a sua completa dissolução. Após a aplicação da cola, foi utilizada espátula térmica
para acomodar as camadas mais salientes da pintura e tornar mais eficaz a ação da cola, já
que a mesma é termoativa. Houve áreas em que a cola foi aplicada com pincel e outras onde
a cola deixou brilho nas bordas de algumas lacunas. Este brilho foi posteriormente removido
com “swab” umedecido em álcool hidratado.

Imagens IV-24 a IV-26 Aplicação do álcool etílico hidratado, da cola coelho e da espátula térmica

4.2.7.6 Desmontes parciais
Foram realizados os desmontes parciais das cimalhas presentes nas quatro paredes
da sacristia, logo abaixo do seu forro. Esta medida foi tomada tendo em vista o precário
estado de conservação da suas tábuas componentes, seriamente danificadas pela ação de
insetos

xilófagos.

Anteriormente à

retirada, todas as

peças

da

cimalha

foram

individualmente identificadas e mapeadas segundo código alfa-numérico. Estes desmontes
parciais mostraram-se imperativos pela impossibilidade de proceder ao tratamento
necessário à consolidação estrutural das tábuas danificadas in situ.
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Imagens IV-27 e IV-28 Remoção das cimalhas

4.2.7.7 Limpezas químicas e mecânicas
As limpezas químicas e mecânicas da camada pictórica foram realizadas com a
supervisão da química Ana Elizabeth, do LABORARTE da Fundação Joaquim Nabuco
(FUNDAJ), consultora participante da equipe.
Para se proceder à limpeza mecânica, utilizou-se inicialmente borracha verde macia
e lixa de baixa abrasividade. Os resultados obtidos com o uso da borracha se mostraram
bastante satisfatórios, já que a mesma possui uma grande capacidade de remoção de sujeiras
e não tem provocado descolamentos ou perdas sensíveis da camada pictórica.

Imagem IV-29 Limpeza mecânica com borracha
verde

Imagem IV-30 Limpeza química

Já a limpeza química foi realizada com as seguintes soluções:
•

Álcool absoluto + xilol, sem efeito;

•

Álcool absoluto + aguarrás, sem efeito;

•

Álcool absoluto + água desmineralizada, com resultado satisfatório, sobretudo no

medalhão central.
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4.2.7.8 Consolidação estrutural
A consolidação estrutural foi realizada por meio da inclusão de enxertos nas tábuas
em madeira que formam a cimalha da sacristia. Os enxertos utilizados foram em madeira da
mesma espécie, ou seja, o cedro. A fixação das peças foi realizada por meio de samblagens e
tarugos, adicionando-se pequenas quantidades de cola para madeira, compatível com
materiais e técnicas de aplicação tradicionais.

Imagens IV-31 a IV-33 Parquetagem na cimalha

4.2.7.9 Reconstituição de elementos construtivos
A fixação das tábuas do forro nas traves do intradorso da coberta da sacristia
recebeu um reforço por meio da aplicação de cantoneiras de alumínio de 2 x 2 x 1/8” em
perfil “L” em apenas um dos lados. As mesmas foram presas às traves por parafusos em aço
inoxidável, que não estão em contato direto com o alumínio, devido à presença de arruelas
em neoprene. Optou-se por esse sistema de fixação com apoios em alumínio pela fácil
reversibilidade, leveza e segurança proporcionada por este material.
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Imagens IV-34 e IV-35 Fixação da cantoneira em alumínio

Além disso, após a abertura das alvenarias para a inspeção das cabeças das traves,
foi verificado que algumas delas estavam necessitando um reforço estrutural pelo seu
deteriorado estado de conservação, que foi ocasionado pelo apodrecimento de determinadas
áreas. Desse modo, foi colocado um reforço estrutural por meio de chapas de aço nas cabeças
destas traves e realizada a suspensão de todas as traves por meio de cabos de aço

Imagens IV-36 a IV-38 Reforço estrutural nas traves, utilizando cabos de aço

4.2.7.10 Remontagem
Após o desmonte e tratamento das tábuas e frisos que conformam a cimalha, os
mesmos foram remontados no local. A instalação foi realizada utilizando técnicas e materiais
tradicionais, fazendo a fixação das tábuas na parede por meio de tufos em maçaranduba.
Estes tufos foram presos às tábuas e “chumbados” na alvenaria com uma argamassa de cal.
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Imagens IV-39 a IV-42 Remontagem e resultado final da remontagem das cimalhas e frisos após tratamento de
restauro

4.2.7.11 Nivelamento
Inicialmente o nivelamento foi realizado em uma pequena área de teste, no canto do
forro da sacristia, e em seguida todas as pequenas lacunas foram preenchidas.

Imagens IV-43 e IV-44 Nivelamento das pequenas e médias lacunas

Os testes de nivelamento foram realizados com carbonato de cálcio e cola de coelho
diluída em água destilada a 3%, e com sulfato de cálcio (gesso) e cola de coelho diluída em
água destilada a 3%, ambos com bons resultados. O gesso foi escolhido por ser uma carga
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neutra e, desse modo, compatível com o azul ultramarino (pigmento cuja cor é alterada em
meio alcalino).
Foram feitos ainda testes de lixamento e impermeabilização, posteriores ao
nivelamento, para que as lacunas pudessem receber a reintegração cromática. Testes foram
realizados com:
•

Cola coelho a 7%, aplicado em 10 de abril de 2008;

•

Cola coelho a 3,5%, aplicado em 10 de abril de 2008;

•

Goma Laca ou “asa de barata”, diluída em álcool etílico hidratado (70%), aplicada

em 10 de abril de 2008.
Após alguns testes, percebeu-se que não era necessário fazer impermeabilização do
nivelamento para receber a reintegração cromática.
Assim, o nivelamento foi realizado com a aplicação de camadas de gesso (sulfato de
cálcio bi-hidratado) com cola coelho a 3,5%. Após a aplicação de cada camada de
nivelamento, a mesma foi seca e lixada para que pudesse receber a camada subseqüente, até
se atingir o nível desejado. As últimas camadas aplicadas no nivelamento foram distintas das
demais, já que estas deveriam apresentar-se mais finas e delicadas para receber o retoque na
pintura.
4.2.7.12 Restauro Virtual
Uma das formas de análise das inúmeras possibilidades que cercavam a
reintegração da camada pictórica do forro da sacristia foi a reconstituição digital das lacunas.
Com o uso de programas de edição de imagens, onde várias camadas podem sobrepor-se,
pôde-se simular virtualmente diversas situações. Com isto foi possível avaliar não apenas as
mais diferentes técnicas de pintura, como também as várias teorias de restauração que
versam sobre o tratamento de lacunas. Esta análise serviu de embasamento na definição da
técnica usada no forro real.
Uma alternativa aos programas mais conhecidos existentes no mercado é o editor de
imagens bitmap de código aberto GIMP (GNU Image Manipulation Program), desenvolvido
em 1995 por universitários e hoje mantido por um grupo de desenvolvedores voluntários.
Apesar de ainda ter algumas limitações, que aos poucos vêm sendo corrigidas, existe uma
enorme gama de plugins e aplicativos que o tornam tão eficiente quanto os programas
profissionais. O programa tem distribuição gratuita e não exige o pagamento de uma licença
de uso.
Para facilitar a manipulação da imagem, foi utilizada uma mesa digitalizadora, ou
tablet, que consiste de uma caneta digital que simula o pincel, aplicada sobre uma superfície
especial que transfere para o computador os movimentos feitos sobre ela, substituindo o
mouse. Com isto foi possível simular uma pintura manual, onde a pressão e os movimentos
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são detectados e reproduzidos pelo equipamento e pelo soft gráfico, gerando um efeito
natural e mais realista.
Vale ressaltar que todo o processo digital foi artístico, onde cada lacuna foi tratada e
pintada individualmente, como se trabalhada in loco, não sendo admitido o uso de técnicas
do tipo “copiar” de uma área e “colar” em outra, mesmo no caso de figuras muito
semelhantes (como balaústres), já que cada figura tem tonalidade e iluminação próprias.
O primeiro passo do restauro digital foi registrar todo o forro com fotografias de
altíssima resolução. Como o pé-direito era muito baixo, não permitindo que fosse feita uma
imagem só de toda a pintura, o fotógrafo responsável registrou o forro por partes,
homogeneizou a coloração de todas as imagens e em seguida fez a montagem digital,
gerando a imagem de alta qualidade do forro completo que foi trabalhada.
O passo seguinte consistiu em decidir quais as técnicas seriam simuladas
digitalmente. Foram separados alguns pequenos trechos da imagem final, trabalhados
separadamente, e, após as reuniões entre todos os técnicos envolvidos no trabalho, onde as
opções iam sendo discutidas e já testadas na mesma hora, foi decido três situações, que
posteriormente foram aplicadas na imagem completa:
•

Tratamento das pequenas lacunas: Nesta opção foram fechadas apenas as

pequenas lacunas (2 a 8 cm2), não intervindo nas demais. Pode-se perceber que quando se
analisa a imagem total após o tratamento destas pequenas lacunas, a diferença é
praticamente imperceptível.
•

Linhas de contorno e aguada: Neste caso, foram refeitas apenas as linhas que

delimitavam as figuras, eliminando o problema das grandes lacunas que “invadiam” a
pintura figurativa. Para diminuir o impacto do fundo branco, foram estudadas duas técnicas
de preenchimento do fundo. Na primeira, deu-se uma aguada colorida suave, em tons
próximos ao tom geral da figura delimitada. Na segunda, foi dada uma aguada um pouco
mais forte na cor bege, muito próximo ao tom encontrado na dor de fundo da pintura geral.
•

Restauro total: Nesta etapa foi feita a simulação de como seria o forro caso fosse

restaurado totalmente. Como existiam grandes áreas de perda e os ornatos, apesar de
guardarem certa simetria quanto à disposição, não eram idênticos, foi dada uma maior
liberdade à criação digital, onde pequenos fragmentos de tinta ainda remanescentes serviram
para dar o limite entre uma cor e outra. No entanto, em muitos casos, foi preciso usar o senso
de composição e a referência de alguns elementos, para criar algo que ficasse harmonioso
com o todo.
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Preenchimento de pequenas lacunas

Linha de contorno e aguada colorida

Linha de contorno e aguada bege

Restauro total

Imagens IV-45 a IV-48 Detalhes de simulações digitais

Após a análise das várias etapas de restauro digital, optou-se pela não
reconstituição total da pintura original, o que caracterizaria um falso histórico. No entanto,
foi realizada a reintegração total da pintura digital, obtendo uma imagem de como seria o
forro, caso fosse totalmente restaurado.
O produto final teve dupla finalidade: a primeira, gerar uma seqüência de imagens
das várias etapas do processo digital, com objetivo didático. A segunda, gerar uma imagem
final do forro todo restaurado, em alta resolução, para ser impressa em um banner e ficar
exposta no local junto ao forro trabalhado, permitindo que o visitante visualize como seria o
forro originalmente. Com isto, se ofereceu a situação inovadora de resgatar uma pintura
primitiva, sem interferir na criação artística da mesma.
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Preenchimento de pequenas lacunas

Linha de contorno e aguada colorida

Linha de contorno e aguada bege

Restauro total

Imagens IV-49 a IV-52 Simulações digitais

4.2.7.13 Reintegração de camadas
Esta etapa consistiu nos trabalhos de reintegração da policromia ou reintegração
estética, ou seja, o preenchimento das lacunas faltantes. Este estágio da obra, em especial,
exigiu uma grande reflexão sobre os possíveis modos de conciliação da teoria à prática da
conservação na condução do projeto, onde a execução técnica deveria ser orientada e refletir
a decisão intelectual.
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O princípio inicial foi de que a reintegração da imagem da camada pictórica às suas
lacunas por reprodução, se constitui em uma medida não-recomendada, já que não é
possível se inserir com legitimidade naquele momento em que o artista criou a parte que
agora está ausente. Desse modo, reintegrar a lacuna à camada pictórica sem deixar os
vestígios da ação, pressupõe uma falsa idéia de contemporaneidade com o restante da obra.
A intervenção deve se limitar a favorecer a fruição estética daquilo que resta e que se
apresenta como obra de arte, sem utilizar o recurso das “integrações analógicas”. Este
conceito, lançado por Cesare Brandi (1977), designa um método de recomposição da imagem
fundado na analogia, onde os elementos formais de um primeiro conjunto podem ser
transpostos a um segundo, desde que eles guardem entre si uma relação biunívoca. Por
biunívoca, entende-se que seja a relação entre dois conjuntos distintos, onde cada elemento
do primeiro corresponde a apenas um elemento do segundo. Como a imagem original e a
reproduzida analogicamente não mantêm entre si esta relação biunívoca em sua dimensão
temporal, apenas na formal, o recuso da integração analógica é condenado.
Dessa forma, as reintegrações das camadas pictóricas buscaram se diferenciar do
restante da obra por meio da utilização de uma técnica distinta e de tonalidades distintas
daquelas encontradas na obra original. O pontilhismo, como meio de diferenciação de
técnica, e as cores, em um tom abaixo daquele originário, foram utilizados na reintegração.
A estratégia estabelecida para a intervenção na citada sacristia adotou inicialmente a
reintegração pictórica das pequenas lacunas (2 a 8 cm2) presentes no forro, para que os
resultados pudessem ser aferidos parcialmente e orientassem as medidas subseqüentes. As
pequenas lacunas receberam uma camada de tinta aguada nas mesmas cores sugeridas pelos
seus contornos sendo em um tom mais baixo.
As lacunas médias (até 80 cm2) foram reintegradas pela técnica do pontilhismo,
onde foram utilizadas sempre três cores, sendo um fundo e duas outras nos pontos
coloridos. As lacunas maiores e as grandes perdas, onde o suporte (a madeira) encontrava-se
aparente, não foram objeto de reintegração. Foi somente ajustada a cor onde a base (cor
branca) ainda encontrava-se aparente, com uma pintura homogênea em cor que não ressalte
visualmente a lacuna ou a perda, relativamente às zonas com camadas pictóricas. Nessas
porções de perda as tonalidades das cores dos fundos variou conforme as das cores das áreas
anexas.
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Imagens IV-53 e IV-54 Discussão da estratégia de ação e reuniões utilizando simulações virtuais de reintegração
pictórica

Cabe citar que o CECI realizou várias reuniões onde foram discutidas as estratégias
de reintegração da camada pictórica que satisfizessem o objetivo proposto sem macular a
autenticidade desta obra. Nesse sentido, os ensaios de reconstituição digital, descritos no
item anterior, auxiliaram bastante a tomada de decisões.
As tintas utilizadas foram da Maimeri Gouache Extrafine, diluída em água
desmineralizada e bi-destilada. A escolha do tipo de tinta – guache e da marca – Maimeri
justifica-se porque a mesma possui características semelhantes à têmpera e salvaguarda a
especificidade e as qualidades mais genuínas desta antiga técnica. É inteiramente solúvel em
água, com total capacidade de cobertura de cada uma das tonalidades, respeitando a textura
e tons da pintura original.
As cores escolhidas para promover os retoques no forro da sacristia estão expostas
no quadro abaixo:
018
Bianco
titânio gr.1

di

020 Bianco di zinco
gr.1

050 Laranja gr.1

100 Amarillo limón
gr.1

118
Amarillo
oscuro gr.1

161 Terra de siena
natural gr.1

274 Escarlata gr.1

278 Terra de Siena
tostada gr.1

284
Bermellón
Claro imit. gr.1

288 Cinabrio verde
oscuro gr.1

305 Verde brillante
oscuro gr. 1

347
Verde
esmeralda imit. gr.1

392
Ultramar
oscuro gr.1

414 Azul Celeste
gr.1

445 Violeta azulado
gr.1

484 Pardo van dyck
gr.1

486 Sepia gr.1

492
Terra
de
sombra tostada gr.1

493
Terra
de
sombra natural gr.1

530 Nerogr.1

Imagem IV-55 Cores utilizadas para a reintegração das lacuna
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Imagens IV-56 e IV-57 Teste rejeitado de reintegração com a técnica do pontilhismo em duas cores

Do modo em que foi conduzida, a reintegração de certas lacunas devolveu certo
grau de unidade à obra que se constitui em uma legítima emanação da sua própria imagem
pictórica, mantendo a sua autenticidade e sem incorrer em um ato de falsificação.
4.2.7.14 Desmobilização do canteiro
Os trabalhos de desmobilização do canteiro de obras consistiram no desmonte dos
andaimes e plataformas de acesso montados na sacristia. Os pontos de luz que foram
instalados para iluminar o forro da sacristia foram deslocados para a Capela dos Noviços, já
que os mesmos foram montados de forma a permitirem mobilidade.
4.2.8 Resultados alcançados
Os resultados alcançados com o restauro da camada pictórica do forro da sacristia
da Ordem Terceira espelham fielmente os princípios adotados para a ação da conservação do
mesmo, e atendem aos objetivos que foram estipulados, referentes ao aumento dos valores
religioso, artístico e histórico com a manutenção do alto grau de autenticidade desta obra.
A permanência da autenticidade do forro pôde ser assegurada por meio da
reconstituição apenas daquelas lacunas que ocasionavam um distúrbio na leitura dos
elementos pictóricos da imagem do forro diminuindo a percepção dos seus valores.
Entretanto, o limite desta reintegração foi pautado na existência de linhas referenciais que
conduzissem a refeitura.
Como produto destas decisões projetuais, as ações de conservação do forro da
sacristia resultaram no fechamento de um grande número de pequenas lacunas e na
permanência das grandes, que atualmente encontram-se incorporadas à imagem desta obra
por serem testemunhos de sua trajetória histórica e da sua nova linguagem estética.
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Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois

Imagens IV-58 a IV-63 Comparações de trechos do forro antes e depois do restauro
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4.3 Conservação do forro da Capela dos Noviços
A pintura do forro da Capela dos Noviços tem as mesmas disposições artísticas e
técnicas dos aplicados na sacristia. Provavelmente, foram executados no mesmo período. Seu
estado de conservação aparentava estar em nível razoável de condições de conservação, pois
à distância do observador apresenta-se com aspecto áspero e fosco, mostrando
descolamentos e perda em partes generalizadas nos trechos das junções das tábuas.
A metodologia da conservação da Capela dos Noviços foi semelhante à utilizada na
sacristia. Embora aparentando um nível razoável de conservação na fase do projeto, ao
serem armados os andaimes, foi possível verificar a grande extensão de danos e patologias
no forro. Dentre outros, verificam-se: empenamentos nas tábuas do suporte; presença de
pregos oxidados, ocasionando perdas na pintura; enxertos de madeira inadequados,
retocados com a cor de referência local que destoam o contexto; substituição da madeira
original nos frisos e de parte das cimalhas, prejudicando a integridade do forro; frestas nas
junções das tábuas.
4.3.1 Identificação dos danos
Seguindo os procedimentos realizados na Sacrisita, foi elaborado um Mapa de
Danos, utilizando técnicas de fotografia em alta definição e levantamento gráfico com
medições in loco. O mapeamento documentou a caracterização dos danos, as manifestações
ou sintomas, as causas, natureza e origem (procedência), bem como os agentes patogênicos.

Imagens IV-64 e IV-65 Tomadas fotográficas de alta definição e parte de um fotograma dos 10 panoramas
determinados para documentação do forro

Foi realizado o levantamento arquitetônico do forro pelo método clássico de
obtenção de medidas in loco, desenhado em software apropriado: plantas do forro ─ vistas da
composição pictórica e da estruturação do madeiramento e um corte transversal.
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Imagens IV-66 e IV-67 Vistas da composição pictórica e da estruturação do madeiramento
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Imagem IV-68 Corte transversal

A identificação dos danos no forro da Capela dos Noviços foi realizada a partir do
preenchimento das Fichas de Identificação de Danos (FID). Estas fichas foram realizadas a
partir do levantamento arquitetônico do forro digitalizado no software Autocad 2006. Através
do desenho digital, dividiu-se o forro em suas 53 tábuas, às quais corresponde cada ficha. As
Fichas de Identificação de Danos consistem em um documento no formato A4, com o
desenho da frente e do verso da tábua a que se refere, onde foram apontadas as observações
dos danos do objeto em questão. Paralelamente ao preenchimento destas fichas, os danos
foram fotografados em detalhe para consultas posteriores.
Durante o processo de preenchimento das Fichas de Identificação de Danos foram
observadas algumas patologias mais recorrentes. Para a organização desse relatório, foram
separados os danos em duas categorias: a primeira refere-se aos danos encontrados na
camada pictórica do forro, e a segunda, faz referência aos danos localizados no suporte,
composto por tábuas de madeira, sobre o qual a pintura se encontra.
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Imagem IV-69 Exemplo de uma Ficha de Identificação de Danos

4.3.2 Caracterização dos danos
4.3.2.1 Presença de materiais exógenos sobre a camada pictórica
Riscos de giz de cera e grafite
Foram encontrados riscos realizados com giz de cera e grafite. As formas e
dimensões são variáveis, sendo encontrado em casos isolados (tábuas B1, B8 e C3),
geralmente no canto das tábuas, o que sugere uma indicação de marcação para identificação
das tábuas, possivelmente provenientes de intervenções ou manutenções anteriores.
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Imagens IV-70 e IV-71 Riscos de giz de cera sobre a pintura

Pingos de cal e áreas com tinta látex
Respingos tinta foram encontrados em áreas do forro próximas às paredes, em
especial as paredes laterais e a oposta ao altar, possivelmente resultado de descuidos em
pinturas destas paredes.
Encontrou-se tinta látex na área que corresponde à pintura de fundo do forro, cuja
cor original, amarelo Nápoles, foi removida e substituída por pintura branca.

Imagem IV-72 Área atingida por pingos de cal

Imagem IV-73 Tinta látex na área de fundo

Excrementos e corpos de animais
A localização e, conseqüentemente, os fatores climáticos propiciam o ambiente ideal
para a proliferação de diversos animais. Foram encontrados diversos insetos mortos sobre a
camada pictórica, tais como mosquitos, moscas, aranhas e teias, cupins e seus caminhos,
além de excrementos destes animais. Este tipo de dano ocorria de maneira generalizada por
toda a superfície do forro, sendo difícil sua localização especifica, visto que foi reparado no
inicio das atividades de restauro, no momento da higienização superficial. Entretanto, foi
possível perceber certa regularidade do aparecimento de excremento de alguns animais
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sobre os pigmentos de cor amarela e marrom. Os caminhos de cupim, por sua vez, não
apresentavam nenhuma regularidade, apresentando-se em casos isolados.
Pinturas com pó xadrez
A pintura com pó xadrez é obtida a partir da mistura de água, cal e pigmento em pó
à base de óxido de ferro sintético. No forro da Capela dos Noviços foram encontradas várias
áreas com retoques em pó xadrez, provavelmente para encobrir áreas em que havia perdas
da pintura original, tentando-se, assim, obter aproximações das cores antigas. As extensões
em que foram identificadas repinturas em pó xadrez encontram-se dispersas pelo forro,
acompanhando áreas de perda da camada pictórica, e ainda sobre a pintura original próxima
a estas lacunas, numa possível tentativa de uniformizar a coloração.

Imagem IV-74 e IV-75 Repinturas com pó xadrez no encontro das tábuas

4.3.2.2 Ressecamento da camada pictórica – Craquelê
Craquelês são pequenas rachaduras presentes na camada pictórica decorrentes do
envelhecimento da pintura, do movimento do suporte e do ressecamento das camadas de
tinta e de preparação do suporte, podendo levar à escamação, em prejuízo do conjunto ou
área representada na pintura (BRAGA, 2003).
No forro da Capela dos Noviços observou-se maior incidência de craquelê nas áreas
onde predominam as cores azuis e vermelhas, dispersas pelo forro; entretanto, na imagem
central da composição do forro, percebeu-se menor ocorrência, possivelmente devido a
camada de verniz resinoso a qual este foi submetido.

68

RELATÓRIO FINAL
Restauro dos forros da Sacristia e da Capela dos Noviços

Imagens IV-76 e IV-77 Casos de craquelê no forro

4.3.2.3 Descolamento parcial da camada pictórica
O descolamento da camada pictórica caracteriza-se pelo desprendimento da película
pictórica do suporte, sem, no entanto, ocorrer a perda. Este tipo de dano ocorreu de maneira
generalizada no forro e foi reparado no inicio das atividades, na re-fixação dos elementos em
desagregação.

Imagem IV-78 Descolamento da camada pictórica

4.3.2.4 Manchas Cromáticas
Manchas cromáticas são alterações que transparecem na pintura com variação da
tonalidade da pigmentação da camada pictórica original e decorrem da presença de
materiais estranhos a essa pintura.
Fungos
São manchas decorrentes da ação de substâncias orgânicas (fungos) associadas aos
fatores climáticos, que propiciam sua proliferação. Manifestam-se especialmente através de
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pequenas manchas, de coloração escura. Percebeu-se maior incidência nas áreas de
pigmentos de cor amarela e marrom.
Caminhos de cupim
São manchas de coloração marrom que se observa sobre a camada pictórica após a
remoção dos caminhos desses insetos, ocorrendo em casos pontuais no forro.

Imagem IV-79 Manchas causadas por fungos

Imagem IV-80 Manchas de caminho de cupim

Condensação
É uma camada espessa de bolhas decorrentes da presença de umidade do ar, com
maior intensidade quando o ar está impregnado por salitre. Em áreas próximas ao mar
apresentam-se como manchas de aparência turva e esbranquiçada que se fixam sobre a
camada pictórica. Foram encontrados casos de condensação, sobretudo na pintura do
medalhão central.

Imagem IV-81 Manchas esbranquiçadas resultantes da condensação
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Oxidação de materiais ferrosos
São manchas na cor alaranjada decorrente da oxidação de materiais ferrosos, em
especial os cravos e parafusos utilizados para a fixação do forro. Manifestam-se de maneira
pontual, em torno destes elementos, seguindo as linhas das cambotas de sustentação; e ainda
em manchas de escorrimento, quando associado ao escorrimento de água pluvial,
principalmente nas partes inclinadas do forro.

Imagem IV-82 Mancha causada
associada ao escorrimento de água

por

oxidação

Imagem IV-83 Mancha causada pela oxidação em
torno dos cravos e parafusos

Desbotamento da camada pictórica
O desbotamento consiste no esmaecimento da cor e consequente perda de brilho e
vivacidade decorrentes do clareamento da camada pictórica original. As principais causas do
desbotamento são o envelhecimento natural pintura, e o escoamento da água decorrente de
goteiras presentes na coberta. O desbotamento resultante do envelhecimento natural da
pintura manifestou-se no forro como pequenas manchas, estando mais presentes em áreas
com pigmento de cor azul.
O desbotamento através do escoamento de água consistiu na “lavagem” do forro,
retirando parte do pigmento. Foi comum ainda, junto a estas áreas desbotadas, encontrar
áreas de acumulo deste pigmento retirando, apresentando-se com uma cor mais forte do que
o estado inicial. Este tipo de dano foi mais encontrado nas áreas inclinadas do forro,
próximas à alvenaria.
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Imagem IV-84 Desbotamento por envelhecimento
natural

Imagem IV-85 Desbotamento por escorrimento de
água

4.3.2.5 Perda da camada pictórica
Arranhões
Arranhões são ranhuras de pouca profundidade sobre uma superfície, provenientes
de atrito ou raspagem de uma determinada área de um objeto. No caso do forro da Capela
dos Noviços, os arranhões foram possivelmente resultantes de intervenções ou de reparos
anteriores, nos quais a retirada de algumas peças, e posterior remontagem, ocasionou danos
de profundidade variável, em alguns locais acarretando raspagem, e consequente perda da
camada pictórica. Estes arranhões se apresentavam-se de diversos tamanhos e em diversas
profundidades; isolados ou em conjunto. Dentre os casos deste dano, mereceu destaque a
tábua A13, por ser um dos mais críticos, a ponto de os arranhões dificultarem a leitura do
desenho original. Esta tábua apresentava tanto pequenos arranhões, rasos, retirando apenas
a camada pictórica, deixando à vista a camada de base, assim como grandes e profundos que
atingiam a madeira do suporte.

Imagem IV-86 Arranhões

Imagem IV-87 Arranhões
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Imagem IV-88 Arranhões da Tábua A13

Perda por oxidação de cravos e parafusos
A oxidação dos metais ferrosos decorre da presença de umidade do local e da ação
do tempo. No processo de oxidação ocorre a deterioração da camada pictórica em torno dos
cravos e parafusos.
No forro estavam presentes nas áreas onde foram afixados cravos e pregos para
amarração das tábuas do forro, seguindo as linhas das cambotas de sustentação. Este dano,
muito recorrente no forro, foi ainda agravado pelos sucessivos desmontes aos quais este foi
submetido, gerando assim novos locais com elementos de fixação das tábuas, o que resultou
em novas áreas de perda.

Imagem IV-89 Perdas por oxidação de cravos e
parafuso

Imagem IV-90 Detalhe da perda por oxidação de
cravos e parafusos

Pulverulência
A pulverulência é um estágio mais avançado do craquelê, onde as pequenas
rachaduras vão aumentando de modo a causar o desprendimento total da camada pictórica.
Na Capela dos Noviços a pulverulência pôde ser encontrada de maneira generalizada,
sobretudo nas folhas e flores dos arranjos, cujo pigmento utilizado era a base de matéria
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orgânica. Foi percebida também uma maior freqüência nas áreas de pigmentação
avermelhada.

Imagem IV-90 Pintura pulverulenta, deixando exposta
a camada de base

Imagem IV-91 Pintura pulverulenta nas áreas com
pigmento verde das folhas do arranjo

Perda por exposição direta à água pluvial
São perdas da camada pictórica do forro conseqüentes de infiltrações provenientes
da coberta, com escoamento de água. Após várias “lavagens” do forro, o desbotamento vai
aumentando, até ocorrer a perda total da camada pictórica, e até mesmo da camada de base,
deixando exposta a madeira. Este tipo de perda foi encontrado nas partes inclinadas do
forro, em especial aquelas do bloco C.

Imagem IV-92 Perda por exposição direta a água pluvial

Perdas imprecisas
Foram denominadas perdas imprecisas aquelas perdas da camada pictórica que não
se relacionaram a nenhuma causa aparente. Esses danos puderam ser encontrados na maior
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parte das tábuas do forro. Estas se apresentavam como lacunas pontuais, dispersas por todo
o forro, ou de maneira longitudinal, seguindo as bordas das tábuas.

Imagem IV-93 Perdas longitudinais nos encontros das tábuas

4.3.2.6 Trincas e Fissuras no suporte
As trincas e fissuras são fendas que geralmente acometem a madeira no sentido dos
seus veios, podendo se manifestar de forma superficial, quando não chega a causar
separação entre partes, ou profunda, quando ocasiona a divisão do material.
Estes danos ocorriam sobretudo a partir de cravos e parafusos, variando a sua
extensão. No meio das tábuas, apareciam trincas de maneira sutil, nas áreas de encontro com
as cambotas de sustentação, sem comprometer as tábuas. Nas bordas transversais, por sua
vez, as fissuras tendiam a se prolongar, e causavam ainda, na face frontal do forro, a perda
da camada pictórica em torno delas. Na tábua B15, por exemplo, uma das fissuras a partir de
cravos na borda se prolongava por 1,60m. Este dano foi ainda agravado pelos sucessivos
desmontes do forro, gerando assim novos locais com elementos de fixação das tábuas e
consequentemente novo trincas a partir destes.
Apareciam ainda trincas e fissuras nas abas de encaixe das peças, que, devido a
fragilidade desta parte, muitas vezes resultou em perdas.

Imagem IV-94 Trincas a partir de cravos e parafusos
no meio da tábua

Imagem IV-95 Fissura na tábua B15 a partir de cravo e
parafuso na borda, que se prolonga por 1,60m
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Imagem IV-96 Fissura na aba de encaixe

4.3.2.7 Ataques de insetos xilófagos
A ação de insetos xilófagos, ou seja, cupins de solo, cupins de madeira seca e
coleobrocas, além de causar danos estéticos às peças, propiciou danos estruturais nas tábuas.
Estes problemas foram encontrados em diversas intensidades. Em alguns casos a ação se deu
de maneira superficial, sem comprometer o suporte, causando apenas um pequeno desnível
na superfície da madeira. Em outros, no entanto, esta ação se deu de forma mais intensa de
modo a causar a perda do suporte, através de lacunas ou mesmo a fragilidade estrutural,
verificada pela diminuição do volume da madeira e desestruturação das suas fibras.
Este tipo de dano foi encontrado de maneira generalizada por todo o forro, em
especial nos encontros das tábuas com as cambotas de sustentação, sendo mais graves
quando estes ocorriam também nos encontros entre as tábuas.

Imagem IV-97 Ataque de insetos xilófagos no encontro
da tábua com a cambota de sustentação

Imagem IV-98 Ataque de insetos xilófagos na borda
das tábuas, com perda de parte do suporte e lacuna na
madeira

Ocorreram ainda casos isolados no meio das tábuas, dos quais se podem destacar,
como o mais grave, os caso da tábuas A10. Nesta, os ataques se deram por quase toda a
extensão da tábua, em diferentes níveis de profundidade, causando lacunas que atingiram a
face da pintura, ou mesmo a perda de parte do suporte.
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Imagem IV-99 Tábua A10, com ataque de insetos
xilófagos por quase toda a extensão, causando perda
de parte do suporte

Imagem IV-100 Tábua A10, com ataque de insetos
xilófagos por quase toda a extensão

4.3.2.8 Cravos e pregos oxidados
Devido ao fato do forro da Capela dos Noviços ter sido desmontado e remontado
algumas vezes em intervenções passadas, havia uma grande quantidade de cravos e pregos
que outrora fizeram a fixação nas cambotas. Grande parte desses cravos e pregos
encontravam-se oxidados devido ao material constituinte (ligas de ferro ou latão) e à
exposição direta ao microclima local, marcado pelas altas taxas de umidade do ar.
A oxidação destes elementos gerou concavidades nas tábuas pela degradação da
matéria que os envolvem e pelo conseqüente aumento de volume. Foi constatado que esse
dano ocorre de maneira generalizada por todo o forro, seguindo as linhas das dez cambotas
existentes. Além da perda da camada pictórica, a oxidação de cravos e parafusos ocasionou
inúmeras pequenas perdas do suporte em madeira que causam um grande distúrbio visual
ao forro, alterando ainda a sua integridade.

Imagem IV-101 Pequenas perdas do suporte em torno
dos cravos e parafusos

Imagem IV-102 Pequenas perdas do suporte em torno
dos cravos e parafusos
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4.3.2.9 Ressecamento e apodrecimento do suporte
O ressecamento e apodrecimento das tábuas componentes do forro dos Noviços
constituem-se em danos provocados pelas variações do microclima desta capela, tanto na
região do intradorso da coberta, quanto na região entre o forro e o piso.
O ressecamento se apresenta como sucessivas rachaduras, resultantes da retração da
madeira decorrente do seu processo de envelhecimento natural e da exposição a
temperaturas naturais elevadas. Já o apodrecimento é resultante do acúmulo de água sobre
as superfícies das tábuas que provocam um processo de decomposição orgânica.
Cabe ressaltar que o ressecamento na madeira verificado no forro dos Noviços não
chega a comprometer as suas propriedades estruturais, entretanto, o mesmo não ocorre com
as tábuas apodrecidas, já que este processo mostra-se bem mais danoso, chegando a levar à
perda de material ou à diminuição da sua capacidade de sustentação.
O ressecamento foi verificado por toda a extensão do forro, não apresentando uma
maior ocorrência em determinado local. Já o apodrecimento, manifestou-se sobretudo nas
áreas que apresentam problemas na estanqueidade do telhado, ou seja, na alvenaria a partir
de onde se ergue a torre, onde já houve trocas de tábuas por apodrecimento.

Imagem IV-103 Ressecamento da madeira

Imagem IV-104 Apodrecimento da madeira

4.3.3 Características do suporte do forro
O forro mede 12,50m por 6,30m, apresentando uma acentuada esconsidade na sua
forma retangular. Está armado numa estrutura de barrotes em forma trapezoidal,
independente das tesouras canga-de-porco do telhado. O tabuado é em pranchas de amarelo
vinhático e cedro com aproximadamente 20mm de espessura e ± 3,00m de extensão , assentes
no sentido longitudinal do vão, com samblagem em chanfro. Foram originalmente fixadas
com pregos forjados (cravos).
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Imagem IV-105 Desvão ou intradorso do telhado e forro; cambotas de sustentação do forro

Fazendo o arremate, encontra-se a faixa-de-roda-teto com os elementos clássicos de
um entablamento, ou seja, arquitrave, friso e cimalha. Diferentemente do intradorso do forro
da sacristia, o desvão entre a estrutura do telhado e o forro é mínimo: menos de 1,00m no
ângulo da cumeeira e menos de 0,50m no declive da água do telhado. Isto causa graves
problemas de acessibilidade ao intradorso do forro para as inspeções e manutenções
periódicas.
4.3.4 Características físico-materiais da camada pictórica
Semelhante à sacristia, a técnica de pintura é a base de têmpera a ovo nas áreas
originais. Os testes demonstraram que a camada pictórica do medalhão central recebeu
verniz resinoso.
4.3.5 Identificação de intervenções anteriores
Foi realizada uma pesquisa histórico-documental na 5° Superintendência Regional
do IPHAN, locada na cidade do Recife, cujo enfoque foi os projetos referentes às ações
executadas em toda a Ordem Terceira de São Francisco de Olinda. No total, foram
catalogados 220 documentos, entre correspondências institucionais, cartas, ofícios, pareceres
técnicos, matérias de jornal, folhas de composições de preços, orçamentos, fichas de
acompanhamento de serviços, relatórios técnicos, instruções regionais, comunicados
internos, termos, relatórios de acompanhamento, recibos de pagamento de serviços, notas
fiscais, folhas de pagamento de funcionários, notas de empenho, notas de autorização,
programas, memorandos, plantas, fotografias, além de textos avulsos. Tais documentos
permitiram a reconstrução das histórias de intervenções que o forro da Capela dos Noviços
já sofreu, ainda que sob a forma de fragmentos.
Apesar da catalogação de um vasto conjunto documental, foram poucos os registros
encontrados que tratassem sobre as intervenções realizadas na Capela dos Noviços. O
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primeiro documento encontrado de trata de uma intervenção neste local está registrado no
Ofício n° 69/57, de 11 de abril de 1957, que informa a conclusão dos trabalhos de renovação
da cobertura da Capela dos Noviços e da galeria externa que corre ao seu lado. É apenas feito
o registro da finalização dos serviços, sem adentrar em questões como o estado de
conservação atual ou as medidas executadas nessa ação.
O segundo registro encontrado trata de uma solicitação de providências por parte
do 1° Distrito do IPHAN a fim de fotografar as instalações elétricas presentes na Capela dos
Noviços e de São Roque, que trazem prejuízo aos “belos forros pintados”. Esta requisição foi
feita por Rodrigo de Melo Franco de Andrade, em 24 de abril de 1957 por meio do Ofício
n°555, entretanto não há registros do atendimento desta solicitação.
A próxima notícia sobre intervenções na Capela dos Noviços aparece após quase 30
anos, no Ofício n° 08 de 5 de outubro de 1984, no qual o ministro da Ordem Terceira solicita
ao diretor do Pró-Memória que verifique urgentemente a situação do forro e do telhado da
Capela dos Noviços, que se encontram seriamente danificados. Esta solicitação é
prontamente atendida e José Ferrão Castelo Branco passa a conduzir as obras de reparo no
madeiramento estrutural da coberta deste local. Segundo a Informação n° 14/JFCB/84 de 11
de novembro de 1984, foram realizadas as seguintes ações:
•

Substituição das peças estragadas (estrutura do forro, caibros, ripões);

•

Limpeza do intradorso;

•

Imunização da cobertura e do forro;

•

Retelhamento total;

•

Confecção de novo capote com pingadores e telhas emassadas;

•

Limpeza geral do forro;

•

Limpeza geral do canteiro de obras.

Pode-se verificar que em nenhum dos documentos citados aparecem as intervenções
que foram realizadas na camada pictórica do forro da capela, entretanto, por meio de
inspeções visuais, foram registradas algumas alterações. São elas:
•

Remoção de toda a camada pictórica que formava o fundo da composição da

pintura em cor Nápoles, e a aplicação de massa corrida PVA e tinta látex branca; a remoção
da camada original e aplicação da nova camada foram realizadas grosseiramente e afetou a
pintura da arquitetura do ático, especialmente dos jarros que coroam os pilaretes.
•

Aplicação de pó xadrez misturado à cal nos locais onde havia perdas de camada

pictórica original. É importante destacar que o pó xadrez foi aplicando tanto nas áreas de
base de preparação da pintura, quanto das áreas de lacuna que atingiam as tábuas de
madeira do forro;
•

Inserção de enxertos nas áreas das tábuas que se encontravam danificadas;

•

Substituição completa de algumas tábuas policromadas localizadas, sobretudo,

no bloco B do forro. As tábuas que foram colocadas em substituição também são
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policromadas e seguem o desenho do restante do forro, diferenciando-se dele pelo nível de
detalhamento e pela paleta de cores utilizada. O local onde foi realizada esta troca apresenta,
até os dias atuais, um problema crítico de entrada de águas pluviais, já que a sua calha, em
contato direto com a alvenaria da torre adjacente, não consegue dar uma vazão suficiente da
chuva até o tubo de queda de água.

Imagem IV-106 Reintegração estilística de uma rocalha (as duas tábuas superiores contém a pintura original)

Imagens IV-107 e IV-108 Pintura de fundo em PVA recobrindo a pintura original e utilização de pó xadrez no
encontro das tábuas

4.3.6 Execução dos Serviços
As intervenções no forro da Capela dos Noviços tiveram início em maio de 2008, já
tendo sido executada a maior parte das atividades previstas, conforme demonstra o quadro a
seguir:
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ATIVIDADE
Mobilização do canteiro e instalações provisórias
Documentação gráfica e fotográfica
Testes e análises micro-químicas
Higienização superficial
Re-fixação dos elementos em desagregação
Desmontes parciais
Limpezas mecânicas e químicas
Consolidação estrutural
Reconstituição de elementos construtivos
Remontagem
Nivelamento
Reintegração de camadas
Proteção superficial
Desmobilização do canteiro

EXECUTADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EM EXECUÇÃO

A EXECUTAR

X
X
X
X

4.3.7.1 Mobilização do canteiro/ instalações provisórias
A estrutura metálica de andaimes foi diferente da sacristia. Pelas proporções do
ambiente optou-se por tubos articulados com braçadeiras de modo a permitir os desníveis
dos assoalhos de trabalho e os recortes na cabeceira da capela (retábulo). A montagem do
andaime ficou a cargo da equipe de operários de obras do CECI. Também foram realizadas
as instalações provisórias de fornecimento de energia elétrica para as ligações de força e
iluminação.

Imagens IV-109 e IV-110 Andaimes montados na Capela dos Noviços

4.3.7.2 Documentação gráfica e fotográfica
A documentação dos serviços seguiu os mesmos procedimentos aplicados para os
serviços da sacristia, através do registro diário dos serviços com as anotações no Livro de
Ocorrências – Diário de Obras, das tomadas fotográficas de cada atividade e do registro
gráfico dos elementos construtivos com respectivos danos. Foram ainda elaboradas fichas de
Relatório de Atividades para cada tábua, onde foram registrados todos os procedimentos
executados.
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Imagem IV-111 Modelo de ficha de acompanhamento da obra

4.3.7.3 Testes e análises micro-químicas
Os testes e análises micro-químicas do forro da Capela dos Noviços foram
realizados conjuntamente com o do forro da sacristia, realizados pela parceria do CECI com
o LABORARTE da FUNDAJ e com o Departamento de Química da ETEPAM.

Imagem IV-112 Coleta de amostras das camadas pictóricas

83

RELATÓRIO FINAL
Restauro dos forros da Sacristia e da Capela dos Noviços

4.3.7.4 Higienização superficial
Inicialmente a limpeza e desinfecção do forro se deu apenas face da camada
pictórica, realizado a seco, com o auxílio de pincéis largos de cerdas macias.

Imagens IV-113 e IV-114 Limpeza da camada pictórica

4.3.7.5 Re-fixação dos elementos em desagregação
Os elementos da camada pictórica do forro, dos frisos e cimalhas que se encontram
com descolamentos, desagregações ou outras fragilidades foram re-fixados. Inicialmente
foram aplicadas, por meio de seringa e agulha, pequenas quantidades de álcool etílico
hidratado (70%) com o intuito de melhorar a aderência da camada pictórica à base, e logo em
seguida, a cola coelho. A cola utilizada é a granulada, importada da Alemanha, em
embalagem de 175 g, código CR 127. A mesma foi acrescida de água desmineralizada e bidestilados, e levada ao fogo até a sua completa dissolução. Os demais procedimentos foram
semelhantes ao utilizados no ambiente da sacristia.
4.3.7.6 Desmontes
Ao contrário do ocorrido na sacristia, fez-se necessário o desmonte do forro da
Capela dos Noviços, diante da impossibilidade de proceder ao tratamento necessário à
consolidação estrutural das tábuas danificadas in situ.
Muitas das tábuas necessitaram de intervenção em ambos os lados, além de terem
sido identificados comprometimento das cambotas de sustentação do forro e problemas de
estanqueidade do telhado. Além disto, devido aos sucessivos desmontes aos quais o forro já
foi submetido, foram identificados problemas de encaixe entre as peças, com a presença de
diversos bacalhaus – em alguns casos de massa plástica - e fendas. A pouca distância entre o
verso do forro e o madeiramento do telhado dificultou a execução das atividades no local.
Anteriormente à retirada, todas as tábuas foram individualmente etiquetadas
segundo código alfa-numérico, indicando correspondência com seu local originário em uma
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planta de localização, garantindo que as mesmas pudessem ser corretamente remontadas ao
final dos trabalhos de restauro. Foram também registrados todos os bacalhaus e fendas,
visando corrigir estas falhas com as atividades de marcenaria.

Imagem IV-115 Problemas de encaixe entre as tábuas
do forro

Imagem IV-116 Cambotas de sustentação do forro
comprometidas

Imagem IV-117 Etiquetagem das tábuas

Imagem IV-118 Desmonte das tábuas

4.3.7.8 Limpezas químicas e mecânicas
A remoção mecânica foi feita com bisturi, para retirar excrementos de insetos e
pingos de cal, e com borracha para remover riscos de lápis grafite e lápis de cera e marca de
escorrido de ferrugem. No verso da tábua foi utilizada escova de aço.
A limpeza química foi feita com C.M.C. a 5%, utilizando cotonete, esfregando-o em
movimentos circulares, massageando a pintura para hidratar e “baixar” o craquelê.
Posteriormente foi utilizado álcool hidratado a 70% para retirar o excesso de C.M.C da ação
anterior. Ao álcool foi acrescentado nipagim a 5% para evitar a proliferação de fungos. Esta
limpeza foi repetida várias vezes, espaçadas entre si, de modo a obter a máxima remoção
destas substâncias sem atingir a camada pictórica original. Foi também utilizado o
removedor anjo, neutralizado com aguarrás mineral, conseguindo retirar uma película
esbranquiçada por cima da pintura.
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Imagem IV-119 Limpeza química

Imagem IV-120 Limpeza mecânica com bisturi

Imagem IV-116 Limpeza mecânica com borracha

4.3.7.9 Consolidação estrutural
As ações de consolidação estrutural tomadas em cada tábua tiveram em função o
tipo de problema no suporte. Na presença de trincas e fissuras, a contenção das mesmas foi
feita por meio da colocação de borboletas de cedro presas com cola animal no verso das
tábuas. Nas áreas do verso da tábua carcomidas por insetos xilófagos ou apodrecidas pela
umidade, foi feito o desbaste da madeira apenas nos locais afetados e inserção de enxertos
e/ou tarugos em cedro em áreas pontuais e parquetes em áreas de maior extensão, ambos
aplicados com cola animal. Nas áreas de perda total da madeira, foram aplicados enxertos.
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Em caso de deformidade da prancha, esta foi submetida a um processo de hidratação e
prensa.

Imagem IV-117 – Colocação de borboletas para conter
as fissuras

Imagem IV-118 – Desbaste da madeira em área
intensamente carcomida por cupim

Imagem IV-119 – Parquetagem, em grande área
desbastada

Para o preenchimento das lacunas superficiais das tábuas voltadas para o desvão do
telhado foram feitos diversos testes com diferentes tipos de cera e em diferentes proporções:
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•

45% de cera de abelha + 45% cera de carnaúba +10% breu a 50% em terebentina +

pó de serra de cedro;
•

45% cera de abelha + 45% cera de carnaúba +10% breu a 50% em terebentina;

•

40% cera de abelha + 40% cera de carnaúba + 10% parafina + 10% cera

microcristalina com algodão;
•

40% cera de abelha + 40% cera de carnaúba + 20% cera microcristalina + pó de

serra de cedro;
•

40% cera de abelha + 40% cera de carnaúba + 20% cera microcristalina;

•

20% cera de abelha + 30% cera de carnaúba + 20% cera microcristalina + 20%

parafina + 10% breu a 50% em terebentina;
•

banho de cera microcristalina na lacuna e preenchimento com 60% cera de

carnaúba + 40% cera de abelha;
•

banho de breu na lacuna e preenchimento com 60% cera de carnaúba + 40% cera

de abelha;
•

60% cera de carnaúba + 40% cera de abelha.

Imagem IV-120 Testes para preenchimento das lacunas superficiais das tábuas

Os testes foram observados em intervalos de 24 horas, 48 horas e 7 dias, a fim de
perceber a permanência das propriedades destas misturas. Após esta observação, optou-se
pela mistura de cera de abelha (75%), cera de carnaúba (15%), breu (5%) e cera
microcristalina (5%), por ser aquela que demonstrou um maior grau de adesão à madeira.
4.3.7.10 Remoção de intervenções anteriores
Frente ao conjunto de intervenções verificadas no forro da Capela dos Noviços, o
CECI ponderou sobre a atitude a ser tomada diante delas, ou seja, se optaria pela
permanência destas alterações, ou pela proposição de novas alterações no lugar destas. Para
isso, foram estabelecidos seis critérios de julgamento que visaram orientar esta decisão
quanto à conduta frente às intervenções passadas. Foram:
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•

Pertinência da técnica adotada;

•

Qualidade de execução técnica;

•

Pertinência dos materiais utilizados;

•

Ausência de patologias na área original causadas pela intervenção;

•

Harmonia entre as áreas originais e as que foram objeto de intervenção;

•

Distinção visual entre as áreas originais e as que foram objeto de intervenção.

A partir da análise das intervenções realizadas à luz destes seis critérios, foi definido
que as ações anteriores realizadas no suporte da pintura, ou seja, nas tábuas de madeira,
seriam mantidas. Entretanto, não foi tomada a mesma medida quanto às intervenções na
camada pictórica, já que as mesmas expressavam:
•

Uma má execução técnica: A aplicação da massa corrida e da tinta látex foi

realizada de modo pouco cuidadoso, onde estes novos materiais encobriram trechos de
camada pictórica originais, trazendo problemas à leitura dos seus elementos figurativos.
Além disso, esta nova camada não ficou integrada às demais, podendo se observar a divisão
clara entre ambas. Quanto à aplicação do pó xadrez, é pertinente pontuar que o mesmo não
teve uma execução técnica que comprovasse a perícia do seu artífice, já que há recobrimentos
deste material em áreas de camada pictórica originais.
•

A utilização de um material inadequado: A massa corrida e a tinta látex da

mesma forma que não são materiais tradicionais, não se adequaram ao microclima local,
caracterizado pelas altas temperaturas e grande umidade relativa e absoluta do ar, criando
patologias. A mais significativa delas corresponde ao aparecimento e proliferação de fungos
devido à baixa permeabilidade desta mistura de materiais, que não permite que a madeira
“respire”. Esta baixa permeabilidade, somada ainda à ausência de uma encolagem, fez com
que houvesse descolamentos generalizados em todas as áreas recobertas.

Imagem IV-121 Preenchimento de lacunas na pintura
com pó xadrez

Imagem IV-122 Detalhe da pintura de fundo em PVA
recobrindo a pintura original

89

RELATÓRIO FINAL
Restauro dos forros da Sacristia e da Capela dos Noviços

Imagem IV-123 Descolamentos da pintura em PVA

Frente a estas constatações, optou-se por remover mecanicamente toda a área de
massa corrida e tinta látex, com o auxílio de espátulas de 30, 50 e 80 mm. As áreas recobertas
por pó xadrez tiveram essa pintura removida quimicamente com uma solução de água
morna e álcool.
4.3.7.11 Nivelamento
Para o nivelamento, foram feitos testes com silicatos hidratados de caulinita e
haloisita (caulim) e diversos tipos de cola:
•

C.M.C.: o resultado não ficou homogêneo;

•

Cola de coelho a 3,5%: boa aderência;

•

Cola de mowiol a 3,5%: boa aderência;

•

Cola branca + H2O (1:1): boa aderência.

Foram feitos também testes de proporção entre o caulim branco e amarelo,
buscando obter uma tonalidade de fundo parecida com a cor original (nápoles). Entretanto,
não foi possível fazer o nivelamento apenas com caulim por este ser muito fino e leve, sendo
detectadas, após a secagem, várias rachaduras nesta massa. Optou-se então por uma mistura
com sulfato de cálcio (gesso) na proporção (1:1) e dissolvido em cola de coelho a 3,5% para as
áreas de camada pictórica policromada; para as áreas de fundo foi utilizado o adesivo
mowiol a 3,5%.
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Imagem IV-124 Testes de proporção entre o caulim
branco e amarelo para o nivelamento

Imagem IV-125 Nivelamento

A preparação das áreas a serem niveladas foi feita com uma camada de cola de
coelho a 3,5% na área de desenho colorido e mowiol a 3,5% no fundo, aplicados sobre a
madeira com pincel. A aplicação da mistura de caulim e gesso foi feita com pincel macio e
espátulas, sendo posteriormente usada lixa e tecido de algodão umedecido para alisar.
4.3.7.12 Reintegração de camadas
A reintegração da camada pictórica do forro da Capela dos Noviços teve como
objetivo principal devolver a leitura total da imagem do forro, já que a quantidade de
lacunas presentes na área policromada totaliza 7,5m2, o que representa 16,15% do total, ou
seja, um pequeno percentual que possibilita a sua reconstituição.
Foi utilizada Maimeri Gouache Extrafine, do mesmo modo que na intervenção da
sacristia, pelo fato desta tinta possuir características semelhantes à têmpera e ser
inteiramente solúvel em água, ou seja, removível.
A técnica de reintegração escolhida foi a do pontilhismo, onde foram utilizadas
sempre três cores: uma de fundo e duas outras nos pontos coloridos. Esta técnica permite a
distinção visual das áreas que foram alvo de intervenção e as remanescentes originais, sem
perder a harmonia entre ambas. Esta diferenciação também foi reforçada pela paleta de cores
que foi utilizada para se fazer o pontilhismo, que se encontra em tons abaixo dos originais,
formando áreas de desenhos mais claros.
Como a maior parte das lacunas incidiram em áreas de desenho de formas
orgânicas, como jaspeados, rocalhas, volutas de base, entre outros, optou-se por se trabalhar
as zonas de cor e não as linhas, já que havia apenas uma definição parcial das suas formas
que poderia ser apreendida pelo seu entorno imediato. A intenção foi a de se resgatar as
formas gerais das imagens, melhorando a leitura de todo o forro. Dessa forma, todas as
lacunas presentes no forro vêm sendo reintegradas.
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Imagem IV-126 Técnica de pontilhismo utilizado para
a reintegração

Imagem IV-127 Técnica de pontilhismo utilizado para
a reintegração

Já a área monocromática do fundo foi completamente intonada segundo a cor
original que foi encontrada por meio de inspeções estratigráficas, representada pelo Nápoles.
Como toda esta área foi completamente repintada, diferentemente dos trechos policromados
que tiveram apenas as suas lacunas reintegradas, optou-se por executar esta refeitura com o
auxílio de um compressor. Assim, a tinta guache utilizada foi diluída em água
desmineralizada e bi-destilada, e aspergida uniformemente sobre toda esta superfície do
forro.

Imagem IV-128 Repintura da área de fundo com o
auxílio de um compressor

Imagem IV-129 Acabamento entre a área de fundo e a
área com policromia

A reintegração da policromia e a repintura da área do fundo do forro vêm sendo
realizadas com as tábuas sob cavaletes, onde foi possível agrupá-las de três em três. Isso
possibilitou manter uma continuidade formas e cromática satisfatória entre as tábuas,
evitando assim, distinções entre as áreas que foram objeto de intervenção.
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Imagem IV-130 e IV-131 Uso de cavaletes para a reintegração

Cabe aqui reforçar a opção feita pelo CECI de promover a reintegração de todas as
lacunas presentes na camada pictórica policromada, que se distingue dos procedimentos
adotados no forro da sacristia da Capela dos Noviços. Enquanto que na sacristia foi
verificado um alto índice de autenticidade da sua pintura, seja pelas análises químicas, pela
inspeção visual ou ainda pela ausência de registros de uma intervenção anterior nos órgãos
locais de preservação, na Capela dos Noviços a autenticidade não representava o seu
principal atributo, pelas diversas intervenções que incidiram sobre o seu forro.
4.3.8 Resultados parcialmente alcançados
As atividades no forro da Capela dos Noviços ainda não foram finalizadas, uma vez
que no decorrer da obra problemas inesperados aumentaram o prazo e os recursos
necessários para a obra. Até o momento já foram realizados todos os procedimentos de
restauro em 12 das 53 tábuas, estando estas finalizadas. As outras 41 tábuas já receberam
diversos procedimentos, faltando apenas o nivelamento e a reintegração da camada
pictórica.
Desse modo, para a conclusão das obras, o CECI obteve um financiamento
aprovado por um programa de fomento a cultura local do Governo do Estado, por meio da
apresentação do projeto “Complemento da restauração do forro da Capela dos Noviços da
Ordem 3° do Conjunto Franciscano de Olinda”, aprovado com o número 433/08-CD.
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Imagem IV-132 Tábuas finalizadas (em cinza)

Com esses recursos adicionais será concluída a restauração do forro da Capela dos
Noviços, ficando o CECI comprometido a enviar ao O World Monuments Fund - Robert W.
Wilson Challenge to Conserve Our Heritage as fotografias do trabalho final.
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CAPÍTULO V

GUIA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA7

Esse capítulo apresenta dois guias que foram produzidos visando a organização das
ações de inspeção e manutenção preventiva dos forros da sacristia da Capela de São Roque e
da Capela dos Noviços, que foram restaurados pelo Centro de Estudos Avançados da
Conservação Integrada entre os anos de 2008 e 2009, seguindo as diretrizes do Plano Diretor
do Conjunto Franciscano de Olinda, elaborado por esta mesma instituição em 2006.
Estas ações têm o objetivo de permitir a manutenção dos forros em bom estado de
conservação, propiciando uma maior longevidade e evitando o aparecimento de danos. Os
forros estão sujeitos a agressões que, gradualmente, podem subtrair seus principais valores
se não houver, paralelamente, ações que além de protegê-los e mantê-los, possam prevenir a
degradação provocada por tais agressões. A inspeção e a manutenção preventiva consistem
no conjunto de medidas que devem ser tomadas para prevenir o aparecimento de
determinados danos nos forros, evitando trabalhos de restauração.
As ações de inspeção e manutenção preventiva devem ficar a cargo da Ordem
Terceira de São Francisco, que é responsável pela sua propriedade. Dessa forma, os guias
visam orientar os funcionários nas suas atividades, além de criar nessas pessoas um olhar
mais apurado, capaz de identificar pequenos sinais de degradação, possibilitando uma
intervenção precoce e menos invasiva ao patrimônio.
Quando algum problema for detectado, havendo necessidade de intervenções,
deve-se entrar em contato com o Fundo de Preservação do Conjunto Franciscano de Olinda,
para que este tome as providências necessárias junto aos órgãos técnicos especializados
como o IPHAN.

5.1 Procedimentos de inspeção dos forros
As inspeções devem ser concentradas em momentos curtos e de menor visitação ao
Convento de Nossa Senhora das Neves e à Ordem Terceira de São Francisco para não afetar
a rotina de funcionamento do conjunto.

Esse manual foi feito com base no Manual de Conservação Preventiva para Edificações do IPHAN e no material
desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada para o curso de Gestão em Restauro.

7
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A inspeção dos forros deve ser iniciada pela avaliação do telhado que os cobre, já
que os problemas relativos à estanqueidade das cobertas costumam ser os mais danosos aos
forros. Os telhados requerem cuidados especiais e uma avaliação sistemática da estrutura
(madeiramento estrutural das tesouras, terças, traves, cambotas, caibros e ripas), dos
materiais de recobrimento (telhas canal), das calhas, algerozes, beirais e cumeeiras. É
imprescindível que sempre haja uma inspeção aos telhados no momento imediatamente
anterior e posterior do período de chuvas ou após precipitações intensas.
Abaixo segue uma lista dos possíveis problemas que podem ser identificados
durante a rotina de inspeção periódica dos telhados acima dos forros, bem como a forma de
se identificar estes problemas. Entretanto, é importante mencionar que ao se perceber
indícios de problemas no telhado, a inspeção deve ser imediata para que a ação reparadora
não tarde.
Possíveis problemas
Telhas quebradas ou
corridas
Vegetação na cobertura

Presença de galerias de
cupim de solo

Presença de resíduos
marrons de cupim de
madeira seca

Presença de pó branco e
pequenas perfurações
circulares na madeira
causadas por brocas
Excremento ou vestígios
de outros animais

Presença de fungos

Perda dos encaixes das
peças principais
Apodrecimento das
peças devido à umidade
Calhas e condutores
entupidos ou furados

Procedimento de inspeção
Observe se existem telhas quebradas ou corridas e deformações nos
panos de cobertura.
Verifique cuidadosamente, se existem plantas crescendo sobre as
telhas ou enraizadas nas calhas ou nas peças do telhado,
principalmente nos beirais.
Visualize o intradorso do telhado, verificando se existem galerias de
cupim sobre as empenas ou sobre as peças de madeira. Perfure-as
com um estilete, em diversos pontos, para ver se estão firmes e
sólidas. Abra as galerias e verifique se existem cupins vivos e ativos.
Observe se há asas ou insetos mortos.
Verifique sobre o verso das tábuas do forro e sobre as partes
horizontais das peças de madeira se existem resíduos de ação de
cupim. Estes resíduos podem ser detectados pela presença de
pequenas esferas amarronzadas. Olhe as peças que ficam
imediatamente acima e perfure-as com um estilete, em diversos
pontos, para ver se estão firmes e sólidas. Observe se há asas e
insetos mortos.
Verifique a existência do pó sobre o verso das tábuas do forro e
sobre as partes horizontais das peças de madeira. Olhe as peças
superiores e com um estilete fure-as em diversos pontos, para
verificar se estão atacadas.
Observe se existem traços de excremento de morcegos ou de outros
animais sobre o verso do forro, na estrutura, nas calhas e nos tubos
de queda. Verifique se existem aberturas no telhado que permitam o
acesso de pequenos animais.
Verifique se a madeira apresenta alteração na cor, crescimento de
mofos ou cogumelos na superfície, cheiro forte e amolecimento de
trechos da peça. Verifique ainda pela penetração de estilete se a peça
foi atacada. Identifique a fonte de umidade.
Verifique as peças do telhado cuidadosamente, para ver se estão em
bom estado e se todos os encaixes estão intactos.
Dê especial atenção às peças embutidas nas alvenarias ou em
contato com ela, como as traves e cabeças de tesouras. Elas poderão
estar úmidas, com cor alterada ou ainda com presenças de fungos.
Inspecione as calhas e condutores de águas pluviais para ver se
estão limpos e desobstruídos. Verifique se estão bem fixados e se as
paredes vizinhas estão impermeabilizadas. Se as calhas estão bem
dimensionadas, se têm caimento suficiente e se este está dirigido
para os condutores de descida.

Periodicidade
6 meses
1 ano

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

1 ano
1 ano

6 meses
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Fiação elétrica danificada
Arqueamento de peças
Rachaduras nas
argamassas
Algerozes danificados

Verifique se há fios sem isolamento.
Verifique as peças do telhado para ver se estão arqueadas, devido a
sobrecargas.
Verifique os pontos em que as telhas são chumbadas com
argamassa: cumeeira e beirais. Anote se a argamassa se encontra
fissurada.
Verifique se as argamassas de aderência e as telhas se encontram
íntegras e sem permitir a infiltração de água.

1 ano
1 ano
1 ano

1 ano

Após a inspeção dos telhados que recobrem os forros e do madeiramento estrutural
que os suporta, deve ser feita a inspeção nas tábuas. É bastante importante que esta inspeção
seja feita de modo cuidadoso, pois os danos no forro podem atingir tanto a pintura, quanto
as tábuas em madeira, ocasionando perdas irreversíveis. Os possíveis problemas que podem
ser encontrados nos forros da sacristia da Capela de São Roque e na Capela dos Noviços
estão abaixo pontuados.
Possíveis
problemas
Presença de
galerias de cupim
de solo

Presença de
resíduos marrons
de cupim de
madeira seca

Presença de pó
branco e pequenas
perfurações
circulares na
madeira causadas
por brocas
Presença de cupim
nas traves de
sustentação do
forro
Apodrecimento
das peças devido à
umidade

Arqueamento das
tábuas

Presença de
fungos
Rejuntamento
danificado

Formas de inspeção

Periodicidade

Sua presença pode ser notada nas alvenarias próximas ao forro e
nas suas tábuas (verso e anverso). Perfure as tábuas do forro com
um estilete (apenas no verso para não danificar a pintura), em
alguns pontos, para ver se estão firmes e sólidas. Abra as galerias
e verifique se existem cupins vivos e ativos. Verifique a presença
de asas e insetos mortos.
Verifique sobre o verso das tábuas do forro, sobre as partes
horizontais das peças de madeira e sobre o piso do ambiente se
existem resíduos de ação de cupim. Perfure as tábuas do forro
com um estilete (apenas no verso para não danificar a pintura),
em alguns pontos, para ver se estão firmes e sólidas. Estes
resíduos podem ser detectados pela presença de pequenas
esferas amarronzadas. Observe se há asas e insetos mortos.
Verifique a existência do pó sobre o verso das tábuas do forro,
sobre as partes horizontais das peças de madeira e sobre o piso
do ambiente. Com um estilete fure o verso das tábuas em alguns
pontos, para verificar se estão atacadas.

6 meses

Observe o forro e anote se encontrar irregularidades no
nivelamento. Inspecione pelo intradorso do telhado se há
resíduos da ação de cupins. Com um estilete, fure as traves de
madeira para verificar se estão atacadas. Observe se há asas e
insetos mortos.
Dê especial atenção às peças contato direto com as alvenarias.
Elas poderão estar úmidas, com cor alterada ou ainda com
presença de fungos. Merecem atenção também as áreas próximas
às janelas e portas, que podem durante os períodos de chuvas
intensas, permitir a entrada de água que chegue e danifique o
forro.
Observe o forro e anote se encontrar irregularidades no
nivelamento, registrando se há fragmentos de pintura no chão.
No intradorso do telhado, verifique se há algum problema na
fixação das tábuas à trave de sustentação.
Verifique se a madeira ou a pintura apresentam alteração na cor,
crescimento de fungos na superfície, cheiro forte ou
amolecimento de trechos da peça.
Verifique se os rejuntamentos das tábuas estão íntegros, sem
fendas.

6 meses

6 meses

6 meses

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano
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Descolamento de
pintura
Instalação elétrica
danificada

Observe se existem descolamentos da pintura do forro, se esta
apresenta bolhas ou áreas ressecadas. Verifique se no piso
aparecem fragmentos desta pintura.
Verifique se há fios sem isolamento passando pela superfície das
tábuas, tanto no verso como no anverso.

1 ano

1 ano

Em anexo, encontram-se as fichas de inspeção que devem ser preenchidas segundo
a periodicidade mencionada para tais atividades.

5.2 Procedimentos de manutenção preventiva
Além dos procedimentos de inspeção no forro e nas cobertas, devem ser realizados
os procedimentos de manutenção preventiva que consistem em pequenos serviços que visam
manter o bom funcionamento e a limpeza dos forros e das cobertas.
Serviço
Calhas e condutores

Periodicidade
6 meses

Madeiramento
estrutural e intradorso
do telhado
Telhas

12 meses (em épocas de
chuva, a inspeção deve
ser mensal)
6 meses (em épocas de
chuva, a inspeção deve
ser mensal)
3 meses

Tábuas do forro

Procedimento
Retire as folhas e materiais acumulados nas calhas.
Certifique-se que todos os dutos se encontram
desentupidos, jogando um balde de água pelo tubo de
descida, para ver se está realmente livre.
Varra para evitar acúmulo de sujeira.

Retire as folhas que possam ter caído entre as telhas, assim
como ramos de árvore ou penas.
Passe apenas um espanador de penas macias, para retirar
a poeira superficial. Em caso de manchas, ataque de cupim
ou brocas, procure o auxílio de técnico especializado para
não danificar a pintura.

5.3 Recomendações gerais
Além da realização das inspeções nos telhados e nos forros, algumas recomendações
gerais devem ser seguidas para garantir a longevidade e conservação do forro da sacristia da
Capela de São Roque e da Capela dos Noviços.
•

Não deposite no intradorso do telhado nenhum tipo de material de construção,

ou outros objetos;
•

Reserve nas dependências da Ordem Terceira, algumas telhas canal para

pequenos reparos e reposição de peças dos telhados que cobrem os dois forros;
•

Mantenha boas condições de acesso para inspeção do forro (pelo intradorso do

telhado) e da cobertura;
•

Mantenha sempre uma rotina de imunização de três em três anos contra insetos

xilófagos (cupins e brocas) dos forros e do madeiramento estrutural das cobertas acima
destes;
•

Mantenha os ambientes com boas condições de iluminação e aeração.
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CAPÍTULO VI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da execução do projeto de conservação dos bens artísticos integrados da
Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Olinda foi aberta uma na página no web site
do CECI <www.ceci-br.org/obras> com opção para o acompanhamento das obras na Ordem
Terceira de São Francisco. As informações nessa web site estiveram vinculadas à página do
<www.ceci.educacao.biz>, em parceria com o Laboratório de Hipermídia Virtus da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, onde o internauta pôde acessar o diário de
obras, o álbum de fotografias e um fórum de discussão.
Além disso, foram realizadas diversas apresentações técnicas sobre a execução das
obras de conservação dos forros com visitas guiadas ao canteiro de obras. Dessas atividades
participaram a comunidade dos Irmãos Terceiros, os sócios do CECI, especialistas em
restauração, membros de órgãos locais de preservação, estudantes do curso de extensão de
Gestão em Restauro, oferecido pelo CECI, estudantes de arquitetura de universidades locais
e de outros estados, como da Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Potiguar
e Universidade da Paraíba.

Imagem V-1 e V-2 Apresentação para o Curso de Gestão em Restauro
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Imagem V-3 Visita guiada para estudantes da
Universidade Católica de Pernambuco

Imagem V-4 Visita guiada para estudantes da
Universidade Potiguar
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DESENHOS

RELATÓRIO FINAL
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FICHAS DE INSPEÇÃO

FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL

FORRO DA SACRISTIA DA CAPELA DE SÃO ROQUE

PROBLEMAS NO TELHADO
Telhas quebradas ou corridas
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Excremento ou vestígios de outros
animais
Presença de fungos
Calhas e condutores entupidos ou
furados
PROBLEMAS NO FORRO
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Presença de cupim nas traves de
sustentação do forro

REAVALIAR NA
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
ATÉ A
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
IMEDIATA

DATA DE INÍCIO:
DATA DE TÉRMINO:
RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÕES

FICHA DE INSPEÇÃO SEMESTRAL

FORRO DA CAPELA DOS NOVIÇOS

PROBLEMAS NO TELHADO
Telhas quebradas ou corridas
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Excremento ou vestígios de outros
animais
Presença de fungos
Calhas e condutores entupidos ou
furados
PROBLEMAS NO FORRO
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Presença de cupim nas traves de
sustentação do forro

REAVALIAR NA
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
ATÉ A
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
IMEDIATA

DATA DE INÍCIO:
DATA DE TÉRMINO:
RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÕES

FICHA DE INSPEÇÃO ANUAL

FORRO DA SACRISTIA DA CAPELA DE SÃO ROQUE

PROBLEMAS NO TELHADO
Telhas quebradas ou corridas
Vegetação na cobertura
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Excremento ou vestígios de outros
animais
Presença de fungos
Perda dos encaixes das peças principais
Apodrecimento das peças devido à
umidade
Calhas e condutores entupidos ou
furados
Fiação elétrica danificada
Arqueamento de peças
Rachaduras nas argamassas
Algerozes danificados
PROBLEMAS NO FORRO
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Presença de cupim nas traves de
sustentação do forro
Apodrecimento das peças devido à
umidade
Arqueamento das tábuas
Presença de fungos
Rejuntamento danificado
Descolamento de pintura
Instalação elétrica danificada

REAVALIAR NA
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
ATÉ A
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
IMEDIATA

DATA DE INÍCIO:
DATA DE TÉRMINO:
RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÕES

FICHA DE INSPEÇÃO ANUAL

FORRO DA CAPELA DOS NOVIÇOS

PROBLEMAS NO TELHADO
Telhas quebradas ou corridas
Vegetação na cobertura
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Excremento ou vestígios de outros
animais
Presença de fungos
Perda dos encaixes das peças principais
Apodrecimento das peças devido à
umidade
Calhas e condutores entupidos ou
furados
Fiação elétrica danificada
Arqueamento de peças
Rachaduras nas argamassas
Algerozes danificados
PROBLEMAS NO FORRO
Presença de galerias de cupim de solo
Presença de resíduos marrons de cupim
de madeira seca
Presença de pó branco e pequenas
perfurações circulares na madeira
causadas por brocas
Presença de cupim nas traves de
sustentação do forro
Apodrecimento das peças devido à
umidade
Arqueamento das tábuas
Presença de fungos
Rejuntamento danificado
Descolamento de pintura
Instalação elétrica danificada

REAVALIAR NA
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
ATÉ A
PRÓXIMA
INSPEÇÃO

INTERVENÇÃO
IMEDIATA

DATA DE INÍCIO:
DATA DE TÉRMINO:
RESPONSÁVEL:

OBSERVAÇÕES

