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Introdução 

             

• Importância: características conceptivas –  

valores artístico, histórico e de antiguidade; 

• Recuperação de seu significado; 

• Avançado nível de degradação; 

• Nunca foi alvo de intervenção restaurativa; 

• Carência de estudos tecnológicos; 

• Gerar coerente proposta de restauro - 

teoria e tecnologia. 

 

 

 

 

 



Revisão bibliográfica 

– Influência religiosa na arquitetura civil do século XVIII 

• Século XVIII  

 riquezas exportadas: açúcar, prata e diamantes  reconstrução,  

melhoramento ou acréscimos nas propriedades  Norte do país, 
onde se concentrava grande parcela das classes mais abastadas e 
ilustres; 

administração direta de Lisboa 

construtores portugueses   

Companhias Gerais do Comércio 

constituição colonial : estilo pombalino 

adaptações ao clima 

 

TIPOLOGIAS: “casa-torre”,“casa comprida” 

capela anexa  

 
 

Fonte: Biblioteca do IPHAN. 

 
 



 Objeto de estudo 

Abordagem Metodológica 

Fonte: Google Earth, 2011. 



1ª Etapa: Pesquisa histórico-documental e análise cronológica do edifício 

2ª Etapa: Pesquisa de campo 

– Levantamento fotográfico 

– Levantamento físico cadastral 

3ª Etapa: Diagnóstico do estado de conservação 

– Mapeamento de danos 

4ª Etapa: Investigação laboratorial 

– Determinação do traço mais provável da argamassa 

– Análise de microscopia ótica 

5ª Etapa: Proposta de intervenção 

Abordagem Metodológica 



– A herança da família Pombo 

• Ambrósio Henriques (1750-1820)   
descendentes 

 

• 1784: referência como oratório público – 
Alexandre Rodrigues Ferreira  

 

• Uso: celebrações, prelados, batizados, 
casamentos, ladainhas, terços, etc.; manifestações 
religiosas da população das proximidades 

 

• Venda da capela   UFPA 

Fonte: MEIRA FILHO, A Província do Pará, Belém,  

13 e 14, abril, 1969. Caderno 4, p. 1 

 

Pesquisa histórico-documental  

Primeiro anúncio de venda da capela Pombo. 

Fonte: Jornal O Liberal de 06 de fevereiro de 2010. 



– A influência de Landi 

• Antonio José Landi (1713-1791)  arquiteto “italiano luso-tropicalizado” 

• Atividade profissional  clientes senhores de engenho  

• Influência  duas correntes distintas do barroco tardio: classicizante e 
borromínica   concepção projetual arquitetônica e estilística 

 
 

Volutas  

convergentes 

Pilastras 

sobrepostas  

Pesquisa histórico-documental  

Foto: Mayra Martins, 12/2011. 



– Tipologia integrada a um 
sobrado colonial  

(“casa com capela anexa”) 

 

– Fachada: composição 
retabular, pano único;  

 

– Composição simétrica  

 

– Linhas gerais 
essencialmente tardo-
barrocas 

 

 

 

 

Pesquisa histórico-documental  

Dentículos 

Rosetas 

Concha 
Volutas 

Eixo de 

simetria 

Vaso tipo 

fogaréu 
Segmento 

de frontão 

Pedestal 

elevado 

Pilastra 

Guarda-corpo 

em balaústres 

• Análise tipológica e estilística do edifício 

 

 

 



Pesquisa histórico-documental  

• Cronologia das intervenções 

1980 – Reforma  

– Pintura com tinta branca 

– Indícios de aplicação de argamassa  

de cimento em algumas áreas 

 

 



 
• Levantamento fotográfico 

 

– Estrutura: paredes estruturais; alvenaria de 
pedras de tamanho variável e acabamento 
irregular, barro e cal, emassadas com 
argamassa de cal, areia e barro; 

 

 

 

– Revestimento: argamassa de cal areia e barro, 
finalizada com tinta branca; 

 

 

 

– Piso: original; tijoleiras  peças quadradas - 
23,5x23,5cm assentadas sem mata-juntas 

 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento fotográfico 

 

– Forro: réguas de madeira em saia e 
camisa pintadas de branco; 

 tábuas de largura uniforme: traçado 
simples em linha retangular, compondo 
figura geométrica. 

 

– Cobertura : telhas cerâmicas tipo capa 
canal; duas águas, sendo uma furtada; sem 
calha intermediária 

 

 

Pesquisa de campo 



 

– Vãos  

 Janela de vão  
rasgado por inteiro 

em madeira 

Porta principal: duas 
folhas de abrir em 

madeira com verga em 
arco abatido com 

rebaixos, almofadas, e 
molduras nos ressaltos 

Porta em 
madeira de uma 

só folha e 
quadro liso 

   Grade extemporânea 

•    Levantamento fotográfico 

 Portas internas: 
almofada que 

acompanha o desenho 
com verga curvilínea 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Planta baixa 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Planta de cobertura 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Fachada 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Corte  01 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Corte 02 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Corte 03 

 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Paginação de forro 

 

P.D.: 3,29m 

P.D.: 7,34m 

P.D.:2,63m 

Pesquisa de campo 



• Levantamento físico-cadastral 
– Paginação de piso 

 

Pesquisa de campo 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos  - forro 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos - forro 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos - piso 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos - piso 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 

 



• Mapeamento de danos 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 

 



Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 
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Diagnóstico do estado de conservação 

 • Mapeamento de danos 

 



Investigação laboratorial 

• Determinação do traço mais provável da argamassa 

• 6 amostras: resultados variáveis 

• Traços fracos 

• Amostra 03: traço mais forte - ornamento 

• Amostra 05: traço mais fraco - reforma 

 

 

Amostra de 

argamassas 

Porcentagem de 

finos –  

argila + silte  

(%) 

Porcentagem de 

grossos – areia 

 (%) 

Porcentagem de 

ligante – resíduo 

solúvel (%) 

 

Traço mais provável 

(média das 

determinações)  

Cal : Argila : Areia 1ª det. 2ª det. 1ª det. 2ª det. 1ª det. 2ª det. 

01 14,20 15,60 56,10 54,60 20,90 20,10 1:0,99:4,26 

02 15,20 14,50 63,00 64,70 21,80 20,80 1:0,94:4,06 

03 14,00 14,10 56,10 54,60 29,90 31,30 1:0,62:2,45 

04 12,70 13,50 67,10 65,80 20,20 20,70 1:0,87:4,40 

05 8,70 10,10 74,10 74,00 17,20 15,90 1:0,77:6,06 

06 17,2 16,5 54,20 61,10 28,60 22,40 1:0,91:3,13 



• Investigação laboratorial 

– Estratificação da camada pictórica 

• Seções polidas 

 

 

 

 

 

 

• Indicativo de caiação; 

• Leitura geral de 3 tonalidades: 

– Ocre: atribuído à provável utilização de tabatinga em sua 
composição; 

– Branco mais alvo: tinta branca; 

– Branco menos intenso: camada de preparação. 

 

Investigação laboratorial 

Seção polida da 

amostra T1 - 

fachada 

Seção  da amostra 

T4 - interior 



• Amostra T2 

• Branco e ocre 

 

6 camadas 

de pintura 

Substrato 

Investigação laboratorial 



• Amostra T4 

• Branco e ocre 

 7 camadas:  
 4 pintura;  

 3 preparação 

 

Substrato  

 

Investigação laboratorial 



• Princípios norteadores do projeto: 

 

– Resgatar a unidade artística da obra; 

 

– Resguardar testemunhos artístico e histórico; 

 

– Primar pela unidade potencial da obra de arte; 

 

– Garantia da distinguibilidade ;  

 

– Reversibilidade dos procedimentos restaurativos 
 

 

Proposta de intervenção 



• Planta de intervenção 

Proposta de intervenção 



• Planta baixa 

Proposta de intervenção 



• Layout 

Proposta de intervenção 



• Planta de cobertura 

Proposta de intervenção 
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• Corte 03 

Proposta de intervenção 

Escada em caracol 



• Fachada principal 

Proposta de intervenção 



• Paginação de forro 

Proposta de intervenção 

Forro em gesso acartonado 



• Paginação de piso 

Proposta de intervenção 



• Planta de iluminação 

Proposta de intervenção 



• Proposta terreno 

Proposta de intervenção 



• Simulação tridimensional 

Proposta de intervenção 



• Simulação tridimensional 

Proposta de intervenção 



• Simulação tridimensional 

Proposta de intervenção 



 Necessidade de preservação do edifício: a proposta restaurativa como 
importante subsídio para salvaguardá-lo. 

 

 Propostas ressaltaram:  originalidade; singularidade; riqueza ornamental e 
delicadeza de formas da capela  promover sua revalorização.  

 

 Aproveitamento do espaço posterior  ampliação do uso do monumento, 
 revelá-lo à comunidade  mostrou a importância  ponto de atração 
na área 

 

 Instâncias teórica, histórica, estética, cultural e tecnológica  atendeu as 
necessidades atuais do imóvel, adaptando os usos sem interferir em sua 
leitura geral  entendê-lo como obra de arte e patrimônio da cidade, 
cumprindo os objetivos pretendidos para o trabalho. 

 

Conclusões 


