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INTRODUÇÃO
O presente Relatório Técnico trata da apresentação da proposta de
intervenção de Bem Artístico e Integrado (BAI) à Praça da Misericórdia em São
Luís-MA. Trata-se de proposta complementar ao projeto de Requalificação da
Praça da Misericórdia, ação integrante do Programa de Revitalização do
Centro Histórico do Município de São Luís – MA1 o qual encontra-se em
execução.
Tendo em vista que o projeto de requalificação da Praça não contemplou
a restauração do chafariz, o presente trabalho propõe um conjunto de
intervenções compreendidas no âmbito do restauro, a qual contemplou uma
sequência de passos metodológicos representados na própria estrutura do
presente documento, sendo eles: aspectos históricos, análise tipológica,
análise do estado de conservação e proposta de restauro e conservação.
Assim, a proposta de intervenção é composta deste relatório e das
pranchas contento a identificação das patologias e proposição de tratamentos.

1

O programa é um contrato firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a
Prefeitura Municipal de São Luís – MA, no valor de US$ 27.180.000,00 (vinte e sete milhões, cento e
oitenta mil dólares), para implementar projetos estratégicos no centro histórico que promovam
recuperação urbana, cultural, socioeconômica e habitacional. Compõem o programa três componentes: (i)
projetos estratégicos; (ii) melhorias habitacionais; e (iii) fortalecimento institucional.
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS
A Praça da Misericórdia fica em frente ao Hospital Santa Casa de
Misericórdia, tendo sido batizada, ainda no século XIX, como Largo do Hospital
da Misericórdia. Porém um decreto da Câmara Municipal, em 1894, mudou o
nome para Praça Conselheiro Silva Maia. Já em 1903, alteraram para Praça da
Caridade e depois para Praça Dr. Afonso Saulnier, em alusão ao médico
descendente de tradicional família francesa. Entretanto, ainda hoje é conhecida
como Praça da Misericórdia. Está localizada no Centro Histórico de São Luís,
entre a Rua da Misericórdia, Rua da Santa Rita e Rua do Norte.
É uma das praças mais antigas da cidade com um desenho clássico de
praças coloniais. Ela possui o perímetro de um quadrilátero, com um passeio
circundando

toda

a

sua

face

mais

externa,

com

quatro

entradas

perpendiculares entre si, uma em cada lado da praça, ligando o passeio
externo a outro mais ao interior da praça. Este interior é constituído de dois
canteiros e um pátio circular, acessado por passagens diagonais que cortam os
canteiros. Disposto ao centro deste pátio circular localiza-se o chafariz que
completa a paisagem, ainda que se encontre desativado.
Em termos urbanísticos a sua localização se mantém reconhecível sobre
a planta da cidade de 1858, conforme figura a seguir.
Figura 01 - Imagens referentes à quadra: mapa de 1858 (abaixo); vista superior a partir do
Google Maps (acima)

Praça da
Misericórdia

Fonte: arquivo particular; diagramação sobre Google Maps (2018)
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Tendo em vista que o objetivo do presente estudo está centrado no
Chafariz da praça, este item tratará de expor as informações relacionadas ao
objeto, tendo em vista a finalidade de restauração do mesmo.
Figura 02 – Vista aérea da praça com destaque para o chafariz

Fonte: diagramação sobre Google Maps (2019)

Segundo Palhano (2017) a primeira inciativa do poder público
objetivando disciplinar o fornecimento de água potável, encanada, em São
Luís, data de 1850. Segundo o autor, a lei provincial 287, de 4 de dezembro do
citado ano, dava autorização à Presidência da Província a incorporar uma
Companhia que se encarregasse de encanar e distribuir a água do Rio Anil. Em
1856 foi criada a empresa chamada Companhia do Anil representada pelo
Tenente Coronel Raimundo de Brito Gomes de Souza. O autor esclarece que
em 1862 as obras já estavam prontas e afirma que “nesse ínterim, além de 6
chafarizes colocados em locais da cidade, a Anil conseguiu conquistar muitos
opositores”. O quadro geral foi assim caracterizado:
As iniciativas do poder público, a partir de 1850, visando o
encanamento de água do Rio Anil, revelavam que o abastecimento
de água na cidade já se constituía um problema, senão grave, pelo
menos em processo de agravamento. Não foi à toa, portanto, toda
controvérsia em torno de qual deveria ser a melhor maneira de fazer
o encanamento das águas que culminou com a organização e
dissolução da primeira diretoria da Companhia Anil (...). Nesses cerca
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de 17 anos iniciais não se conseguiu mudar, basicamente em nada, o
quadro existente, destacando-se apenas a colocação dos já citados 6
chafarizes em pontos estratégicos da cidade. Ressalte-se apenas,
neste caso, um dado de inovação, que foi o da própria colocação de
chafarizes e o prazo de exclusividade (PALHANO, 2017, P. 182).

No Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX foi quando
se iniciou o sistema de abastecimento d’água através de chafarizes. No caso
de São Luís, com o fim da Companhia Anil, se fez um novo contrato com o
inglês John Blount, o qual possuía uma clausula importante para a
compreensão do significado desse elemento à época:
f) Previa a ampliação da canalização(...) e o aumento do número de
torneiras, para venda de água ao público, nos 6 chafarizes existentes,
os quais deveriam ser cercados de engradamento de ferro em
distâncias de 8 a 12 palmos, com tanques que se conservarão
sempre cheios. (PALHANO, 2017, P. 186).

Segundo César Marques (1867), os chafarizes estavam localizados na
Praça do Campo de Ourique, nas praças do Mercado, Alegria e do Açougue,
nos Largos de Santo Antônio e do Carmo.
Em 1874 o estado de conservação das fontes da capital maranhense era
de paulatina degradação. “Não se sabe o tratamento dado pelo poder público
dos chafarizes até 1874, que foi o ano que o governo celebrou um novo
contrato para a canalização da água”. Nesse ano foi fundada a Companhia das
Águas de São Luís, a qual manteve-se em funcionamento até o ano de 1920,
quando desaparece com a criação da “The Ullen Manegement”.
Em termos históricos a Praça da Misericórdia aparece citada no livro
São Luís do Maranhão: corpo e alma (2012) onde a autora disserta o seguinte
(LACROIX, 2012, p.133):
Identificando a água contaminada como principal causa das
epidemias de varíola, sarampo e febre amarela propôs a organizar
uma companhia de fornecimento suprida pelo rio Anil (...) A água viria
por um conduto até uma caixa d’água de 4 metros de altura, no
Campo do Ourique, redistribuindo o líquido por canos de ferro para
sete chafarizes ingleses instalados nos largos do Quartel, do
Carmo, de Santo Antônio e nas praças da Alegria, da Misericórdia,
do Mercado e do Comércio.

Portanto, esta fonte de pesquisa caracteriza a origem do chafariz como
sendo inglês. Sobre a caracterização estética dos mesmos a autora destaca o
empenho feito pelo “aformoseamento da cidade” confirmado exatamente pela
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escolha dos chafarizes: “importados da Inglaterra, lindamente decorados com
esculturas

em

bronze,

sensibilidade

ausente

entre

administradores

subsequentes” (LACROIX, 2012, p.134).
O estudo da autora traz também a informação de que alguns chafarizes
foram excluídos na reforma das praças e aponta que o único conservado no
primitivo local foi o da Praça da Misericórdia, apesar de encontra-se
abandonado. O estudo o caracteriza como “o mais simples”. Aponta também
que outros dois chafarizes haviam sido deslocados para o Museu Histórico e
para o Palácio Cristo Rei e os quatro outros tomaram paradeiro ignorado.
Na placa sobre o bem nos dias de hoje lê-se a placa “Construída na
administração do General Mariano Martins Lisboa 12-5-1912”.
Interessante observar as fontes retratadas no Álbum do Maranhão de
1908 de Gaudêncio Cunha. Neste álbum não foi retratado o chafariz da
Misericórdia em si, porém de outras praças como a João Lisboa sim, na
medida em que as informações históricas amarram de certa forma a origem
comum destes elementos/mobiliário urbanos da época.
Figura 03 – Foto do chafariz da praça João Lisboa

Fonte: Álbum do Maranhão de 1908
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Figura 04 – Detalhe da bacia do chafariz anteriormente existente na Praça João Lisboa

Fonte: Álbum do Maranhão de 1908

Torna-se inevitável não detectar as semelhanças estilísticas com o atual
chafariz da praça da Misericórdia, principalmente no que diz respeito à Bacia
de ferro. Atualmente também podemos comparar algumas semelhanças
estilísticas com o chafariz presente no Museu Histórico da cidade, o qual
provavelmente adveio da mesma época do da Praça da Misericórdia.
Apresenta maior riqueza de detalhes e ornamentos.
Figura 05 – Imagens do Chafariz do Museu Histórico e Artístico de São Luís-MA

Fonte: Álbum do Maranhão de 1908
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2. ANÁLISE FORMAL E ESTÉTICA

Este item visa compreender o bem artístico integrado no tocante aos
seus aspectos de forma, estrutura e materiais, bem como a tentativa de
estruturação de um arco de evolução cronológica construtivo/transformativo a
partir das informações encontradas.
É importante esclarecer o conceito de “bem artístico integrado”. Segundo
o IPHAN, o termo corresponde a tudo aquilo que fixado na arquitetura integre o
monumento, sem que possa ser retirado sem dano ou criando lacuna. Os bens
integrados se aplicam às casas e solares que tenham pinturas parietais, forros
pintados e capelas com retábulos, fontes, chafarizes, fogões(...). Nos
chafarizes e fontes encontram-se elementos decorativos como cruzes,
conchas, tarjas, imagens, coruchéus etc.
Com relação ao bem objeto desse trabalho, as primeiras imagens
encontradas sobre a região da praça datam do Álbum do Maranhão de 1908
onde se destaca a presença arquitetônica do edifício sede da Santa Casa de
frente para o terreno da praça ainda não urbanizada.
Figura 06 – Imagem do terreno da Praça com edifício da Santa Casa ao fundo

Fonte: Álbum do Maranhão de 1908
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Destaque-se também a imagem de um Bilhete postal, provavelmente de
1902, emitido por Tipografia Texeira da Praça da Misericórdia ou da Caridade,
onde no verso do bilhete estava escrito “o Largo do Hospital”.
Figura 07 – Imagem do terreno da Praça com edifício da Santa Casa ao fundo (na foto
denominado de Hospital da Misericórdia)

Fonte: Revista do Norte de 1901

PINHEIRO (2017, p. 134) agrega importante informação sobre o bem
junto com a imagem de Gaudêncio Cunha de 1908. Conforme colocado na
placa existente hoje, verifica-se a coerência da informação histórica relativa ao
período em que o chafariz sofreu retirada da Praça da Alegria para a Praça da
Misericórdia.
Este chafariz esteve na década de 1860 no Largo de São João, anos
mais tarde foi removido para a Praça da Alegria. E no ano de 1912 na
gestão do governador Mariano Martins Lisboa Neto, o chafariz foi
removido para a Praça da Misericórdia onde permanece até os dias
atuais em situação de total abandono e degradação. Utilizado por
moradores de rua e flanelinhas.

No Inventário de Bens Artísticos Integrados do IPHAN-MA de 1999 é dito
sobre a Praça que a sua construção com feição de praça com canteiros e
outros elementos, “ocorreu em 1912 na administração municipal do Coronel

11

Mariano Martins Lisboa, aproveitando restos de um chafariz (bacia e estátua)
da Antiga Companhia de Águas do Rio Anil (que mandou buscar na Inglaterra
em 1862)”.
Nas imagens abaixo identificamos que se trata da Praça da Alegria no
momento em que ainda se fazia presente a escultura do chafariz da
Misericórdia, aparentemente, com outra tipologia de base da mesma, na
medida da existência de uma cobertura em quatro águas (aspecto de
pirâmide). É possível inferir que o ângulo da foto se trata da esquina da Rua do
Norte com Rua do Mocambo, onde se destaca a presença das janelas ogivais
do casarão de esquina.
Figura 07 – Imagens de 1908 da Praça da Alegria onde se localizava originalmente o atual
Chafariz da Praça da Misericórdia
Braço mais
elevado da
escultura
Cotovelo do
braço mais
baixo

Espécie de
cobertura
em quatro
águas

Aparentemente
se trata de
trecho da bacia
de ferro
(hipótese não
confirmada)

Fonte: PINHEIRO (2017) e CUNHA (1908)
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Em cartão postado em 26.04.1946 aparece a fonte no extremo do lado
esquerdo, não sendo possível observar com acuidade a sua realidade
construtiva. A imagem integra o livro São Luís: Memória & Tempo – São Luís
nos cartões postais e álbuns de lembrancas de Antônio Guimarães de Oliveira.
Sobre essa imagem é dito se tratar de:
Cartão fotográfico emitido por Foto Berlim. Devido o hospital da Santa
Casa de Misericórdia este nome predomina. No decorrer do tempo
sofre reformas e ampliações, recebendo capela, necrotério, casa
interna do médico etc. As primitivas condições de urbanização são
alteradas, fato confirmado, um ano depois quando o provedor da
Santa Casa solicitava providências à Câmara quanto ao despejo de
detritos no local.

Provavelmente a base instalada em 1912 conforme placa no local,
permanece a mesma. Do ponto de vista da “análise tipológica”, formal e
estética do bem, provavelmente houve alguma reforma que modificou o “fuste”
da estrutura para o formado octogonal, sendo provavelmente a estrutura de
concreto armado.
Figura 08 – Imagem de 1946, da Praça da Misericórdia com prédio da Santa Casa ao fundo.
ME destaque o chafariz.

Fonte: GUIMARÃES (2015)

O mesmo livro demonstra ainda a imagem dos anos de 1985, 2009 e
2011, como exposto a seguir. Na primeira, de 1985, é possível identificar a
presença de três leões de ferro fixados à bacia de mesmo material. Se
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tomarmos como referências a fonte existente no Museu Histórico poderemos
observar a presença desses ícones.
Figura 09 – Imagem da fonte em 1985 com destaque para seus elementos. Imagens
recortadas do chafariz localizado no Museu Histórico da cidade

Fonte: GUIMARÃES (2015) e Google (2019)
Figura 10 – Imagem da Praça da Misericórdia em 1985, cartão fotográfico emitido por foto
Nômade. Cartão de 18.10.1985.

Fonte: GUIMARÃES (2015)
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O ano de 1999 é bastante rico de informaçãoes tendo em vista que foi
elaborado o Inventário de Bens Artístivos Integrados pelo IPHAN, onde o
chafariz da Misericódia foi contemplado. Nele é dito que:
Tabela 01: Resumo das informações colhidas pela consultora no Inventário

Informações colhidas no Inventário do IPHAN de Bens Móveis e
Integrados de 1999
Designação

Chafariz

Espécie

Decoração externa

Natureza

Equipamento Arquitetônico

Época provável

Século XIX (1862)

Autoria

J.J. Ducel

Medidas

Altura: 100cm (provavelmente somente da
escultura)
Largura: 20cm
Altura: 420cm (provavelemnte do grupo todo)
Diâmetro: 220

Material/Técnica

Ferro/ Bronze/ Fundição/ Alvenaria

Inscrições/marcas/legendas “J.J Ducel construído na administração do CEl
Mariano Martins Lisboa 13-06-1912”.
Carcterização histórica

“Na verdade, este chafariz colocado no centro
da praça sob uma base de alvenaria dentro de
um tanque circular, não passava dos restos
(bacia e estátua de ferro), de um antigo
chafariz público instalado em São Luís pela
Companhia Anil.”

Descrição

Chafariz com fosso circular em azul, centrado
por base circular, sustenta bacia côncava e
convexa, ornamentada por frisos lisos, friso em
meio

arco

invertido;

parte

superior

com

reentrâncias e saliências formando gomos,
base com assinatura, borda contornada por
friso em meio arco, parte interna, côncava, com
quatro orifícios; ao centro base octogonal cinza
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com coluna hexagonal em caneluras, parte
frontal com placa de inscrição, ao centro
estátua de figura feminina; de pé, frontal, corpo
em torçal para o lado esquerdo com cabelos
partidos ao meio, rosto voltado para baixo, lado
direito;braços flectidos elevados, segura os
cabelos com as mãos. Corpo semi-desnudo,
com pano envovendo a parte inferior, atado à
frente em nó caindo à frente em dobras
verticais; perna direita flectida, esquerda de
apoio.
Documentação

Fotos: MA/99-0036.0001

fotográfica/localização

Contato: P036/F01-25ª/26ª
Negativo: P036/F01-25ª/26ª
Operador/Data: Emanuela/Junho/99

Proteção

Nenhuma

Intervenções

1964: reestruturação na Praça durante a
gestão do prefeito João Castelo durante a
gestão do prefeito Costa Rodrigues;
1998: reforma pela Prefeitura Municipal onde
foram feitos os serviços de construção de
mureta

de

alvenaria

no

local

anterior,

diminuição do passeio com criação de novos
canteiros, reposição de bloquetes de cimento
danificados, colocação de novos bancos de
concreto e limpeza geral.
Especificação do estado de

Apresenta pintura com tinta óleo na cor cinza.

conservação
Características Técnicas

Chafariz em ferro fundido, com parte da
base em alvenaria composta por cinco partes
(sendo três na parte inferior e duas na parte
superior); pintura na técnica óleo na cor cinza;
estátua em bronze fundido.
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Características Estilísticas

Estátua de bronze com forte caráter alegórico,
executada dentro dos padrões da escultura
clássica do corpo semi desnudo, com anatomia
bem definida e panejamento contido.

Fotos tiradas na época
(1999)

Fotos tiradas na época
(1999)

Fonte: IPHAN (1999)

Através das imagens da tabela é possível verificar que na década de
1990 não mais existia existia a estrutura circular de aço para provável saída de
água em direção à bacia de ferro que fica demosntrada na foto de 1985.
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Figura 11 – Imagem, da Praça da Misericórdia em 2011 com prédio da Santa Casa ao fundo.
ME destaque o chafariz.

Fonte: GUIMARÃES (2015)
Figura 12 – Foto do chafariz na Praça Misericórdia em 2012

Fonte: LACROIX (2012, p.134)
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Figura 13 – Foto do chafariz na Praça Misericórdia em 2016

Fonte: PINHEIRO (2017)

A partir das imagens expostas até aqui podemos elencar algumas
observações a respeito do chafariz até o ano de 2017;
• Originalmente a escultura e provavelmente a bacia de ferro localizava-se
na Praça da Alegria tendo sido deslocado em 1912;
• Na década de 1980 apresentava ornamentação em ferro sobre a bacia
em forma de três ou quatro esculturas de cabeças de leão,
provavelmente semelhates, quiçá idênticas, as do chafariz atualmente
localizado no Museu Histórico da cidade à Rua do Sol. Ou seja,
efetivaram-se supressões/subtrações/retirada de ornamento original. Tal
lacuna é hoje perceptível como área mais enferujada;
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• Através das fotos coloridas foi possível identificar que o grupo
volumétrico do chafariz, incluindo bacia, coluna e estátua,

esteve

pintado em grande parte da sua história na cor cinza. Na foto 12,
percebe-se que a base mais grossa da coluna octoganal apresentava
tom amarelo esverdeado;
• Em 2012 já haviam danos relacionados à presença de vegetação
incrurada na estrutura;
Após recolhimento das informações até o ano de 2017, a análise formal
e estética deste documento se debruçará sobre as vistorias feitas em campo no
periodo de agosto de 2019 pela consultora individual Tayana Figueiredo.
Em termos compositivos a escultura, em agosto de 2019, prossegue
portando seus elementos essenciais: base de alvenaria; bacia de ferro; base e
colunas ocotagonais de alvenaria2; base quadrangular de ferro e escultura de
ferro fundido.
Figura 14 – Foto da escultura vista de cima com identificação das partes principais do chafariz

Coluna de
seção
octogonal
em
caneluras

Escultura
em ferro
fundido
sobre base
retangular
no mesmo
material

Fosso
circular em
cimento
(espelho
d’água)

Bacia de ferro
fundido
sustentada por
base de
alvenaria

Base
octogonal
da coluna
com rodapé
de ferro
fundido

Fonte: arquivo particular (2019)

2

Como não houve prospecção nos trechos da base e coluna citadas como sendo de alvenaria pelo inventário
do IPHAN não é possível saber se se trata de alvenaria de pedra, tijolo maciço ou até mesmo concreto.
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Para complementação da análise tipológica foi realizada prospecção na
escultura para reconhecimento do material de que a mesma é feita. Tinha-se
como base a indicação no inventário do IPHAN que se tratava de bronze.
Entretanto, a pesquisa no local verificou se tratar de ferro fundido.
Para o reconhecimento do material foram realizados dois processos:
colocação de imã sobre a escultura e depois prospecção superficial para
verificação do material sob as camadas de pintura. O imã rapidamente atraiuse pelo grupo escultórico, onde daí deduziu-se ser mais provável se tratar de
ferro.
O acesso à imagem foi feito através de colcoação de escada de alumínio
apoiada na bacia de ferro fundido. A consultora solicitou ajuda do Sr. Arimateia,
engenheiro químico e do Sr. Helio funcionário do primeiro. Com isso a
consultora efetuou o registro do acesso através de fotos que demonstram o
acesso ao local bem como a retirada do trecho vistoriado.
É válido destacar a importência de se confimar as hipóteses trazidas nos
textos e inventários. Apesar de todos as pesquisas anteriormente destacadas
afirmarem se tratar de ferro, somente a prospecção e verificação in loco pode
trazer certeza. Saliente-se que os processos de intervenção no bronze e ferro
fundido são disão devem ser confundidos.
Figura 15 – Fotos da introdução da escada no local

Fonte: registro da consultora individual (2019)
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Figura 16 – Fotos da prospecção sobre camada pictórica confirmando-se o uso do ferro
fundido na escultura. Diagramação sobre área prospectada destacada com quadrado amarelo

Fonte: registros da consultora individual (2019)
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3. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E ANÁLISE DO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
Este item trata do registro fotográfico feito ao longo do mês de agosto de
2019 em diferentes horários e dias da semana com o objetivo de auxiliar o
processo de mapeamento de danos bem como para alcançar maio
compreensão do estado de conservação do bem.
As vistas principais são indicadas de acordo com os pontos cardeais
onde a fachada norte corresponde à vista 4 e a fachada leste corresponde à
vista 1. Esta é também a vista frontal da escultura, de frente para a Santa Casa
de Misericórdia.
Os pontos de tomadas de fotos são também indicados a partir das setas
vermelhas com indicação numérica quando não corresponderam às 4 vistas
principais: norte (N); sul (S); leste (L) e oeste (O).
Figura 16 – Foto área com indicação das vistas principais

Fonte: Diagramação sobre arquivo particular (2019)
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho/2019

Seq: 01/16

1

Localização:

2

1

2

Descrição:
Foto 1: Vista aérea, quadrante LS (sudeste). Pode ser
verificada a estátua feminina vista de cima com destaque
para presença vegetal sobre base octogonal de cimento.
Foto 2: Vista aérea oeste, na qual verificamos a estátua de
costas apresentando oxidação. Percebe-se o fundo da bacia
de ferro fundido úmida e oxidada, além da presença de
vegetação na base octogonal da coluna.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual - Tayana Figueiredo

Data:

julho /2018

1

2

3

4

Descrição:

Localização:

1

Seq: 02/16

3

2
4

Foto 1: Vista aérea com destaque para as costas da escultura
com presença de focos de oxidação, pitting e ausência de
pinturas.
Foto 2: Vista aérea onde se verifica no primeiro plano a mão
direita da escultura apresentando oxidação e lacuna de
parte do dedo mínimo.
Foto 3: Vista aérea com destaque para oxidação no ombro
esquerdo, costas e trechos da parte mais alta da cabeça.
Foto 4: Vista aérea onde se percebe-se o trecho frontal com
focos de ausência de pintura e oxidação menores que os
demais. Ausência do dedo mínimo e presença de vegetação.
Em todas as fotos percebe-se a base retangular oxidada.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual - Tayana Figueiredo

Data:

julho /2018

Seq: 03/16

1

2

3

4

Descrição:

Localização:

3

1
2
4

Foto 1: Vista aérea com destaque para as costas da escultura
com presença de focos de oxidação, pitting e ausência de
pinturas.
Foto 2: Vista aérea onde se verifica no primeiro plano a mão
direita da escultura apresentando oxidação e lacuna de
parte do dedo mínimo.
Foto 3: Vista aérea com destaque para oxidação no ombro
esquerdo, costas e trechos da parte mais alta da cabeça.
Foto 4: Vista aérea onde se percebe-se o trecho frontal com
focos de ausência de pintura e oxidação menores que os
demais. Ausência do dedo mínimo e presença de vegetação.
Em todas as fotos percebe-se a base retangular oxidada.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 04/16

Lacuna de dedo
Pino em ferro
fundido
Pintura mais externa
em tom cinza claro
Ausência de
elemento (prego
tipo cravo)
Oxidação

Ausência de
pintura

1

Descrição:

Localização:

Topo da cabeça com pino de fechamento, trecho
superior com presença de oxidação, dedo quebrado,
pontos de desplacamento da pintura.
1
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 05/16

1

Localização:

1

Descrição:
Foto 1: Trecho das costas com presença de duas
camadas de pintura (externa e interna), manchas
amareladas, ausência de pintura, fissura e manchas de
sujidade.
Destaque para a mão direita com oxidação junto ao
trecho dos cabelos da figura feminina.
Destaque para base em ferro fundido da escultura
elevada oxidação dos pregos de fixação.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 06/16

1

Descrição:

Localização:

Foto 1: Vista frontão do torso da escultura onde
existem poucos focos de ferrugem.
Verificamos três camadas de pinturas. Uma mais
externa em tom cinza claro, outra mais interna em tom
cinza escuro e trechos em tom de branco semelhante a
uma massa de fixação/regularização.
No ombro esquerdo destaca-se a corrosão mais severa.
1
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 07/16

1

Localização:

1

Descrição:
Foto 1: Trecho das costas com presença de duas
camadas de pintura (externa e interna), manchas
amareladas, ausência de pintura, fissura e manchas de
sujidade.
Destaque para a mão direita com oxidação junto ao
trecho dos cabelos da figura feminina.
Destaque para base em ferro fundido da escultura
elevada oxidação dos pregos de fixação.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 08/16

1

Localização:

1

Descrição:
Foto 1: Trecho posterior da escultura com foco no
detalhe do pano. Essa região apresenta fissuras e
trincas além de desplacamento da pintura com foco de
ferrugem. Observam-se que as camadas de tinta estão
ressacadas e sem aderência.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 09/16

2

Localização:

Descrição:
Foto 1: Trecho posterior da escultura com foco no detalhe
do pano. Essa região apresenta fissuras, descascamento da
pintura e focos com oxidação.

2
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual - Tayana Figueiredo

Data:

julho /2018

Seq: 10/16

1

3

2

4

Descrição:

Localização:

3

1
2
4

Vistas da base de ferro fundido, a qual apresenta danos de
oxidação, ausência de parafusos e desgaste no assentamento
sobre base octogonal de concreto. Esta apresenta rachaduras,
manchas de umidade, sujidade e presença de vegetação.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 11/16

Marcação (provável) das
esculturas anteriormente
existentes em forma de cabeça de
leão.

4

1

Embasamento de
alvenaria

2

3

Descrição:

Localização:

3
4

2
1

Quatro vistas do conjunto formado por base circular de
alvenaria e bacia côncava e convexa de ferro fundido. A
bacia é ornamentada por frisos lisos, friso em meio arco
invertido. Na parte superior detalhe em forma de gomos.
Destacam-se em todas as vistas o trecho com umidade e
líquens bastante destacados, ausência de pintura e trechos
de considerável oxidação demarcando as marcações
circulares da bacia de ferro fundido. Há também presença de
vegetação, reboco exposto e trechos remanescentes de
pintura em tons de azul e branco. Destaca-se também o
rodapé da coluna de ferro fundido que está exposto às
intempéries estando acometido por oxidação.

34

Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 12/16

3

1

Descrição:

Localização:

3

1

Vistas 1 e 3 correspondentes as vistas leste e oeste do
chafariz. Destaca-se a base e coluna de apoio, ambas
octogonais com caneluras verticais. Constata-se a
presença de vegetação, pintura na cor cinza, crosta
negra nos frisos dos trechos superiores da base e da
coluna/”fuste”.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 13/16

1

1

Descrição:

Localização:

1

Foto 1:
Vista 1 correspondentes à vista Norte do chafariz.
Destaca-se a base e coluna de apoio, ambas octogonais
com caneluras verticais. Constata-se a presença de
vegetação, pintura na cor cinza, crosta negra nos frisos
dos trechos superiores da base e da coluna/” fuste”.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 14/16

1

Localização:

1

Descrição:
Foto 1:
Vista 2 correspondentes à vista Sul do chafariz.
Destaca-se a base e coluna de apoio, ambas octogonais
com caneluras verticais. Constata-se a presença de
vegetação, pintura na cor cinza, crosta negra nos frisos
dos trechos superiores da base e da coluna/” fuste”.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Localização:

Seq: 15/16

Descrição:
Detalhe da Placa de inauguração aplicada à V1, leste.
Inicialmente supôs-se tratar de material metálico,
porém, a partir de prospecção efetuada in loco,
constatou-se tratar de argamassa.
Atualmente encontra-se acometida por eflorescência,
sujidade, desplacamento da pintura, manchas de bolor
e total oxidação dos pregos de fixação. Apresenta a
seguinte inscrição: “Construída na administração do CEL
Mariano Martins Lisboa 13-06-1912”.
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Chafariz da Praça da Misericórdia
Autor:

Consultora individual – Tayana Figueiredo

Data:

julho /2019

Seq: 16/16

2

Localização:

1

Descrição:
Foto 1:
Detalhe da coluna/fuste de apoio à escultura.
Verificam-se danos relacionados ao desplacamento de
pintura, ausência da mesma, manchas de umidade e
focos de crosta negra. Sobre as camadas pictóricas
destacam-se os tons de cinza, branco e amarelo.
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Desse modo, a partir do reconhecimento do objeto através de inspeção
visual, levantamento métrico, prospecções e registro fotográfico, pode-se aferir
que o estado de conservação do monumento é ruim, na medida dos diversos
danos encontrados. Entretanto há que se considerar que, em termos
compositivos/formais, ainda é possível se fazer identificar a unidade potencial
da

obra

não

existindo

sobre

ela

nenhuma

lacuna

que

signifique

subtração/retirar de trechos em larga escala.
Acrescente-se que a leitura em termos pictóricos da edificação está
bastante confusa. Muitos trechos apresentam desplacamento, bem como a
própria alteração a cor ao longo do tempo. Os planos de pintura da coluna
estão bastante fragmentados em função dessas rupturas.
Com relação a estátua é importante pontuar que a mesma apresenta
espessa camada que pode denotar repinturas ao longo do tempo. Observa-se
que a ausência de manutenção e aplicação de camada protetiva entre a
estrutura de ferro e a pintura pode ter contribuído para o estado de oxidação da
mesma. Assim, podemos concluir sobre o estado de conservação:
1. O procedimento de análise e inspeção visual não permitiu o acesso às
partes/camadas internas das peças para verificação das formas de
encaixe, presença de corrosão e outras patologias. Sendo assim, é
importante aventar a possibilidade de descoberta de outros danos mais
complexos, os quais são poderão ser identificáveis durante a obra;
2. Como apontado no Memorial Descritivo dos Projetos Básicos e
Executivos de Urbanização, Paisagismo e Arquitetura, o chafariz
apresenta indícios de corrosão química que é gerada pela interação
entre metal, ar, sais e outros fatores. Essa reação resulta numa
modificação química da estrutura do objeto. Trechos da superfície do
chafariz estão expostos a umidade do ar, os quais, na presença de gás
carbônico e óxidos de ferro formam a limonita e a ferrugem;
3. A

estátua

também

aparentemente

apresenta

superficial,

danos

além

de

relacionados
desgastes

à

corrosão,

decorrentes

possivelmente de certa desordem mecânica, por ser um elemento
montado sobre a coluna fixada por rebitamento. O peso desse elemento,
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juntamente com fenômenos de dilatação dos materiais atrelado ao
enfrentamento das intempéries, podem provocar dessolidarização entre
os elementos ocasionando em infiltrações com estagnação de água e
outros componentes à exemplo das fezes das aves (pombos
principalmente);
4. Os corpos/elementos de alvenaria enfrentam desgastes referentes à
falta de manutenção que determinou a perda dos revestimentos de
pintura, consequente desagregação do reboco, umidade excessiva,
crosta negra além de fissuras e trincas. Entretanto esses danos não
parecem denotar problema estruturalmente mais grave.

4. PROJETO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO
4.1 Princípios teóricos e conceituais gerais da intervenção

Segundo BRANDI (1963) “a restauração corresponde ao momento
metodológico do reconhecimento da obra de arte na sua consistência física e
na sua dupla polaridade estética e histórica, em vista da sua transmissão para
o futuro”. Assim, na preservação de uma obra de valor estético e histórico que
se encontra em estado de degradação é preciso levar em consideração,
primeiramente, que as intervenções atendam aos princípios de intervenção
defendidos pelos órgãos de preservação, cartas e teorias da área.
Ao retomarmos a teoria do restauro crítico de Cesari Brandi é importante
que se efetue primeiramente o reconhecimento do elemento/objeto como obra
de arte e posteriormente, com produto da atividade humana, segundo duas
instâncias: estética e histórica.
A estética corresponde ao motivo pelo qual a obra de arte é obra de arte
onde se faz presente um reconhecimento (epifania da imagem). A histórica
corresponde ao fato da obra (arte) ser produto da manifestação da criatividade
humana, em certo tempo e local.
O momento da restauração da obra de arte deve apontar as condições e
os limites desta ação, a qual deverá, considerando a instância histórica “limitarse a desenvolver as sugestões implícitas nos próprios fragmentos ou
encontráveis testemunhos autênticos do estado originário”.
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Com relação à instância estética numa ação de restauração deve-se
visar o aspecto da obra “a unidade figurativa da obra de arte se dá
concomitantemente com a intuição da imagem como obra de arte”. Possibilitará
desenvolver assim a “unidade potencial da obra de arte” a partir de três
princípios basilares:
• A integração deve ser sempre facilmente reconhecível, sem
infringir a própria unidade que visa reconstituir. Deverá ser
sempre visível à distância que a obra de arte deve ser observada,
mas

reconhecível

de

imediato,

sem

a

necessidade

de

instrumentos especiais, quando se chega a uma visão mais
aproximada;
•

A matéria só é insubstituível quando colaborar diretamente para a
figuratividade da imagem como aspecto e não como estrutura;

• Que qualquer intervenção não torne impossível, mas antes
facilite, qualquer intervenção futura.
Um dos pontos que também deve ser considerado numa intervenção é a
questão das lacunas e das pátinas. As lacunas como sendo “aquilo que
concerne à obra de arte, é uma interrupção no tecido da obra”. Na visão
brandiana a lacuna tanto pode ser considerada como aquilo que está em falta
ou em excesso numa obra de arte, podendo ser necessário uma adição ou
uma subtração. Isso dependerá de cada caso, por exemplo, no exame da obra:
se for levada em consideração à instância histórica, os acréscimos deverão ser
mantidos. Mas se prevalecer à instância estética os acréscimos deverão ser
removidos. Caso essa adição ou refazimento alcançar uma nova unidade
artística, então deverá ser mantido.
A Carta de Restauro de 1972 também define princípios fundamentais à
correta intervenção sobre a escultura:
1. Reconhecimento cuidadoso de seu estado de conservação o qual
inclui a comprovação dos diferentes estratos materiais que compõem
a obra, se são originais ou acréscimos e determinação das diferentes
épocas

que

produziram

as

estratificações,

modificações

e

acréscimos;
2. Necessidade

de

redigir

durante

a

obra

inventario/diário

da
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restauração acompanhadas de fotografias de todo o processo;
3. Retirada de amostras mínimas que abarquem todos os estratos até o
suporte em lugares não capitais da obra com área prospectada
registrada em foto;
4. Para os objetos de bronze, recomenda-se um cuidado particular
quanto à conservação da pátina dupla (atacamitas, malaquitas, etc)
sempre que por debaixo dela não existirem sinais de corrosão ativa.
Assim, tendo por base a evolução cronológico-material do objeto,
houveram perdas irreparáveis? Qual a cor original? Qual a nova cor a ser
proposta? Deverão ser recuperados elementos perdidos como os leões em
bronze anteriormente existentes?
Em termos de perdas/lacunas significativas temos apenas o trecho do
dedo mínimo da mão direita perdido, além dos leões totalmente inexistentes.
Tendo em vista que os mesmos não afetam a percepção/fruição do bem
artístico, bem como os princípios de economia que devem reger a intervenção,
o projeto privilegiará pela manutenção da escultura como conformada no
momento presente.
Figura 16 – Fotos de 1999 (esquerda) e atual do chafariz incluindo escultura

Fonte: IPHAN (1999); autora (2019)
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4.2 A proposta: serviços a serem implementados
Em função dos danos encontrados no local, são previstos os seguintes
tratamentos para as peças de ferro fundido. Importante pontuar a necessidade
de que esses serviços sejam realizados por profissionais especializados, os
quais devem incluir, de preferência, engenheiro químico com experiência em
restauro de esculturas metálicas para correta aplicação dos tratamentos.

4.2.1 DESMONTE E TRANSPORTE
Salvo para o caso da bacia de ferro fundido do chafariz, deve ser
prevista para a escultura a possibilidade de retirada da mesma para tratamento
abrigado em função da proteção do ar úmido bem como das intempéries
recorrentes em certos períodos na região.
Devem ser tomadas todas as precauções durante as operações de
desmonte, tendo em vista o caráter quebradiço que os trechos enferrujados
podem ter.

4.2.2 LIMPEZA E DECAPAGEM
Existem várias técnicas de limpeza e decapagem, todas elas requerendo
precauções de utilização de forma a evitar quaisquer deteriorações na peça.
Sendo assim, esta etapa visa a retirada das camadas de tintas existentes sobre
as peças bem como dos focos de ferrugem/corrosão.
Deve ser feita através de mão de obra especializada com uso de escova
metálica. Deve-se fazer teste no local (escultura e chafariz) através do uso de
escova de latão e aço para definição da bitola e de qual a mais
adequada/menos agressiva aos objetos.
O uso de lixa é inadequado pois a mesma não alcança a porosidade do
ferro e trechos com reentrâncias.
Também se faz inadequado o uso de removedor tendo em vista que a
investigação não contemplou a identificação do tipo de tinta. Aparentemente se
trata de tinta látex a base d’água. Sendo desse material não é recomendável
uso de removedor. Este poderia ser recomendável caso se tratasse de esmalte
sintético.
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4.2.3 REMOÇÃO DE POEIRA
Após a decapagem, a poeira do material deverá ser removida
mecanicamente com ar comprimido e depois com escova, retirando todos os
detritos das peças. Não deve subsistir qualquer vestígio de poeira ou umidade.

4.2.4 NOVA VEDAÇÃO E REPARO (FOSTATIZAÇÃO)
Após remoção de poeira deverá ser efetuado reparo através da
fosfatização à frio a ser aplicada com pincel ou pistola. Essa operação consiste
em um processo de proteção superficial de metal com o recobrimento de
fosfatos neutros e monoácidos. O fosfato em contato com o óxido de ferro gera
camada protetora de coloração branca. Deve-se deixar secar o produto (tipo
Fosfatex ou similar) por aproximadamente 24 horas.
Neste item pode estar prevista a recomposição do trecho do dedo
faltante da escultura em resina sendo mais efetivo que a solução em ferro
fundido. A resina pode ser posta em forma num molde e trabalhada
mecanicamente após o seu endurecimento de modo a definir a dar
acabamento a sua geometria e relevo, podendo ser colada diretamente no
suporte/escultura.
A resina sintética deverá ser da mesma natureza química dos adesivos,
comportando uma carga metálica que lhe conferirá propriedades coesivas
importantes. O produto de carga poderá ser alumínio ou ferro fundido. A
moldagem das peças que faltam poderá ser realizada através de pré-formação
das partes diretamente sobre o ornamento, havendo uma boa qualidade de
adesão sobre o ferro fundido.

4.2.5 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCAGEM)
Após a fosfatização deverá ser implementado o processo de zincagem a
frio das peças. Trata-se de processo de tratamento das superfícies metálicas
realizado de maneira mais prática e rápida.
A zincagem a frio será efetuada nas peças de ferro fundido de forma a
garantir uma vida útil maior evitando desgaste por corrosão e por oxidação. A
fosfatização dará a peça tonalidade prateada, a qual deve passar por 24 horas
de secagem.
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4.2.6 APLICAÇÃO DE TINTA

Após zincagem e secagem deverá ser aplicada pintura de acordo com a
especificação do projeto
Deverão ser efetuados testes in loco para correta compreensão dos
efeitos cromáticos da tinta aplicada. Para os substratos de ferro fundido o ideal
seria a tinta laca nitrocelulose com acabamento na cor cinza grafite. Como
segunda opção poderá ser utilizada a tinta esmalte sintético cinza grafite com
acabamento acetinado. Reforce-se que deverão ser aplicados testes nas peças
para avaliação do correto efeito pretendido sobre o bem artístico. O
acabamento deverá ser o tipo fosco.
Os trechos de alvenaria deverão seguir as especificações contidas nas
pranchas.
A escolha do tom cinza grafite se deve à aproximação com a leitura
natural da cor do ferro, além do fato de se tratar de escolha que responde
efetivamente à interface com às intempéries e condições climáticas locais,
incluindo problemas referentes à falta de manutenção e presença de poeira.
Trata-se também da cor que os órgãos de preservação, principalmente o
IPHAN, definem para aplicação em elementos como os gradis em ferro forjado
dos balcões.
De modo geral, todas as operações efetuadas sobre as peças devem
ser precedidas de testes em trechos sumários das peças para que não se corra
o risco de incorrer em erros/perdas que impliquem em alterações negativas do
chafariz.

São Luís, 21 de agosto de 2019.
_________________________________
Tayana Figueiredo (CAU: A59921-2)
Consultora Individual em Arquitetura e Urbanismo – UGP/BID

BASE SUPERIOR OCTOGONAL
DA COLUNA/APOIO
ESTÁTUA DE CONCRETO

BORDAS COM REENTRÂNCIAS
DA BACIA DE FERRO DO CHAFARIZ

FUNDO DA BACIA DE
FERRO FUNDIDO

0,32
R1

,14

ESCULTURA EXISTENTE
EM FERRO FUNDIDO
APARENTEMENTE
PINTADA COM TINTA LATEX
À BASE D'ÁGUA

BASE QUADRANGULAR
DE FERRO FUNDIDO
CANELURAS NAS
FACES DA COLUNA
OCTOGONAL

ESPELHO D'ÁGUA EXISTENTE

BORDA DE CONCRETO (LIMITE
ESPELHO D'ÁGUA)

LIMITE EXTERNO DA BORDA DE CONCRETO
(H= 15CM DO PISO DA PRAÇA)

PLACA COM INSCRIÇÃO DA INAUGURAÇÃO
DO MONUMENTO (1912)

CORTE AA'

NÍVEL DA PRAÇA

planta baixa - chafariz (fonte + espelho d'água existente)

FRISOS RESSALTADOS EM
ARGAMASSA ("CORNIJA"/ÁBACO)

FRISO RESSALTADO COM ACABAMENTO
BOLEADO/MEIA-CURVA

BASE OCTOGONAL DA COLUNA
EM ALVENARIA E REVESTIMENTO
COM REBOCO E PINTURA

,80
R2

RODAPÉ DA BASE DA COLUNA EM
FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM
REBOCO E PINTURA CINZA
0,46
0,26
0,52

0,72
0,52

BACIA EM FERRO FUNDIDO COM
DETALHES EM FORMA DE GOMOS

BASE EM ALVANARIA SOB BACIA
DE FERRO FUNDIDO

0,32
1,51
0,15
1,61
0,11
0,69
0,12

ESCULTURA
-

ESCULTURA EM FERRO FUNDIDO NA FORMA DE ESTÁTUA FEMININA; DE PÉ COM
CABELOS PARTIDOS AO MEIO, ROSTO INCLINADO PARA BAIXO. NO LADO DIREITO,
BRAÇOS FLETIDOS ELEVADOS, A FIGURA SEGURA OS CABELOS COM AS MÃOS.
CORPO APRESENTA-SE SEMI-DESNUDO COM PANO ENVOLVENDO A PARTE
INFERIOR EM DOBRAS VERTICAIS; PERNA DIREITA FLETIDA, ESQUERDA APOIANDO.
A ESTÁTUA DE FERRO FUNDIDO ENCONTRA-SE APOIADA EM BASE QUADRANGULAR
DE FERRO SOBRE COLUNA DE ALVENARIA. RESSALTE-SE QUE OS CONTORNOS DA
ESCULTRA APRESENTADA NESTE LEVANTAMENTO SÃO DE CUNHO ESQUEMÁTICO,
TENDO EM VISTA QUE A PROFUNDIDADE DOS DETALHES SERÁ RECONHECIDA DE
FORMA MAIS PROFUNDA APÓS PROCESSOS DE DECAPAGEM DA ESCULTURA, NO
SENTIDO DA DIMENSÃO DOS REAIS CONTORNOS.

-

SOMENTE PROSPECÇÃO ESTRUTURAL PODE CONFIRMAR SE O SISTEMA É DE
ALVENARIA DE TIJOÇLO MACIÇO, PEDRA OU CONCRETO ARMADO.

COLUNA OCTOGONAL CINZA COM CANELURAS DISPOSTAS EM NÚMERO DE DUAS A
CADA PLANO. PARTE FRONTAL (VISTA 01) DA BASE APRESENTA PLACA COM
INSCRIÇÃO "CONSTRUÍDA NA ADMINISTRAÇÃO DO CEL MARIANO MARTINS LISBOA
18.05.1912".SOBRE ESTA DATA É IMPORTANTE ESCLARECER QUE O IPHAN NO
INVENTÁRIO DE 1999 TRAZ COMO SENDO 13.05 E NÃO 18.05.

COLUNA

-

BASE/APOIO DA COLUNA
-

BASE DA COLUNA OCTOGONAL CINZA COM FRISOS E RODAPÉ EM FERRO
FUNDIDO. NO TRECHO SUPERIOR RECEBE ACABAMENTO EM ARGAMASSA
RESSALTADA COM ORNATO/MOLDURA EM MEIA CURVA/BOLEADA.

BACIA EM FERRO FUNDIDO CÔNCAVA E ECONVEXA COM REENTRÂNCIAS E
SALIÊNCIAS EM FORMA DE GOMOS.

BACIA DE FERRO FUNDIDO
-

BASE CIRCULAR EM ALVENARIA COM REBOCO TRADICIONAL E PINTURA.(HOJE QUASE
INEXISTENTE). ESTE ELEMENTO APOIA A BACIA DE FERRO FUNDIDO

BASE DE ALVENARIA
-

1/50

01/04

FOLHA:

ESCALA:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA
PROJETO:

RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA

ETAPA DO PROJETO:

PROFISSIONAL:

LEVANTAMENTO MÉTRICO - CHAFARIZ

DATA:

TAYANA FIGUEIREDO

08-2019

BASE QUADRANGULAR DE FERRO FUNDIDO
COM FOCOS DE OCIDAÇÃO.
NO PERÍMETRO DE FIXAÇÃO COM A BASE
OCTOGONAL DE CIMENTO,
APRESENTA RACHADURAS
QUE DENOTAM MOVIMENTAÇÃO DA PEÇA.
FOCO PARA ENTRADA DE ÁGUA E
PRESENÇA DE VEGETAÇÃO.

PRESENÇA DE FISSURAS E TRINCAS NA
BASE DE CIMENTO

vista 01

vista 04

vista 02

planta baixa

vista 03

0,09

0,64

0,52

PATOLOGIAS/DANOS

ESCULTURA EM FERRO FUNDIDO NA FORMA DE ESTÁTUA FEMININA. A ESCULTURA APRESENTA
FOCOS DE OXIDAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS. AUSÊNCIA DO DEDO MÍNIMO/MINDINHO DA MÃO
DIREITA (MAIS ELEVADA). APRESENTA SUJIDADE GENRALIZADA COM FOCOS DE CROSTA NEGRA.
A PINTURA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE DESPLACAMENTO E EM MUITOS PONTOS ALORA A
CAMADA DE EMESSAMENTO NA COR BRANCA. A TONALIDADE ATUAL SE APROXIMA DE UM CINZA
CLARO AZULADO. A BASE QUADRANGULAR DA PINTURA ENCONTRA-SE OXIDADE COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NO MESMO ESTADO.

ESCULTURA
-

-

BASE/APOIO DA COLUNA

COLUNA OCTOGONAL CINZA COM CANELURAS DISPOSTAS EM NÚMERO DE DUAS A CADA
PLANO. PARTE FRONTAL (VISTA 01) DA BASE APRESENTA PLACA COM INSCRIÇÃO "CONSTRUÍDA
NA ADMINISTRAÇÃO DO CEL MARIANO MARTINS LISBOA 18.05.1912". SOBRE ESTA DATA É
IMPORTANTE ESCLARECER QUE O IPHAN NO INVENTÁRIO DE 1999 TRAZ COMO SENDO 13.05 E
NÃO 18.05. SOMENTE PROSPECÇÃO ESTRUTURAL PODE CONFIRMAR SE O SISTEMA É DE
ALVENARIA DE TIJOÇLO MACIÇO, PEDRA OU CONCRETO ARMADO.
OS DANOS EXISTENTES CORRESPONDEM AO DESPLACAMENTO DE PINTURA, EXPOSIÇÃO DA
CAMADA DE EMASSAMENTO (BRANCO E AMARELADO), MANCHAS DE UMIDADE E FOCOS DE
CROSTA NEGRA.

COLUNA

-

BASE DA COLUNA OCTOGONAL CINZA COM RODAPÉ EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM
CAMADA DE REBOCO E PINTURA. ESTA CAMADA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE FRANCO
DESPLACAMENTO/PERDA. NO TRECHO SUPERIOR DA COLUNA (ÁBACO) RECEBE ACABAMENTO
EM ARGAMASSA RESSALTADA COM FRISOS EM MEIA CURVA/BOLEADA.

BACIA DE FERRO FUNDIDO
-

BACIA EM FERRO FUNDIDO CÔNCAVA E E CONVEXA COM REENTRÂNCIAS E SALIÊNCIAS EM FORMA
DE GOMOS. APRESENTA-SE ESTRUTURALMENTE ÍNTEGRA, PORÉM COM TRECHOS EXTENSOS
OXIDADOS. HÁ PRESENÇA DE VEGETAÇÃO.

BASE DE ALVENARIA
BASE CIRCULAR EM ALVENARIA COM REBOCO TRADICIONAL COM PINTURA. ESTE ELEMENTO
APOIA A BACIA DE FERRO FUNDIDO. APRESENTA DANOS DE UMIDADE, SUJIDADE, AUSÊNCIA DE
PINTURA, EXPOSIÇÃO DO REBOCO E TRECHOS COM AUSÊNCIA DO MESMO.

LEGENDA DOS DANOS

1/25

02/04

FOLHA:

ESCALA:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA
PROJETO:

RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA

ETAPA DO PROJETO:

PROFISSIONAL:

MAPEAMENTO DE DANOS - BASE DE ALVENARIA E BACIA EM FERRO FUNDIDO

DATA:

TAYANA FIGUEIREDO

08-2019

4,30

vista 01

1,45

0,04
0,15

1,59

vista 02

0,14

0,90

CANELURAS

vista 03

vista 04

PATOLOGIAS/DANOS

ESCULTURA EM FERRO FUNDIDO NA FORMA DE ESTÁTUA FEMININA. A ESCULTURA APRESENTA
FOCOS DE OXIDAÇÃO, FISSURAS E TRINCAS. AUSÊNCIA DO DEDO MÍNIMO/MINDINHO DA MÃO
DIREITA (MAIS ELEVADA). APRESENTA SUJIDADE GENRALIZADA COM FOCOS DE CROSTA NEGRA.
A PINTURA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE DESPLACAMENTO E EM MUITOS PONTOS ALORA A
CAMADA DE EMESSAMENTO NA COR BRANCA. A TONALIDADE ATUAL SE APROXIMA DE UM CINZA
CLARO AZULADO. A BASE QUADRANGULAR DA PINTURA ENCONTRA-SE OXIDADE COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NO MESMO ESTADO.

ESCULTURA
-

-

BASE/APOIO DA COLUNA

COLUNA OCTOGONAL CINZA COM CANELURAS DISPOSTAS EM NÚMERO DE DUAS A CADA
PLANO. PARTE FRONTAL (VISTA 01) DA BASE APRESENTA PLACA COM INSCRIÇÃO "CONSTRUÍDA
NA ADMINISTRAÇÃO DO CEL MARIANO MARTINS LISBOA 18.05.1912". SOBRE ESTA DATA É
IMPORTANTE ESCLARECER QUE O IPHAN NO INVENTÁRIO DE 1999 TRAZ COMO SENDO 13.05 E
NÃO 18.05. SOMENTE PROSPECÇÃO ESTRUTURAL PODE CONFIRMAR SE O SISTEMA É DE
ALVENARIA DE TIJOÇLO MACIÇO, PEDRA OU CONCRETO ARMADO.
OS DANOS EXISTENTES CORRESPONDEM AO DESPLACAMENTO DE PINTURA, EXPOSIÇÃO DA
CAMADA DE EMASSAMENTO (BRANCO E AMARELADO), MANCHAS DE UMIDADE E FOCOS DE
CROSTA NEGRA.

COLUNA

-

BASE DA COLUNA OCTOGONAL CINZA COM RODAPÉ EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM
CAMADA DE REBOCO E PINTURA. ESTA CAMADA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE FRANCO
DESPLACAMENTO/PERDA. NO TRECHO SUPERIOR DA COLUNA (ÁBACO) RECEBE ACABAMENTO
EM ARGAMASSA RESSALTADA COM FRISOS EM MEIA CURVA/BOLEADA.

BACIA DE FERRO FUNDIDO
-

BACIA EM FERRO FUNDIDO CÔNCAVA E E CONVEXA COM REENTRÂNCIAS E SALIÊNCIAS EM FORMA
DE GOMOS. APRESENTA-SE ESTRUTURALMENTE ÍNTEGRA, PORÉM COM TRECHOS EXTENSOS
OXIDADOS. HÁ PRESENÇA DE VEGETAÇÃO.

BASE DE ALVENARIA
BASE CIRCULAR EM ALVENARIA COM REBOCO TRADICIONAL COM PINTURA. ESTE ELEMENTO
APOIA A BACIA DE FERRO FUNDIDO. APRESENTA DANOS DE UMIDADE, SUJIDADE, AUSÊNCIA DE
PINTURA, EXPOSIÇÃO DO REBOCO E TRECHOS COM AUSÊNCIA DO MESMO.

LEGENDA DOS DANOS

1/25

03/04

FOLHA:

ESCALA:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA
PROJETO:

RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA

ETAPA DO PROJETO:

PROFISSIONAL:

MAPEAMENTO DE DANOS - COLUNA DE ALVENARIA E ESTÁTUA

DATA:

TAYANA FIGUEIREDO

08-2019

TINTA ESMALTE SINTÉTICO
COR CINZA GRAFITE COM
ACABAMENTO ACETINADO

TINTA ESMALTE SINTÉTICO
COR CINZA GRAFITE COM
ACABAMENTO ACETINADO

LIMPEZA E RECUPERAÇÃO
DA PLACA ORIGINAL

ELEMENTO SUPERIOR DA COLUNA
DE CONCRETO RESTAURADO
COM RACHADURAS SUPRIMIDAS E NOVA
PINTURA NA COR CINZA MÉDIO (executar
nova fixação com parafusos metálicos)

BACIA DE FERRO FUNDIDO
PINTADA COM ESMALTE SINÉTICO NA COR
CINZA GRAFITE COM ACABAMENTO
ACETINADO OU FOSCO

planta baixa

TINTA ESMALTE SINTÉTICO
COR CINZA GRAFITE COM
ACABAMENTO ACETINADO

TINTA ESMALTE SINTÉTICO
COR CINZA GRAFITE COM
ACABAMENTO ACETINADO

PRÓTESE DE TRECHO
FALTANTE DO DEDO
EM RESINA (somente caso
sejam feitos testes para
aprovação da fiscalização e
órgão de preservação)

TINTA MINERAL
COR CINZA CLARO
(aplicar sobre
canaluras e frisos
horizonais)

TINTA MINERAL
COR CINZA MÉDIO
(aplicar na base
octogonal e faces da
coluna octogonal)

vista 01

QUADRO GERAL DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURO

· DESMONTE E TRANSPORTE
SALVO PARA O CASO DA BACIA DE FERRO FUNDIDO DO CHAFARIZ, DEVE SER PREVISTA PARA A ESCULTURA A
POSSIBILIDADE DE RETIRADA DA MESMA PARA TRATAMENTO ABRIGADO EM FUNÇÃO DA PROTEÇÃO DO AR
ÚMIDO BEM COMO DAS INTEMPÉRIES RECORRENTES EM CERTOS PERÍODOS NA REGIÃO.
DEVEM SER TOMADAS TODAS AS PRECAUÇÕES DURANTE AS OPERAÇÕES DE DESMONTE, TENDO EM VISTA O
CARÁTER QUEBRADIÇO QUE OS TRECHOS ENFERRUJADOS PODEM TER.

· LIMPEZA E DECAPAGEM
EXISTEM VÁRIAS TÉCNICAS DE LIMPEZA E DECAPAGEM, TODAS ELAS REQUERENDO PRECAUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO DE FORMA A EVITAR QUAISQUER DETERIORAÇÕES NA PEÇA. SENDO ASSIM, ESTA ETAPA VISA A
RETIRADA DAS CAMADAS DE TINTAS EXISTENTES SOBRE AS PEÇAS BEM COMO DOS FOCOS DE
FERRUGEM/CORROSÃO.
DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM USO DE ESCOVA METÁLICA. DEVE-SE FAZER
TESTE NO LOCAL (ESCULTURA E CHAFARIZ) ATRAVÉS DO USO DE ESCOVA DE LATÃO E AÇO PARA DEFINIÇÃO
DA BITOLA E DE QUAL A MAIS ADEQUADA/MENOS AGRESSIVA AOS OBJETOS. O USO DE LIXA É INADEQUADO
POIS A MESMA NÃO ALCANÇA A POROSIDADE DO FERRO E TRECHOS COM REENTRÂNCIAS.TAMBÉM SE FAZ
INADEQUADO O USO DE REMOVEDOR TENDO EM VISTA QUE A INVESTIGAÇÃO NÃO CONTEMPLOU A
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TINTA. APARENTEMENTE SE TRATA DE TINTA LÁTEX A BASE D'ÁGUA. SENDO
DESSE MATERIAL NÃO É RECOMENDÁVEL USO DE REMOVEDOR.

· REMOÇÃO DE POEIRA
APÓS A DECAPAGEM, A POEIRA DO MATERIAL DEVERÁ SER REMOVIDA MECANICAMENTE COM AR COMPRIMIDO
E DEPOIS COM ESCOVA, RETIRANDO TODOS OS DETRITOS DAS PEÇAS. NÃO DEVE SUBSISTIR QUALQUER
VESTÍGIO DE POEIRA OU UMIDADE.

· NOVA VEDAÇÃO E REPARO (FOSTATIZAÇÃO)
APÓS REMOÇÃO DE POEIRA DEVERÁ SER EFETUADO REPARO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO À FRIO A SER
APLICADA COM PINCEL OU PISTOLA. ESSA OPERAÇÃO CONSISTE EM UM PROCESSO DE PROTEÇÃO
SUPERFICIAL DE METAL COM O RECOBRIMENTO DE FOSFATOS NEUTROS E MONOÁCIDOS. O FOSFATO EM
CONTATO COM O ÓXIDO DE FERRO GERA CAMADA PROTETORA DE COLORAÇÃO BRANCA. DEVE-SE DEIXAR
SECAR O PRODUTO (TIPO FOSFATEX OU SIMILAR) POR APROXIMADAMENTE 24 HORAS.
NESTE ITEM PODE ESTAR PREVISTA A RECOMPOSIÇÃO DO TRECHO DO DEDO FALTANTE DA ESCULTURA

EM RESINA SENDO MAIS EFETIVO QUE A SOLUÇÃO EM FERRO FUNDIDO. A RESINA PODE SER POSTA EM

DAR

ACABAMENTO

A

SUA

GEOMETRIA

E

RELEVO,

PODENDO

SER

COLADA

DIRETAMENTE

NO

FORMA NUM MOLDE E TRABALHADA MECANICAMENTE APÓS O SEU ENDURECIMENTO DE MODO A DEFINIR A

A RESINA SINTÉTICA DEVERÁ SER DA MESMA NATUREZA QUÍMICA DOS ADESIVOS, COMPORTANDO UMA

SUPORTE/ESCULTURA.

CARGA METÁLICA QUE LHE CONFERIRÁ PROPRIEDADES COESIVAS IMPORTANTES. O PRODUTO DE CARGA

ATRAVÉS DE PRÉ-FORMAÇÃO DAS PARTES DIRETAMENTE SOBRE O ORNAMENTO, HAVENDO UMA BOA

PODERÁ SER ALUMÍNIO OU FERRO FUNDIDO. A MOLDAGEM DAS PEÇAS QUE FALTAM PODERÁ SER REALIZADA

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCAGEM)
APÓS A FOSFATIZAÇÃO DEVERÁ SER IMPLEMENTADO O PROCESSO DE ZINCAGEM A FRIO DAS PEÇAS.

QUALIDADE DE ADESÃO SOBRE O FERRO FUNDIDO.

·

TRATA-SE DE PROCESSO DE TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS REALIZADO DE MANEIRA MAIS

A ZINCAGEM A FRIO SERÁ EFETUADA NAS PEÇAS DE FERRO FUNDIDO DE FORMA A GARANTIR UMA VIDA

PRÁTICA E RÁPIDA.

APLICAÇÃO DE TINTA
APÓS ZINCAGEM E SECAGEM DEVERÁ SER APLICADA PINTURA NOS TONS DE CINZA CLARO, MÉDIO E

TONALIDADE PRATEADA, A QUAL DEVE PASSAR POR 24 HORAS DE SECAGEM.

ÚTIL MAIOR EVITANDO DESGASTE POR CORROSÃO E POR OXIDAÇÃO. A FOSFATIZAÇÃO DARÁ A PEÇA

·

O CINZA CLARO PARA OS ORNAMENTOS (CANALURAS E FRISOS). O CINZA MÉDIO PARA OS DEMAIS

GRAFITE. O GRAFITE PARA AS PEÇAS EM FERRO FUNDIDO.

DEVERÃO SER EFETUADOS TESTES IN LOCO PARA CORRETA COMPREENSÃO DOS EFEITOS CROMÁTICOS

TRECHOS (PANOS DA COLUNA).

DESSAS TINTAS APLICADAS E APROVAÇÃO FINAL DO ÓRGÃO DE PATRIMÔNIO ESTADDUAL E DA FISCALIZAÇÃO.

PARA OS SUBSTRATOS DE FERRO FUNDIDO O IDEAL SERIA A TINTA LACA NITROCELULOSE COM ACABAMENTO

COR CINZA GRAFITE COM ACABAMENTO ACETINADO. REFORCE-SE QUE DEVERÃO SER APLICADOS TESTES

NA COR CINZA GRAFITE. COMO SEGUNDA OPÇÃO PODERÁ SER UTILIZADA A TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA

NAS PEÇAS PARA AVALIAÇÃO DO CORRETO EFEITO PRETENDIDO SOBRE O BEM ARTÍSTICO. O ACABAMENTO

DEVERÁ SER O TIPO FOSCO OU ACETINADO.

A ESCOLHA DO TOM CINZA GRAFITE SE DEVE À APROXIMAÇÃO COM A LEITURA NATURAL DA COR DO

OS TRECHOS DE ALVENARIA DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NAS PRANCHAS.

FERRO, ALÉM DO FATO DE SE TRATAR DE ESCOLHA QUE RESPONDE EFETIVAMENTE À INTERFACE COM ÀS

INTEMPÉRIES E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAIS, INCLUINDO PROBLEMAS REFERENTES À FALTA DE

COM RELAÇÃO À PLACA COM INSCRIÇÕES DA INAUGURAÇÃO SERÁ FEITA LIMPEZA PARA SER

MANUTENÇÃO E PRESENÇA DE POEIRA.

REAPROVEITADA. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL DEVERÁ SER EXECUTADO NOVO MODELO EM PEDRA NOBRE (GRANITO

EM TONALIDADE ESCUTA E ACABAMENTO NATURAL) PARA PONTUAR A NOVA INTERVENÇÃO.

1/50

04/04

FOLHA:

ESCALA:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA
PROJETO:

RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MISERICÓRDIA

ETAPA DO PROJETO:

PROFISSIONAL:

PROPOSTA DE RESTAURO - CHAFARIZ

DATA:

TAYANA FIGUEIREDO

08-2019

RRT SIMPLES
Nº 0000008639364
INICIAL
INDIVIDUAL

Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:
Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente
no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal
pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento)
sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento. * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação
do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: TAYANA DO NASCIMENTO SANTANA CAMPOS FIGUEIREDO
Registro Nacional: A94541-2

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA
CNPJ: 06.307.102/0001-30
Contrato: Nº 2715/OCBR

Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 22/09/2017

Data de Início: 22/09/2017

Previsão de término: 22/12/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
Endereço: PRACA DA MISERICÓRDIA

Nº: s/n

Complemento: em frente à Santa Casa de Misericórdia
Bairro: CENTRO
Coordenadas Geográficas: Latitude:

UF: MA
CEP: 65015300
Cidade: SÃO LUÍS
-2.5345099999999547
Longitude: -44.297049999999956

4. ATIVIDADE TÉCNICA
Grupo de Atividade: 5 - ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Subgrupo de Atividade: 5.2 - CONSULTORIA
Quantidade: 25,00

Unidade: m²

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIÇÃO
Projeto de restauração de bem artístico integrado referente ao chafariz e escultura integrante da Praça da Misericórdia em
São Luís - MA. Tratou-se de análise tipológica, mapeamento de danos, diagnóstico e proposta de intervenção.

6. VALOR
Total Pago:

R$ 0,00

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: WybZ6W Impresso em: 22/08/2019 às 17:40:52 por: , ip: 177.66.194.66
www.caubr.gov.br
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7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_____________________, ________ de ___________________ de ________
Local

Dia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA
CNPJ: 06.307.102/0001-30

Mês

Ano

TAYANA DO NASCIMENTO SANTANA CAMPOS
FIGUEIREDO
CPF: 000.217.883-40

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: WybZ6W Impresso em: 22/08/2019 às 17:40:52 por: , ip: 177.66.194.66
www.caubr.gov.br
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