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1 APRESENTAÇÃO  

Este trabalho visa à elaboração de projetos para a restauração e reabilitação do 

imóvel localizado na av. Boulevard Castilho França nº 768, entre travessa 1º de Março e 

Rua da Industria, tendo como referência o Contrato de Prestação dos Serviços 

Especializados para a Elaboração de Projeto de Restauração e Reabilitação de 

edificação histórica visando a ampliação do Centro Cultural SESC Boulevard em 

Belém/PA.  

O serviço apresenta como contratante o Serviço Social do Comercio do Pará 

(SESC), e o contratado o escritório Escala Três Arquitetos Associados, especialista em 

preservação e restauração do Patrimônio Arquitetônico Histórico.   

O trabalho é desenvolvido em quatro etapas: a primeira refere-se à Identificação 

e Conhecimento do Bem; a segunda contempla diagnóstico do estado de conservação; a 

terceira apresenta a proposta de intervenção; e a quarta refere-se ao projeto estrutura.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Restaurar e reabilitar, bem imóvel de interesse à preservação, localizado na Av. 

Boulevard Castilhos França nº, no bairro da Campina, área urbana do centro 

histórico de Belém. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 realizar coleta de dados na edificação histórica; 

 diagnosticar as patologias existentes na edificação e o estado de conservação dos 

seus materiais; 

 elaborar o Projeto de Restauração e Reabilitação para o imóvel localizado na av. 

Boulevard Castilhos França Nº 768 

 desenvolver o projeto arquitetônico integrando energia renovável com a utilização 

de painéis fotovoltaicos.  

2 INTRODUÇÃO 

O bem histórico pesquisado está localizado no centro urbano antigo do município 

de Belém/PA, estado do Pará, na Av. Boulevard Castilhos França nº 768 no bairro da 

Campina, conforme mostra a Figura 1 
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 Figura 1 - Mapa do Centro Histórico de Belém e sua área de entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo digital DEPH/FUMBEL/PMB. Belém, novembro/2005. Adaptado pela 
equipe técnica, 2015. 

A edificação histórica, faz parte de um conjunto arquitetônico pretérito, composto 

atualmente por 03 sobrados, com fachadas azulejadas, ambos, representantes da 

arquitetura singela do final do século XIX e início do século XX. Neste conjunto encontra-

se, também, implantado a unidade Centro Cultural SESC Boulevard e o bem pesquisado 

que funcionará como uma ampliação dessa unidade (Figura 2)  

Figura 2 – O Conjunto arquitetônico em que se encontra incluído, o bem pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados. 06/2015 
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3 METODOLOGIA  

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ribeiro et al (2003, p. 560) enfatizam que, 

[...] para se efetivar os procedimentos metodológicos do projeto de 
restauro, deve-se considerar que a intervenção em uma edificação 
histórica apresenta além dos desafios comuns a qualquer elaboração de 
um projeto de arquitetura, existe uma dificuldade a mais, pois a 
edificação (produto do projeto) além de objeto arquitetônico é também 
um documento. 

Considerando que o edifício histórico pesquisado além de um objeto arquitetônico 

é também um documento, os procedimentos metodológicos tomados como referência 

para o desenvolvimento deste projeto de restauro e reabilitação arquitetônica, utiliza 

como método de coleta de dados, investigar a edificação sobre dois aspectos, com suas 

respectivas etapas e divisões:  

 estudar e analisar o edifício como Objeto Histórico: levantamento histórico e 

artístico, arquitetônico iconográfico e da legislação; 

 estudar e analisar o edifício como Objeto Físico: levantamento arquitetônico e de 

instalações, e levantamento do estado de conservação e estrutural. 

Esse tipo de metodologia de coleta de dados é utilizado pelo grupo de pesquisa 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Esses levantamentos de dados 

devem ser iniciados simultaneamente, pois alguns dados de uma determinada etapa 

podem auxiliar na pesquisa de outra (Ibid, p.119).  

O projeto é desenvolvido em três etapas: leitura e conhecimento da edificação; 

diagnóstico; e proposta de intervenção.  

A primeira etapa tem o objetivo de conhecer e analisar a materialidade da 

edificação, bem como seus aspectos históricos. Identifica os seus valores culturais, 

através da compreensão da sua história descrita ao longo de sua vida.  

A segunda etapa identifica o estado de conservação do bem. Analisa o grau de 

deterioração dos materiais identificando os problemas que possam diminuir a vida útil do 

bem pesquisado.  

A terceira etapa, apresenta as diretrizes que contemplam as soluções de uso e 

procedimentos necessários que caracterizem a intervenção sempre visando a 

preservação do bem pesquisado. 
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Os métodos utilizados na pesquisa para a coleta e registro dos dados é o método 

de observação e de levantamento. Esses métodos são realizados a partir de visitas 

efetivadas no espaço físico da edificação, ou seja, na fonte primária, transformando esses 

dados coletados em registros fotográficos e representações gráficas que expressam a 

memória física e o estado de conservação do bem histórico e em bibliografias referentes 

ao tema, ou seja em fontes secundarias, dados transformados em textos e tabelas.   

4 ASPECTOS LEGAIS DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO EDIFICIO 

PESQUISADO 

4.1 ESFERA FEDERAL 

- Decreto Lei Federal Nº. 25 de 30-11-1937. 

É a Lei Federal que fornece as diretrizes de proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional. Define que nos seus art. 17 e 18 que: 

As coisas tombadas não poderão ser em caso nenhum destruídas, 
demolidas ou mutiladas, sem a prévia autorização especial do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional/IPHAN, ser reparadas, pintadas ou 
restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado 
e estabelece que não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construções que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar 
o objeto (BRASIL, 1937).  

A edificação pesquisada encontra-se localizada na área do comercio do bairro da 

Campina e é protegida pela esfera federa, através do Decreto Lei nº 25 de 1937, por ser 

imóvel com características históricas fazendo parte do tombamento do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico do Ver o Peso (Figura 3), efetivado em 1977, pelo Instituto 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN. 
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Figura 3 – Perímetro Urbano de Tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 
do Ver o Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 2ª SR IPHAN 2014 –Pará. Adaptado pela equipe técnica. 03\2015. 

A edificação pesquisada encontra-se também, situada no entorno imediato da 

Igreja e Convento dos Mercedários (Figura 4), monumentos históricos tombados pela 

esfera federal desde 1941.  

Figura 4 – Igreja e Convento dos Mercedários e O Bem Imóvel Pesquisado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada do Google Maps. Street View. Adaptado pela equipe técnica em 
06/2015 
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A morfológica da área urbana em que se encontra implantado o bem pesquisado, 

é representada pelo traçado ortogonal, composto por quadras com polígonos irregulares, 

vias pavimentadas, lotes com formato retangular, com as edificações implantadas no 

alinhamento do lote (Figura 5).  

Figura 5 - Vista aérea do espaço urbano de entorno do bem pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 2014. Adaptado pela equipe técnica. 03/2015 
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A feira, juntamente com o mercado do Ver – O- Peso em Ferro com a venda do 

Peixe, e o Mercado Municipal Francisco Bolonha, com a venda da Carne, (Figura 6) 

contextualizam a morfologia e a paisagem do espaço urbano em que o bem histórico 

pesquisado está situado. 

Figura 6 – Mercado de Carne e Mercado de Peixe do Ver o Peso  

 

 

 

 

 

 

Fonte: (a) Imagem retirada do Google Maps. Street View. Adaptado pela equipe técnica 
em 06/2015, (b) Acervo, Escritório Escala Três. 2008 

 

É importante salientar que a edificação pesquisada está situada no bairro da 

Campina, tombado em maio de 2011 pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 

Nacional e homologado pela então Ministra de Estado da Cultura Anna Maria Buarque de 

Hollanda através da Portaria nº 54 em maio de 2012 (DOU, 10/05/2012). O tombamento 

do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico dos bairros da Campina e Cidade 

Velha no município de Belém, estado do Pará, foi inscrito no Livro do Tombo Histórico, 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN.  

4.2 ESFERA ESTADUAL  

- Lei Estadual nº 5629, de 20 de dezembro de 1990 

No contexto estadual, a lei que dispõe sobre a Preservação e Proteção do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Pará, a qual tem como parâmetro 

principal o Decreto Lei nº 25 e a Constituição Federal de 1988, é a Lei Estadual nº 5629, 

de 20 de dezembro de 1990. 

Os bens culturais imóveis tombados pela esfera estadual apresentam área de 

entorno, ambiência ou vizinhança delimitado, para proteção da unidade arquitetônica e 

(a) (b) 
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paisagística. Conforme o Art. 6 “cabe ao DPHAC ou AMPPPC, vinculados a Secretaria 

Estadual de Cultura do Estado do Pará, à definição dessas áreas, inclusive para ampliá-

las se necessário” (PARÁ, 1990). O Art.30, no seu Parágrafo Único pontua que, “quando 

não houver delimitação será considerada área de entorno, ambiência ou vizinhança, a 

abrangida pelo raio de no mínimo 100m (cem metros), a partir do eixo de cada fachada 

externa” (PARÁ, 1990).  

Entretanto, o imóvel pesquisado não se encontra na área protegida do entorno de 

bens tombados pela esfera estadual. O que se observa é que o bem imóvel pesquisado 

está localizado em quadra adjacente fora da linha de salvaguarda estadual como mostra 

a Figura 7 

Figura 7 - Mapa de delimitação da área de entorno dos bens tombados e em processo 
de tombamento pela esfera estadual, com a identificação da localização do imóvel estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DPHAC/2014 

4.3 ESFERA MUNICIPAL 

Dentre as esferas de poder público, cabe ao poder municipal a proteção do 

patrimônio cultural do Município. A proteção é exercida pela Fundação Cultural do 

Município de Belém (FUMBEL), através do Departamento de Patrimônio Histórico 

(DEPH), atuando diretamente no Centro Histórico e sua área de entorno, bem como, em 

todos os bens que apresentam características históricas. Cabe à FUMBEL, em conjunto 

Imóvel pesquisado  

Área de proteção estadual  
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com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), analisar e aprovar projetos ou 

qualquer obra de intervenção nos bens imóveis tombados e de sua área de entorno. No 

caso dos bens móveis e integrados, esse procedimento ficará a cargo da FUMBEL. 

Detalhadamente as leis municipais que se referem à área a Proteção do 

Patrimônio Histórico e Artístico e Natural, são: 

- Lei nº. 7.709 – Lei do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do 

Município de Belém. 

Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em 18-05-94, regulamenta a área 

do Centro Histórico de Belém (CHB) e seu entorno, adotando critérios de uso e de 

ocupação, as possibilidades de intervenção e as penalidades a serem aplicadas; ratifica 

o tombamento do Centro Histórico, definido pela Lei Orgânica do Município de 1990, 

remetendo à definição de sua delimitação e de seu entorno, bem como das zonas de uso 

e dos modelos urbanísticos aplicáveis a elas; defini os incentivos fiscais, como a redução 

ou isenção do (IPTU) e de taxas para licenciamento de obras (Figura 8).  

Figura 8 - Mapa de delimitação da área histórica do município de Belém, regulamentado 
pela Lei nº 7.709. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da edificação pesquisada tendo como referência a área do centro histórico 
e seu entorno. 

Fonte: FUMBEL adaptado pela equipe técnica. 2015 

 

Considerando a Lei 7.709, ressalta-se que no caso de bens tombados ou de 

interesse à preservação, os mesmos são classificados por categorias de intervenções: 

Área do Centro Histórico  

Localização do bem 
pesquisado  

Área de entorno do 
Centro Histórico  
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“[...] Preservação Arquitetônica Integral, Preservação Arquitetônica Parcial, 

Reconstituição Arquitetônica, Acompanhamento e Renovação” (BELÉM, 1994). Nas 

quatro primeiras categorias, o objetivo bem evidenciado é o da preservação das 

estruturas arquitetônicas, enquanto que na de renovação são enquadrados os casos em 

que já ocorreu a demolição, o desabamento ou em que a edificação existente não 

apresenta nenhum interesse, contribuindo até para a degradação do conjunto. 

Analisando-se pela Lei 7.709 o bem histórico pesquisado, apresenta tombamento 

preventivo, e encontra-se classificado como intervenção de preservação arquitetônico 

parcial, ou seja, “[...] destina-se à recuperação das características arquitetônicas, 

artísticas e decorativas que anteriormente compunha a sua fachada e a cobertura na 

época de sua construção” (BELÉM, 1994), aceitando intervenções internas que o 

reabilitem para a contemporaneidade dos dias de hoje.  

Poucos são os vestígios arquitetônicos encontrados no interior do bem imóvel 

pesquisado, devido ao seu avançado estado de degradação. Observa-se a presença de 

alguns maciços, em pedra argamassada, descarnados, totalmente desprotegidos das 

intempere (Figura 9).   

Figura 9 – Fachada e Interior do Imóvel Pesquisado. 

 

Fonte: Acervo Escala Três Arquitetos Associados, 03/2015. 

- Plano Diretor Urbano do Município de Belém – Lei Municipal nº 8. 655/2008 

A Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008 dispõe sobre o Plano Diretor do Município 

de Belém, definindo o ordenamento do território municipal em Macrozona do Ambiente 

Urbano (MZAU) e em Macrozona do Ambiente Natural (MZAN). Segundo o Art. 87, o bem 
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histórico pesquisado faz parte da Macrozona do Ambiente Urbano, e está localizado na 

Zona de Ambiente Urbano-ZAU 7 no Setor I (BELÉM, 2008) (Figura 10). 

Figura 10 – Zoneamento do Plano Diretor com a localização do bem pesquisado  

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo V do plano diretor de Belém de 2008, sobre zoneamento. Disponível: site 
www.belem.pa.gov.br/planodiretor. Adaptado pela equipe técnica. 2015 

 

Considerando-se o Zoneamento estabelecido no Anexo V (ZAU 7- Setor I) e o Art. 

94 do Plano Diretor do Município de Belém (2008), a área caracteriza-se por seus 

atributos históricos, paisagísticos e culturais, por desempenhar tradicionalmente as 

funções de centro comercial, administrativo, de serviços e portuário, com atendimento a 

todo o Município, e por apresentar:  

I - infra-estrutura consolidada; II - mobilidade reduzida; III - degradação 
paisagística e ambiental; IV - edificações históricas descaracterizadas; V 
- grande número de imóveis desocupados e subutilizados. Tem como 

Bem Imóvel Pesquisado  
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objetivos: I - requalificar, preservar e conservar o núcleo histórico; II - 
requalificar as edificações degradadas; III - estimular o uso habitacional; 
IV - promover a melhoria da infra-estrutura; V - potencializar as 
atividades de turismo e negócios afins (BELÉM, 2008) 

Segundo o Art. 144, encontra-se também em uma das zonas especiais de 

Interesse do Patrimônio Histórico e Cultura (ZEIP) (Figura 11). Conforme descrito no Art. 

113 do Plano Diretor, são áreas formadas por sítios conjuntos arquitetônicos de valor e 

significância cultural, de relevante expressão artística, histórica, arqueológica e 

paisagística, que requerem preservação e reabilitação ou compatibilização com o sítio 

integrante do conjunto (BELÉM, 2008) 

Figura 11 – Localização do bem pesquisado na Zona Especial Preservação 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo VI do plano diretor de Belém de 2008, Zoneamento Especial. Disponível: 
site www.belem.pa.gov.br/planodiretor. Adaptado pela equipe técnica. 2015 

 

Análise Conclusiva  

Após a análise das leis de proteção ao patrimônio cultural de Belém, conclui-se 

que o bem histórico pesquisado, está salvaguardado por duas esferas de poder, ou seja, 

recebe proteção federal por fazer parte do tombamento do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico do Ver o Peso; e também é protegido pelo município por estar localizado na 
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área do centro histórico de Belém no bairro da Campina, que se encontra salvaguardado 

através de tombamento preventivo desde de 1994. 

5 PROJETO DE RESTAURAÇÃO E REABILITAÇÃO - ANEXO CENTRO 

CULTURAL SESC BOULERVARD 

O desenvolvimento do projeto de intervenção de Restauro e Reabilitação do 

edifício histórico Anexo do Centro Cultural Sesc Boulevard Belém/Pará, foi realizado 

considerando a metodologia tradicional do restauro através das etapas: Identificação e 

Conhecimento do Bem; Diagnóstico; e Proposta de Intervenção. 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM  

5.1.1 Pesquisa Histórica da Evolução da Área Urbana. 

A – Tempo de Conquista  

Foi durante a União Ibérica (1580-1640) e da ocupação da região amazônica que 

os portugueses fundaram a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, em 12 de 

janeiro de 1616. Sua fundação está intrinsecamente ligada à necessidade de controle da 

imensa bacia do rio Amazonas e sua ocupação foi, sobretudo, resultado da política 

econômica mercantilista praticada por Portugal e Espanha. 

A intensificação da presença estrangeira como franceses, holandeses e ingleses, 

na costa norte, motivou a Coroa Ibérica a realizar a conquista e ocupação desse território, 

especialmente da região do Amazonas, tanto para preservar o monopólio ibérico do 

comercio de açúcar quanto para proteger as minas de pratas peruanas, que poderiam ser 

atingidas através do rio. Foi nesse momento que se iniciou o processo de ocupação da 

Amazônia. Através da instalação e conquistas de postos fortificados e do recrutamento 

de mamelucos e soldados lusos, chegou-se às cercanias de São Luís, iniciando-se a 

campanha para derrotar os franceses que terminaram por se renderem em 1614 (REIS, 

1993, p. 22-23).  

Derrotados os franceses, restava combater os holandeses e ingleses que 

ocupavam o vale do Amazonas, e para isso se enviou uma pequena esquadra em fins de 

1615 para fundar uma praça de armas na foz do rio Amazonas, que seria a base para a 

defesa e ataque contra os estrangeiros. Assim, cumprindo instruções foi que uma tropa 

comandada por Francisco Caldeira Castelo Branco, escolheu em 12 de janeiro de 1616, 

a confluência entre o rio Guamá e a baía de Guajará como local mais apropriado para a 

defesa e para o estabelecimento de um forte rústico, de madeira, e uma ermida em honra 
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de N. S. da Graça, sendo o forte denominado por Castelo de Forte do Presépio, em função 

da frota ter saído de São Luís no natal de 1615. Assim o forte e a pequena ermida foram 

o marco inicial da povoação que posteriormente se desenvolveu e recebeu o nome de 

Feliz Lusitânia. 

O terreno onde o forte foi fundado era uma área elevada, à beira da baía do 

Guajará e ao lado do rio Guamá. Próximo ficava um igarapé, com arredores pantanosos, 

chamado de Piry de Jussara, que dificultava o acesso por terra à fortificação, mas da 

mesma maneira dificultava a ocupação de parte da região adjacente ao forte. Toda a área 

ao redor do forte era cercada de igarapés e alagadiços, o que condicionou a ocupação 

inicial do terreno a faixa de terra elevada, contígua ao Forte e paralela ao rio Guamá, na 

direção norte.  

Segundo Moreira (1966, p.16) foram as condições geográficas de Belém que 

fizeram com que ela superasse São Luís, que fora a base do processo português de 

conquista, tornando-se a cidade mais importante da região, tanto política como 

economicamente ainda no período colonial.  

Uma outra razão para a ocupação inicial da cidade ter sido ao longo do Guamá, 

segundo Moreira ( ibid.1966), foi que este rio foi a primeira via de comércio com os índios, 

e através dele se podia chegar ao Maranhão pelo caminho aberto por Pedro Teixeira, o 

que motivou o povoamento ao longo do rio até o alagadiço, que era uma das 

desembocaduras do Piry. 

Diante do exposto é impossível dissociar a posição ocupada pelo forte e sua 

relação com o desenvolvimento da cidade sendo evidente que a escolha do sitio, não só 

influenciou a posição militar, como também transformou a cidade num importante 

entreposto comercial. Com o desenvolvimento e a afirmação da posse do território pelos 

portugueses, a função comercial foi aos poucos se sobrepondo à função militar.  

Segundo Meira Filho (1976), as primeiras edificações fora da paliçada do presépio 

foram erguidas já em 1616, assim como os primeiros edifícios importantes, como casa de 

câmara e cadeia, casa do capitão-mor, igrejas, alfândega, entre outros, foram construídos 

nos arredores do forte, na parte alta do terreno, longe dos alagadiços, e que durante os 

conflitos com os Tupinambás o forte protegia a população do povoado. A ermida de N.S. 

da Graça foi levada para fora do forte em 1617, e construída como igreja matriz no largo 

fronteiro ao Forte, Meira Filho (1976) atribui a esta igreja e ao largo defronte o centro de 

toda irradiação construtiva da cidade de Belém. 
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O conjunto formado pelo forte e pela igreja, que teve sua construção orientada 

para o forte, representando a cruz e a espada, dois principais marcos dos poderes 

envolvidos na conquista da Amazônia, elementos em torno dos quais se desenvolvia a 

pequena Feliz Lusitânia, que não tardou a crescer e a se expandir. Sendo assim, abertos 

na mata os primeiros caminhos que se tornaram as primeiras ruas da cidade velha. O 

primeiro deles foi o caminho que deu origem à rua do Norte que,    

Partindo da praça d’armas onde se abrigavam os soldados de Caldeira 

Castelo Branco ia até onde hoje está a igreja do Carmo, levantada nos 

terrenos que pertenceram ao Capitão-Mor Bento Maciel Parente e onde 

este tinha sua residência  (CRUZ,1973, p.428) 

Este caminho, que deu origem à primeira rua de Belém, acompanhava 

a escarpa do terraço do sitio primitivo da cidade pelo lado do Guamá; 

era muito plano e se desenvolvia numa altitude situada em torno da cota 

9m;transformou-se na então chamada rua do Norte, atual rua Siqueira 

Mendes cuja extensão, da praça Frei Caetano Brandão até a frente do 

Carmo, é de uns 300m, pois, neste ponto, aproximando-se a rua da 

borda ocidental do terraço, tem junto de si, um dos maiores abruptos que 

se encontram na cidade de Belém, talhado a pique, de 7,5-8m a 2-2,5m, 

rumo às águas do Guama ( PENTEADO, 1968, 2vols, p.100)  

Nesse primeiro momento da ocupação amazônica, a questão militar era o que 

motivara a ocupação do território e a fundação e conformação inicial da cidade e isso se 

concretiza no fato de as primeiras ruas e áreas ocupadas na Feliz Lusitânia serem todas 

próximas ao forte, ou de rápido acesso a ele, assim como eram próximas do rio, através 

do qual se poderia, em caso de ataque, chegar ao Maranhão. Mas a questão política, de 

afirmação do domínio do território não deixava de ser uma preocupação constante e para 

isso era necessário catequizar os indígenas, que constituíam a grande maioria da 

população da região, e para isso foi incentivada a vinda das missões religiosas. Diversas 

foram as missões que se instalaram na Amazônia e na cidade de Belém no período 

colonial para realizar a catequese dos índios, e as construções dos conventos e igrejas 

foi fundamental para a efetivação do domínio português na Amazônia, assim como para 

a conformação urbana de Belém. 

Dessa forma, as ordens religiosas, por meio da catequização e expansão do 

catolicismo, estavam à frente do processo de destribalização dos índios descidos para os 

aldeamentos, ou seja, os missionários dirigiam o processo de desestruturação das 

sociedades indígenas, aculturando-os em cristãos a serviço da colonização portuguesa, 
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enquanto trabalhadores que desenvolviam diversas atividades, tais como: remeiros, 

carregadores, guerreiros, guias e interpretes das expedições portuguesas; empregados 

domésticos; artistas; operários; e particularmente, coletores das drogas do sertão. 

Diversas foram as missões que se instalaram na Amazônia e na cidade de Belém 

no período colonial para realizar a catequese dos índios. A presença de franciscanos, 

mercedários, carmelitas e jesuítas, assim como a construção de seus conventos e igrejas 

foram fundamentais para a efetivação do domínio português na região e para a 

conformação urbana de Belém.   

Paralelo à formação do núcleo urbano da cidade, ocorre em 1627 a fundação do 

convento dos capuchos de Stº. Antônio - primeira ordem instalada na cidade. Esta ordem 

religiosa se achava no Pará desde 1617, quando abrira um convento na localidade 

chamada Una, não muito distante da povoação; mas a mudança deste convento para as 

proximidades do forte, no outro lado do igarapé do Piry, que num primeiro momento 

facilitava a defesa da cidade, mas que representava um obstáculo difícil de ser transposto, 

redirecionou e provocou o crescimento urbano para essa nova área, que também era 

seca e firme, apesar da frágil comunicação por terra com o núcleo original. A ligação entre 

os dois núcleos era realizada através de uma estiva que atravessava o igarapé, criou-se 

assim o caminho para o convento, que não tardou a ser ocupado com habitações.  

A chegada da ordem calçada de N. S. das Mercês e a construção de seu convento 

e igreja no mesmo caminho, próximo à praia, em 1640 contribuiu ainda mais para esse 

processo de ocupação. 

Nesse novo núcleo as ruas estão alinhadas em relação ao litoral, ao porto 

diferentemente do núcleo da cidade onde o forte ocupa o papel de irradiador do 

arruamento caracterizando assim tramas distintas uma da outra. 

Devido o caminho até o convento de Stº. Antônio ser paralelo à baía de Guajará, 

o desembarcadouro logo se instalou ali, retirando-se do lado esquerdo do Piry, próximo 

ao forte; na verdade, apenas as embarcações fluviais atracavam junto ao Piry, enquanto 

os navios maiores ancoravam na baía, em frente à cidade. Devido à movimentação do 

porto os comerciantes também se mudaram para a margem direita do Piry. A rua que ia 

da ponte até o convento das Mercês passou a se chamar “rua dos Mercadores” 

posteriormente rua da Cadeia (atual Cons. João Alfredo), enquanto a continuação desse 

caminho até o convento de Sto. Antônio continuou conhecido pelo nome desse santo. Em 

1640, um segundo caminho se formou levando da ponte do Piry até o convento das 

Mercês margeando a praia e ficou conhecido como ‘rua da Praia’ (atual 15 de Novembro).  
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A cidade, em meados do XVII após a consolidação do domínio português, 

começou a se desenvolver de maneira mais intensa. Com o fim da União Ibérica e a 

restauração portuguesa em 1640 a metrópole precisava recompor sua economia 

explorando a produção de açúcar, tabaco e demais drogas brasileiras para substituir a 

produção de especiarias das feitorias orientais que tinham sido tomadas pelos 

holandeses. Além disso, a esperança do enriquecimento fácil através do ouro e pedras 

preciosas que se esperavam encontrar no “El Dorado” já tinha esmorecido, dando lugar 

a uma preocupação com a produção de produtos comercializáveis nos mercados 

europeus. Assim a fundação de povoados no interior e a comercialização das drogas do 

sertão obrigaram Belém a assumir a posição de posto avançado do governo 

metropolitano para o controle do rio e de entreposto comercial das drogas, o que provocou 

naturalmente um desenvolvimento maior da cidade. 

A segunda metade do século XVII foi marcada pelo aparecimento de um grande 

número de prédios com funções administrativas e religiosas. Em 1650 funda-se a igreja 

da Misericórdia e respectiva Santa Casa, no largo que se chamou “da Misericórdia” que 

ficava no caminho entre o convento das Mercês e o de Stº. Antônio. 

Em 1653 os jesuítas recebem permissão para fundar a capela de São Francisco 

Xavier e o colégio de Sto. Alexandre, primeiro o fazem no bairro da Campina, em terreno 

cedido pelos mercedários, mas depois se instalam ao lado do Forte do Castelo, no local 

então denominado “Portão”, que ficava na divisa da Cidade e da Campina, próximo à 

desembocadura do Piry. No mesmo ano se instala a Alfândega, em um prédio adjacente 

ao da Companhia de Jesus (HURLEY, 1940: 31). Área urbana próxima onde hoje está 

assentado o bem pesquisado. Observa-se na Figura 12, que neste período não existia a 

av. Boulevard Castihos França.   
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Figura 12 – Belém – final do século XVII. 

 

O núcleo original, Bairro da Cidade até 1626 e a expansão da cidade até fins do século 
XVII, Bairro da Campina. 

FONTE: Adaptado pela equipe técnica em 2015 PENTEADO, 1968: 101. 

A vida cultural da colônia girava ao redor dos conventos e igrejas, que celebravam 

as festas religiosas como as de Natal, Páscoa, São Tomé, entre outras, promovendo 

encenações teatrais e apresentações musicais (SALLES, 1980: 57- 58). 

A cidade se transforma nesse período, quanto às edificações. Muitas construções 

religiosas que já existiam sofrem alterações, ou são demolidas, pois a maioria delas feita 

em taipa e no século XVII já estavam arruinadas e necessitavam de reparos. Em 1696, 

foi lançada a pedra fundamental no novo convento dos Carmelitas e, em 1708 ao lado da 

antiga igreja, é iniciada a construção da nova igreja do Carmo, inaugurada em 1721. O 

forte do Presépio, em 1728, também passa por uma grande reforma devido ao estado de 

ruína que se encontrava. 

B - Tempo de Construir – Séc XVIII até Meados do Séc XIX 

Área Urbana próxima 

ao bem pesquisado  
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Na transição entre os séculos XVII e XVIII, as formas históricas da conquista 

estavam definidas: submissão do índio ao conquistador na condição de força de trabalho, 

com sua apropriação física e cultural pelos sujeitos da conquista, além da subordinação 

às ordens religiosas, principalmente à Companhia de Jesus. Nesse contexto, a ação 

missionária já havia penetrado o interior da floresta, com o sistema de aldeamentos e 

com a exploração dos produtos do extrativismo vegetal – as chamadas drogas do sertão 

– pelos jesuítas. 

Em 1720, foi instituído o bispado do Pará independente de São Luís. Nesse 

momento, devido ao crescimento urbano e econômico, Belém se firma como a principal 

cidade do extremo norte e do império português. 

Em 1727, ocorre o aumento da população e o adensamento do núcleo urbano da 

Campina o que provoca a criação da freguesia de Santana, com sede na igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída em 1682. 

Em 1696, foi lançada a pedra fundamental no novo convento dos Carmelitas e, 

em 1708 ao lado da antiga igreja, é iniciada a construção da nova igreja do Carmo, 

inaugurada em 1721. O Forte do Presépio, em 1728, também passa por uma grande 

reforma devido ao estado de ruína que se encontrava. 

Além das reformas das antigas construções religiosas, nesse período ocorreu 

também a construção de um novo templo, o convento de São Boaventura, erguido pelos 

religiosos da Conceição da Beira e Minho. Em 21 de março de 1719, ocorreu também a 

sagração da igreja de São Francisco Xavier, dos jesuítas, cuja edificação marca a terceira 

fase construtiva, em alvenaria de pedra. A utilização deste novo método de construção 

alcançou o seu auge nas duas últimas décadas do século XVII, numa época que em 

Portugal é dado o impulso definitivo ao estilo de construção da Contra-Reforma: “edifício 

sóbrio, inspirado no de São Roque de Lisboa, sendo que mais simplificado” (Tocantins, 

1987, p. 206).  Em 1748, a fixação da pedra fundamental da catedral de Belém, no local 

da antiga matriz de Nossa Senhora da Graça, que havia sido o primeiro templo construído 

fora da paliçada do forte. 

Apesar do relativo desenvolvimento, a cidade apresentava problemas quanto a 

falta de urbanização, necessitava de obras como calçadas, pontes e poços. A carência 

de mão de obra também é visível, nesse momento de desenvolvimento, em função de 

uma epidemia de varíola que aconteceu de 1721 a 1733, seguida de outra entre 1743 e 

1750 que ceifou uma grande parte da população de indígenas e escravos das ordens 

religiosas, que eram a principal força de trabalho existente na colônia, o que gerou uma 
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estagnação em praticamente todas as atividades, desde a produção de alimentos para 

consumo local, até à construção de prédios públicos. 

Apesar da crise de abastecimento e de mão-de-obra, a povoação não enfrentou 

um colapso total. O imposto do Ver-o-Peso, pago nas sedes de Capitania pelos gêneros 

trazidos do interior continuava sendo cobrado. Em 1734, a casa do haver-o-peso1 era no 

sítio em que o igarapé adentrava a faixa de terra, não distante do palácio. (HURLEY, 

1940, p.49-50). 

O desenvolvimento urbano nessa primeira metade do século XVIII se refletiu na 

construção de novos edifícios, feitos de pedra e cal, o que dava à cidade essa aparência 

tão festejada pelos cronistas da época como observa o viajante francês Charles Marie de 

La Condamine que visitou a Amazônia e Belém por volta de 1745 e que compara a cidade 

com as capitais européias, por causa de suas ruas bem alinhadas, casas novas em pedra 

e alvenaria, que ele identifica como tendo por volta de trinta anos de edificadas, igrejas 

grandes que ele considera “magníficas”. La Condamine também identifica a cidade como 

uma ativa praça exportadora de “drogas do sertão” para a Europa, e em seu relato, o 

único indício da crise de mão-de-obra e abastecimento que a cidade vive é dada quando 

ele é obrigado a se demorar na cidade mais tempo do que gostaria por que não haviam 

índios remeiros que o levassem a Macapá (LA CONDAMINE,1992: 107-111). 

A área urbana nesse período, não se ampliou para muito além daquela já ocupada 

no fim do XVII, o avanço se deu somente na ocupação das ruas transversais às artérias 

principais no bairro da Campina, e na expansão do bairro da cidade até o limite do 

convento de São Boaventura. O que aconteceu foi o aumento da densidade das 

edificações da Campina e da Cidade, com o aumento de números de casas nas ruas. O 

índice populacional não sofreu um aumento muito significativo por causa do grande 

número de mortes durante a epidemia de varíola.  

Belém como baluarte da efetiva colonização portuguesa na Amazônia terá um 

surto desenvolvimentista de grandes proporções na segunda metade do século XVIII.  

Com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal (1750-

1777), ao governo de Portugal, como 1º Ministro do rei D. José I, e a nomeação de seu 

                                                
1 Linguagem popular do local onde a população se dirigia para adquirir e pesar a alimentação em 

especial o peixe. 
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irmão Mendonça Furtado para governar o Estado do Maranhão e Grão-Pará e Rio Negro, 

ocorre uma reorientação político-administrativa e econômico na colônia.  A idéia de que 

o Reino Português se encontrava, ainda no século XVIII em situação de atraso frente a 

outros países europeus, principalmente França e Inglaterra, cristalizaram-se no 

imaginário coletivo da época. 

Com a chegada de Francisco Xavier Mendonça Furtado, em 1751, Governador do 

Estado do Maranhão e Grão-Pará foi iniciada a implantação da chamada ‘política 

pombalina’ na região, que tinha dentre seus objetivos a consolidação da posse do 

território regional em favor da Coroa Portuguesa, dentro de uma política pautada no 

fortalecimento  da escravidão negra no Pará, o fim da escravidão indígena, o fim da 

atuação das missões religiosas na região, extrair e comercializar os recursos florestais 

nativos (drogas do sertão), intencionado transplantar para a Amazônia o cravo, a canela 

e a pimenta, relançando assim Portugal no caminho das especiarias, fatores que 

acabariam resultando em benefícios para o desenvolvimento da cidade.   

Para a consecução desse projeto econômico foi criada a Companhia Geral do 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão, instituída em 1755 e, que proporcionou o 

crescimento significativo da produção extrativa e o incremento das relações comerciais 

com Portugal. 

Todos esses fatores geraram uma dinâmica demográfica real influenciando 

substancialmente a urbanidade de Belém. Sua feição citadina e sua função como centro 

irradiador das ações administrativas, financeiras e comerciais da região condicionou-lhe 

ao reconhecimento de cidade, em 1751. Na oportunidade, Belém torna-se também a 

capital do Estado, até então São Luís. 

Somando-se a essas transformações, em 1753, a serviço da Coroa Portuguesa, 

chega à cidade a Comissão Demarcadora de Limites, constituída por técnicos que 

executaram diversos trabalhos, entre serviços de levantamentos, execução de projetos e 

obras, que tinha por objetivo definir os limites territoriais entre a Amazônia portuguesa e 

os espanhóis, estabelecidos pelo Tratado de Madri. A equipe de técnicos era composta 

de engenheiros, desenhistas, arquitetos, cartógrafos, dentre outros profissionais, 

destacando-se os engenheiros alemães João André Schwebel, responsável pela primeira 

representação gráfica urbana da cidade, em 1753; Gaspar João Gronfeld, autor do projeto 

para a fortificação de Belém e para drenagem, canalização e saneamento dos igarapés 

que cortavam a cidade, elaborados em 1771. 
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Também fazia parte da Comissão o arquiteto bolonhês Antônio José Landi, que 

se tornou o principal arquiteto da cidade colonial, cujas obras foram de fundamental 

importância na remodelação urbanística da Belém setecentista, seja na complementação 

de fachadas como as da Igreja da Sé (1771) e do Carmo (1771) e das Mercês ou 

desenhando plantas, como as da Igreja de Santana (1772), São João (1772) e Rosário 

dos Homens Pretos, o Palácio dos Governadores (atual Palácio Lauro Sodré), a reforma 

e adaptação do antigo Hospital Real Militar, entre outras obras importantes localizadas 

no bairro da Cidade e Campina.  

A segunda metade do séc. XVIII, embora marcada pela prosperidade, se traduz, 

também por grandes conflitos entre o governo de Pombal e as ordens religiosas, em 

especial com os jesuítas.  Em 1760, eles são definitivamente expulsos do Grão-Pará e 

Maranhão. O Marquês de Pombal determinou o sequestro geral dos bens da ordem e a 

detenção de muitos dos seus membros.  

Belém no período pombalino, torna-se um grande centro administrativo, e 

consequentemente passa por uma remodelação arquitetônica e urbana que renova sua 

paisagem. As construções de taipa de pilão são reconstruídas com pedra e cal, e os 

prédios públicos adquirem com o traço de Landi, grandiosidade.  O mapa da cidade em 

1791 (Figura 13) traduz a magnitude que a cidade atingiu nesse período, mostrando todos 

os novos prédios, algumas das novas áreas, a evolução do porto e da urbanização. 
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Figura 13 - Mapa da Cidade de 1791 

 

Observa-se no final do século XVIII a morfologia urbana consolidada dos dois núcleos 
urbanos o da Cidade e da Campina. Percebe-se um número maior de vias e edificações religiosas 

no entorno do complexo jesuítico.  
FONTE: REIS, 2001: 277. 

  Assim, o século XVIII deixa marcas na paisagem da cidade, apesar da extinção 

da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, da expulsão dos jesuítas e 

da queda do Marquês de Pombal. 

O Pará, no começo do século XIX é governado por D. Marcos de Noronha, o 

Conde dos Arcos, cuja administração é marcada, entre outras coisas, pela realização da 

primeira obra sanitária no núcleo urbano original da cidade de Belém.  Afinado com a 

disciplina urbanística e a ideologia salubrista do século XIX, ligados a necessidade de 

criar ‘pulmões urbanos’, o governador a partir de 1803 inicia as obras de drenagem e 

aterramento do igarapé do Piry,  levando a cidade a um processo de urbanização que 

altera profundamente suas feições coloniais,  na abertura de novas “estradas”, ruas e 

avenidas.  (Baena, 1830: 403).  

O igarapé do Piry constituía-se, pela sua extensão, no acidente geográfico com 

maior inserção no perímetro urbano até o início do século XIX, quando foi aterrado.  

Ocupava largo trecho da parte oriental da cidade, praticamente os fundos da zona urbana 
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da mesma, apresentando maior desenvolvimento no sentido da atual Av. Almirante 

Tamandaré. (BARATA, 1973).  Isto explica o papel importante que desempenhou na vida 

da capital paraense, principalmente sob o ponto de vista geográfico e estratégico.  

Geográfico por conta do seu tamanho, localização e função coletora de rendas, 

estratégico pelo seu valor como área ocupada para fins defensivos em relação à atual 

Cidade Velha.  

Como resultado da intervenção urbana realizada pelo governador Conde dos 

Arcos no início do século XIX, a área alagadiça do Piry transformou-se num cenário 

privilegiado da arquitetura oficial e civil; uma vez que sobre o alagadiço surgira o Largo 

do Palácio, que até as reformas de Antônio Lemos não passava de um grande vazio 

cívico palaciano, uma vez que emoldurava dois palácios governamentais: o Palácio Lauro 

Sodré, herdado do século XVIII e XIX que surge o Paço Municipal, atual Palácio Antônio 

Lemos. Do mesmo centurião é edificado o solar do Visconde de Arary – Solar Barão do 

Guajará e outros sobrados de partidos arquitetônicos modernos e altos que se sobrepõem 

ao aspecto das antigas casas térreas no bairro da Cidade. 

Embora lentamente, o poder público, em toda a primeira metade do século XIX 

investe em obras de aterramento e urbanização do centro urbano, porém, nada se 

compara aos grandes investimentos realizados na administração do intendente Antônio 

Lemos entre os anos de 1897 e 1911. Com a elevação dos impostos de exportação da 

borracha e o significativo aumento das rendas fazendárias, a Intendência dá continuidade 

ao processo de urbanização iniciado no século XIX, investindo na remodelação, 

reurbanização e modernização da cidade. 

C - Tempo de Enriquecer - Belém sob os auspícios da economia da borracha 

As transformações urbanísticas ocorridas em Belém a partir da segunda metade 

do século XIX estão inseridas no bojo de profundas transformações econômico-sociais, 

engendradas na época, na Europa, sob a égide da industrialização, e que refletiram no 

Brasil, especialmente na Amazônia, por um particular desenvolvimento de um produto 

nativo da região: a borracha (Hevea Brasiliensis).  A industrialização européia e a 

crescente utilização da borracha, como matéria-prima para a indústria automobilística 

possibilitou a Amazônia inserir-se na esfera do capitalismo industrial.  A intensidade das 

exportações provocou uma grande mudança na economia e, por conseguinte uma 

efêmera euforia na sociedade amazônica. 

Neste período, um projeto de modernidade foi seguido pela elite mercantil.  A 

intensa valorização da borracha no mercado internacional provocara a ampliação do 
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comércio na praça de Belém, que beneficiou, sobremaneira a cidade, uma vez que ela se 

constituía no principal porto de escoamento do produto, proporcionando prestígio e poder.  

Logo a cidade tornou-se também o centro da vida social e cultural da região amazônica.  

Com a nova ordem econômica e social estabelecida, a cidade teve que aparelhar-

se no sentido de atender às novas funções urbanas, e que exigiam também o rompimento 

com os velhos traços coloniais.  Neste aspecto, a administração municipal, a partir da 

segunda metade do século XIX, atendendo as exigências da elite mercantil, bem como 

as mudanças que o momento histórico exigia, começou a dotar a cidade dos mais 

modernos serviços públicos, remodelando seu aspecto urbano e paisagístico. 

Identificando-se com o pensamento progressista do século XIX e a tradição 

culturalista, os governantes locais foram influenciados, sobretudo pelas ideias de espaços 

urbanos amplos e rompidos por áreas abertas e verdes.  A valorização dos elementos da 

natureza como o ar, a luz e a água, tornou-se o termo usual e o paradigma de 

modernidade, higiene e progresso a ser seguido. 

A cidade de Belém, ornamenta-se de jardins e bosques.  Abrem-se grandes 

artérias, reproduzindo os amplos boulevards franceses.  No plano de melhorias urbanas 

teve destaque o alargamento, nivelamento e alinhamento das ruas, travessas e praças 

da cidade; um plano completo para as futuras edificações públicas e particulares, que 

obedecesse à higiene e embelezamento da cidade e das construções, o estudo da 

drenagem do solo e dessecamento de pântanos (LEMOS, 1897:95). 

A Amazônia, historicamente, sempre teve sua própria cultura sufocada por 

padrões estéticos ideológicos advindos da Europa e posteriormente dos Estados Unidos.  

A história oficial dessa situação nos mostra suas origens no antigo sistema colonial. Com 

os laços de dependência explícitos a uma metrópole quintal da Europa-Portugal.  Aí, a 

subordinação cultural expressa na absorção dos elementos da cultura dominante ou do 

dominador que se revela nos valores, costumes, vestuário, etiquetas, religião, nas 

construções de prédios luxuosos.  Esses aspectos são facilmente perceptíveis em Belém, 

ao longo da primeira légua patrimonial. 

Contudo esse colonialismo cultural teve seu auge durante o boom da borracha.  A 

partir da segunda metade do século XIX a extração da borracha passou a constituir-se o 

polo mais dinâmico da economia local, colocando a Amazônia na esfera do capitalismo 

industrial mundial, no papel de fornecedora da matéria-prima e estabelecendo novas 

relações de dependência entre a Amazônia e os centros hegemônicos, representados 

agora pela Inglaterra e Estados Unidos.   
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Essa subordinação econômica teve ressonância no plano cultural.  Assim as elites 

locais ligadas às atividades mercantis e extrativas, no intuito de mostrar toda sua 

civilidade aos moldes europeus, importa padrões culturais de uma realidade distante da 

Amazônia e que se expressam na arquitetura, no teatro, nas artes plásticas, na música 

com os saraus, na moda e no cultivo da língua francesa. É a cultura “fin-de-siécle” com 

caracteres “art-noveau” e eclético como podemos observar em belos exemplares 

arquitetônicos como os Palacetes Bolonha, Pinho e Bibi Costa, o “ Magazin Paris 

n’América”, o Mercado de Ferro do Ver-o-Peso, assim como nos gradis de ferro do IEP e 

do  Parque da Residência, os chalés de ferro, os coretos das praças da República, Batista 

Campos e Magalhães Barata,  o conjunto formado pelo relógio e luminárias de ferro da 

praça Siqueira Mendes  entre outros marcos da Bélle Époque, em Belém. 

Embora Antônio Lemos não tenha excluído a marcas de uma cidade colonial 

portuguesa, a conformação de uma nova estética pautou-se pelos símbolos que 

identificavam uma “cidade civilizada”, ao mesmo tempo em que criava significados que 

seriam cristalizados na memória dos habitantes da pretensa “Paris Tropical”. 

D – A urbanidade – Meados do século XIX e início do século XX 

Como reflexo do enriquecimento provocado pelas exportações da borracha, a 

cidade passou a receber uma série de melhoramentos e entre os anos de 1850 e 1870 

registraram-se a construção do cais de Santo Antônio e do Castelo, as obras de 

aterramento para a formação da rua do Imperador (atual Boulevard Castilhos França), a 

construção do Mercado de Carne Francisco Bolonha (1867), a iluminação pública a gás 

carbônico e a construção da Biblioteca e Arquivo Público em 1870, quando também foram 

inaugurados os serviços de telégrafos por cabo submarinho e a construção do Teatro da 

Paz (1878). 

A partir de 1870, houve uma intensificação do comércio da borracha, sendo 

atraído para a região, imigrantes sírios, libaneses, italianos, portugueses e judeus-

marroquinos, cujos comércios, firmas importadas, companhias de seguro, foram 

estabelecidas, nas ruas 15 de Novembro e Gaspar Viana.  

Nesse período também foram implementadas obras que complementaram o 

aterramento e a urbanização da área portuária (Boulevard Castilho França), a construção 

do novo porto pelos ingleses (1908-1913), modificando radicalmente o aspecto da orla 

até o igarapé das Almas (Doca de Souza Franco), o calçamento e pavimentação de ruas, 

a instalação de transportes com bondes elétricos (1907), o abastecimento de água feitos 

a partir de reservatórios implantados no Utinga, implantação do sistema de iluminação 
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elétrica que substituiu a iluminação a gás; além da limpeza urbana, serviços telégrafos e 

de telefonia, reforma e arborização de praças e ruas, que obedeceram a padrões do 

paisagismo romântico inglês.  

Em relação a área portuária, área urbana em que se encontra implantada o bem 

pesquisado, os primeiros estudos para a construção do Porto de Belém, foram feitos pelo 

Engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e Silvia, e datam de 1897 e apresentava o 

prolongamento do cais até então existente, e atentando para a demanda de embarcações 

que exigia sua ampliação.  

Em 1906, através do Poder Legislativo, foi autorizada a concessão desses 

melhoramentos ao Engenheiro Percival Farquhar. Sensível à importância da construção 

de um porto que atendesse adequadamente o escoamento da borracha, na época a maior 

produção mundial. Farquhar requereu os direitos para a exploração dos serviços 

portuários após a construção. Com a autorização do Governo Federal passou a funcionar 

a Companhia “Porto f Pará”, organizada por meio de ações vendidas na Bolsa de Valores 

da França, Bélgica Canadá e Estados Unidos. A primeira ação da “Porto of Pará” foi a 

demolição dos antigos trapiches para a construção do moderno cais, com 120 metros 

acostáveis. Em 1913, com o prosseguimento das obras, Belém recebeu o novo Porto, 

contando com 15 armazéns e 1.718 m de cais.  

O aprimoramento urbanístico dessa área portuária, possibilitou o aparecimento de 

um casario com morfologia de sobrado, para receber o fluxo de comercio e de moradia, 

usos inerentes a nova função urbanística inserida ao espaço da cidade. É nesta paisagem 

urbana que é sedimentado o bem pesquisado. Edificação de dois pavimentos em que o 

térreo é destinado a função de comercio e o andar superior a residência.  

5.1.2 Pesquisa Iconográfica – O Edifício no Tempo  

Belém em 1940  

Belém foi fundada como uma praça fortificada em 1616. Goulart Reis (2001, p. 

397-400), apresenta mapa de 1640 em que a cidade é vista com cerca de 24 anos depois 

de sua fundação, mostrando o Forte do Castelo e a direita, no final, o convento do Carmo, 

fundado em 1626. Próximo à praia, ligando o Forte ao Convento do Carmo, a primeira via 

aberta em Belém, a rua do Norte. A cidade então ocupava apenas o terreno de sua 

fundação, à direta do alagado do Piri (lado sul). Na Figura 14, observa-se que a parte 

oposta ao canal de drenagem um pequeno aglomerado, com algumas casas e duas ruas, 

que seria depois o bairro da Campina.  Belém, aparece murada, com uma única rua 

chegando à porta, que ficava situada no eixo da terceira rua (GOULART REIS, 2001) 
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Figura 14- Mata da cidade de Belém, 1640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

Observa-se pela análise da figura do mapa acima, que o atual bairro da Campina 

era um pequeno aglomerado com apenas duas vias. Não se observa a via que atualmente 

está assentado o bem pesquisado. Encontra-se apenas uma área de praia.  

Belém em 1753 

Na planta de Belém (Figura 15) 1753, já se nota os dois bairros da cidade, sendo 

à direita o mais antigo, conhecido como “Cidade”, com área inundável ao fundo e a vala 

de drenagem do alagado do Piri, na faixa ao seu lado. À esquerda observa-se o bairro da 

“Campina”. A planta não está assinada, mas o desenho necessariamente terá sido 

elaborado por um dos engenheiros militares chegados nessa época, para participar dos 

trabalhos de demarcação das divisas entre a América portuguesa e a América portuguesa 

e a América espanhola, formando um grupo sediado em Belém, denominado Comissão 

Demarcadora de Limites, da qual fazia parte o Arquiteto Landi e o Engenheiro Henrique 

Galúcio.  

Núcleo da Cidade  
Porta de entrada da 
cidade murada  Núcleo da Campina 
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Figura 15 – Planta de Belém em 1753 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

 

Belém em 1761  

Executa durante o governo de Manoel Bernardo de Mello e Castro, a planta (Figura 16) 

data provavelmente de 1761. Observa-se as mudanças junto às margens do rio. Destaca-

se um recorte junto ao canal de drenagem do alagado do Pirí, um trapiche para 

desembarque de mercadorias à esquerda.  Na mesma direção e mais adiante, após o 

Área de entorno da Edificação pesquisada 

Localização da Edificação  

Projeção atual da edificação. Supostamente a área fora aterrada posteriormente 
após a confecção do mapa.  
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forte das Mercês, há uma série de construções instaladas em aterros, sobre o rio, 

inclusive uma ponta fortificada, na extremidade, que avança sobre o rio.  Pode-se 

identificar neste mapa a localização da área que se encontra a edificação estudada. 

Figura 16 – Planta de Belém em 1761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

 

 

 

 

Trapiche para 
o 
desembarque 

de mercadoria  

Área da edificação Pesquisada 

Localização da 
Edificação  

Projeção da 
Edificação 
atualmente, 
correspondendo 
ao lote no mapa, já 
com a área urbana 
aterrada.  
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Belém em 1780  

A Figura 17 que representa o mapa da cidade Belém em 1780, foi desenhado por Gaspar 

Geraldo Gronsfeld, um dos engenheiros militares mais importantes, que chegaram ao 

Pará, para atuar na Comissão Demarcadora de Limites. A planta é quase idêntica à de 

1761 e, provavelmente, aproveitou o levantamento de 1753. Demarca claramente as 

terras alagadas do Pântano do PIri, que nessa época começava a ter as suas formas 

fixadas em caráter mais permanente. 

Figura 17 – Planta de Belém em 1780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

 

 

Área em Estudo  

Projeção da Edificação 
Pesquisada    

Localização da Edificação 
Pesquisada. 
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Belém em 1784  

Observa-se na Figura 18 que o desenho mostra a esquerda, no extremo norte, a igreja 

de Santo Antônio, dos frades capuchos. A seguir um pouco à direita, na direção sul, a 

igreja das Mercês e, à sua frente, o forte do mesmo nome. Entre as duas igrejas percebe-

se uma série de sobrados construídos no período pombalino. Neste perímetro encontra-

se a área urbano pesquisa. Observa-se na ampliação da imagem não há a presença da 

edificação pesquisada, mas a área encontra-se sedimentada mostrando o relevo da área 

urbana não ocupada.  

Figura 18 -  Vista da orla da cidade de Belém século XVIII 

 

 

 

 

(b) Igreja das Mercês 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

 

Belém em 1791  

A Figura 19 mostra a cidade de Belém, no final do século XVIII, ampliada pelo 

aumento de suas atividades comerciais. O desenho define uma área de ocupação, com 

a drenagem do alagado do Piri e indica o modo pelo qual se previa a urbanização da área 

do Piri, em continuidade ao arruamento já existente, com ruas retas, mas sem forma de 

(a)  (b)  
(c)  

(a) Igreja de Santo  (b) Igreja das Mercês  (c) Área em Estudo  

Área urbana em que o bem foi edificada   
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tabuleiro xadrez. Observa-se que neste período a edificação ainda não tinha sido 

construída.  

Figura 19 – Mapa do Final do século XVIII 

 

 

 

 

 

Fonte: GOULART REIS, 2001 (com adaptação da equipe técnica) 

 

 

 

 

Localização da área 
em estudo  

Localização do imóvel 
estudado   
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Belém no início do século XX  

A  Figura 20 mostra o centro comercial de Belém e sua periferia com a área de 1500 m 

de cais do novo porto, urbanizada. Essa ação remodelou grande parte da fachada da 

cidade, compreendida entre o Ver-o-Peso e o Reduto. Nesta época foram eliminadas as 

irregularidades do litoral junto a baia do Guajará que permitiam a invasão das águas da 

baía, surgindo assim a espaçosa faixa do atual cais (BRAGA, apud PENTEADO, 1968, 

p.85). Observa-se no mapa abaixo, que a área de localização do imóvel encontra-se 

edificada, sediando a venda de comercio varejista fino. Provavelmente o bem pesquisado 

já se encontra edificado, sendo o pavimento térreo destinado ao comercio e o pavimento 

superior destinado a moradia.   

Figura 20 – Mapa do imício do século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PENTEADO, 1968, p.85 
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5.1.3 Levantamento Físico – Apêndice I 

5.1.4 Levantamento Fotográfico – Apêndice II 

5.1.5 Análise Tipológica e Construtiva do Bem Histórico Pesquisado  

A edificação pretérita estudada apresenta características sobrado colonial, 

apesar, da cartografia de Belém não registrar a sua existência no século XVIII.  

A pesquisa histórica indica que o bem pesquisado, foi construído no início do 

século XX, entretanto, traz consigo as influências e as características arquitetônicas e de 

uso de sobrado colonial do século XVIII, como: a implantação nos limites frontais e laterais 

do lote; a presença de dois ou mais pavimentos, que no período colonial representavam 

o poder aquisitivo de seu proprietário, dentre outros. Segundo Bittar et all (2011, p. 144) 

“essas edificações eram construídas no alinhamento do terreno, com suas empenas 

laterais coladas nos limites dos vizinhos e suas fachadas debruçavam-se sobre as ruas, 

sem arborização, com a presença dos balcões”.  

Implantado no alinhamento do lote e de volumetria vertical, o edifício pesquisado 

sofreu a influência da arquitetura eclética, presente na platibanda da cobertura, no uso 

do ferro nos guarda copos e nos azulejos que revestem o plano de fachada. 

Apesar do péssimo estado de conservação que a edificação apresenta, identifica-

se na fachada o revestimento por azulejos estampilhado, provavelmente de procedência 

portuguesa, cuja a composição é resultante da composição da união de quatro peças 

iguais (Figura 21). 

Figura 21 – Fachada com revestimento azulejo  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015  
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Na composição artística do plano de fachada do bem pesquisado é percebido: os 

fatores de composição de unificação através da presença de elementos similares e pela 

dominância de sua orientação; fatores de regularidade entre os elementos identificado no 

ritmo dos vãos de esquadrias; e de elementos de unificação percebido pela simetria axial, 

e pela ligeira supremacia de vazios (aberturas de vãos) sobre os cheios (Figura 22). 

Figura 22 – Composição artistica da fachada   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

Outro ponto observado na fachada são os elementos estilísticos compostos pela 

ocorrência de saliências resultantes dos balcões sacados e corrido do segundo e terceiro 

pavimentos, dos vestígios das guarnições dos vãos, das quinas verticais e das cimalhas 

horizontais em massa (Figura 23). Nota-se nessa composição a correspondência de 

prumada constante dos vãos, bem como o nivelamento das vergas de arco abatido que 

são mais antigas e o barrado de rodapé marcando o embasamento do prédio e as quinas 

com base e simulacro de capitel, lembrando as ordens clássicas de origem 

renascentistas, adotadas na arquitetura portuguesa. Um ponto curioso na composição da 

fachada é a pequena influência da linha do estilo Art déco, na platibanda de acabamento 

da cobertura.   

 

 

 

Fatores de regularidade: 

Similaridade e horizontalidade  

Simetria axial  
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Figura 23 –Elementos estilisticos da fachada   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

Internamente os vestígios dos maciços em pedra argamassada indicam uma 

organização linear retilínea dos ambientes com uma circulação horizontal que se realiza 

na maioria dos cômodos através dos espaços (Figura 24).   

Figura 24 – Configuração geométrica espacial interna  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

A pretérita espacialização dos setores da edificação, sofreu a influência do período 

do movimento eclético em que se percebe uma preocupação com a iluminação e 

ventilação dos ambientes. A mesma foi identificada a partir da ruina dos maciços 

identificadas no levantamento físico e da análise de edificações residenciais do mesmo 

período (início do século XX) que apesar de apresentarem característica de implantação 

diferente como afastamento frontal, apresentam similaridade na disposição dos setores 

da moradia e acessos (Figura 25). Segundo Goulard (1997, p. 61), as moradias desse 

QUINTAL  

Configuração Linear retilínea com circulação horizontal que passa 

através dos espaços de atividades  

Balcão Corrido  

Balcão Sacado    
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período repetiam quase sempre os esquemas dos programas e soluções plásticas dos 

primeiros anos da República. 

Figura 25 – Edificação residencial do mesmo periodo do bem pesquisado  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

Dessa maneira as duas funções arquitetônicas de comercio e moradia do bem 

pesquisado eram assim espacializadas: o térreo destinado ao setor comercial, com 

exceção do ambiente, localizado na lateral esquerda destinado a escada de acesso a 

moradia que se desenvolvia no segundo e terceiro pavimento, sendo o segundo 

pavimento destinado ao setor social e ao setor de serviço e o terceiro pavimento 

destinado ao setor intimo da moradia ( Figura 26). 

Figura 26 –Espacialização pretérita do setor comercial do bem pesquisado no 
pavimento térreo e o local da escada- circulação vertical de acesso á moradia. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

 Analise Conclusiva Tipológica, Identificação e Sistema Construtivo 
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Conclui-se pelos dados levantados e analisados, que a parte preservada da 

edificação histórica é a fachada principal apresentando a unidade potencial da tipologia 

original de sobrado de três pavimentos com linhas tardias do estilo neoclássico, sofrendo 

a influência do movimento eclético. Devido a essa originalidade a mesma deve sofrer o 

processo de restauração. 

Entretanto, no que se refere ao partido arquitetônico, dos espaços internos da 

edificação pesquisada, pelas ruinas dos maciços encontrados na edificação conclui-se 

que, a não presença da leitura da unidade potencial do seu inteiro arquitetônico, em 

função da deficiência da leitura espacial dos seus antigos compartimentos. Dessa 

maneira os espaços internos ficam livre da proposta de restauração, sendo assim, melhor 

acolhido a proposta de reabilitação arquitetônica.  

5.2 DIAGNÓSTICO  

5.2.1 Mapeamento de danos - Apêndice III 

Segundo Ribeiro (2003, p. 89)  

A condição ambiental em que a edificação está inserida é fundamental 

para o seu tempo de vida útil. A água, a umidade, a luz, o ar, a poluição, 

a temperatura, os microrganismos são elementos que interferem direta 

e indiretamente na edificação, ocasionando danos e patologias muitas 

vezes irrecuperáveis.  

Abaixo segue a análise do mapeamento de danos e conservação da matéria da 

edificação, mostrando a imagem do edifício histórico que atualmente é percebida pela 

comunidade belenense. 

A fachada principal encontra-se parcialmente tomada de vegetação e micro 

organismos como limo e fungos. Observa-se também lacuna do revestimento de azulejo 

e reboco e descolamento de pintura em grande parte do plano de superfície da fachada 

(Figura 27).   
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Figura 27 – Danos da fachada principal  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

Internamente em todos os vestígios de maciços principalmente os que são 

limítrofes do lote, encontram-se parcialmente tomados por micro-organismos devido a 

exposição desses maciços ao tempo por um período longo (Figura 28).  

Figura 28 – Danos do maciço interno  

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 
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É importante salientar que a edificação pesquisada sofreu uma intervenção de 

escoramento (Figura 29)   no maciço da fachada principal, presente até os dias de hoje.   

Figura 29 – Escoramento do maciço 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

5.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (APÊNDICE IV) 

 O Projeto de Intervenção buscou a inter-relação entre teoria de restauração e 

prática de intervenção com a realidade socioeconômica e política, integrando às 

atividades utilizadas na elaboração do programa de necessidades. Não tratando a 

restauração do bem de forma isolada e alienada das atividades da sociedade em que e 

para qual deve operar. 

5.3.1 Projeto Básico de Intervenção 

Memorial Justificativo e Descritivo 

A) Conceitos Abordados na Proposta de Intervenção. 

- Intervenções Arquitetônicas Restaurativas. 

Para o arquiteto desenvolver o projeto de restauro, ele deve ter como referência 

alguma vertente teórica restaurativa para delinear o desenvolvimento do mesmo.  

Uma delas, denominada “crítico-conservativa e criativa” ou “posição central”,  

[...] o arquiteto assumi uma postura conservativa, entretanto, isso não 

significa indicar o congelamento do mesmo, e quando necessário, deve 

lançar mão de recursos criativos (utilizados, porém, com respeito à obra 

e não em detrimento dela), necessários para tratar várias questões que 

em geral estão envolvidas na restauração, tais como a remoção de 

adições e a reintegração de lacunas. (KÜHL, 2004, p, 317).  

Escoramento  

Escoramento  
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Esse tipo de intervenção arquitetônica de restauração, é que vai ser usada pela 

equipe de profissionais que estão desenvolvendo o projeto de restauro da edificação 

pesquisada, no que se refere a sua fachada principal.   

Constata-se a existência de várias outras vertentes para se atingir os objetivos da 

intervenção restaurativa (CARBONARA, 1997, p.393-439; DETRY, 2000; 

JOKILEHTO,1999, p.213-315; MARCONI, 1999; MIAREL-LI MARIANI, 2000; FEILDEN, 

2003; TORSELLO, 1988, apud KÜHL, 2004, p.317) 

Uma delas é a chamada “pura conservação” ou “conservação integral”, que 

“privilegia a instância histórica e encara como ações opostas e inconciliáveis, em seu 

âmago, a restauração e conservação” (KÜHL, 2008, p.82). Essa vertente não trabalha 

com o diálogo entre as instâncias estética e histórica. Ou seja, a matéria é preservada tal 

qual chegou a nossos dias, não se atuando por meio de um juízo de valor. Segundo a 

“conservação integral”, os vários períodos históricos da obra apresentam 

descontinuidades, admitindo-se uma configuração final com conflitos e, mesmo, 

contradições.  

- Aspectos Conceituais de Reversibilidade x Autenticidade  

Segundo Külh (ibid. p, 78), além da vertente teórica a restauração deve ainda ter 

em vista três princípios fundamentais: 

Reversibilidade: pois a restauração não deve impedir, antes, tem de 
facilitar qualquer intervenção futura; portanto, não pode alterar a obra em 
sua substância, devendo-se inserir com propriedade e de modo 
respeitoso em relação ao preexistente. 

Distinguibilidade da ação contemporânea: pois a restauração (que é 
vinculada às ciências históricas) não propõe o tempo como reversível e 
não pode induzir o observador ao engano de confundir a intervenção ou 
eventuais acréscimos com o que existia anteriormente, além de dever 
documentar a si própria. 

Mínima intervenção: pois a restauração não pode desnaturar o 
documento histórico nem a obra como imagem figurada. 

Lyra (2000, p. 23) acrescenta mais alguns princípios fundamentais para uma boa 

intervenção são eles: 

Autenticidade: as inserções decorrentes de adaptação devem se destacar das do 

existente através da revelação da sua contemporaneidade. Trata-se inclusive, de um dos 

princípios básicos da Carta de Veneza, documento que orienta os trabalhos de 

restauração de bens imóveis.   

 Observa-se que os princípios de distriguibilidade e autenticidade, se inter-

relacionam demonstrando a necessidade de o que for introduzido na edificação histórica 

mostre a sua identidade contemporânea.  
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Outro princípio a ser incluído no projeto de restauro é a integração seja do ponto 

de vista formal ou construtivo. “Este deve visar o respeito pelo bem cultural e isso 

depende do grau de conhecimento do objeto por parte do restaurador” (Ibid.p.25).  

Sabe-se que o processo de intervenção em um monumento é dialético, pressupõe 

a conciliação entre dois propósitos antagônicos em sua natureza. De um lado o objetivo 

da restauração, que é o resgate do edifício como bem cultural. Do outro, sua reutilização 

em que a meta é sua recuperação como bem de consumo.  

No caso do edifício histórico pesquisado, o projeto de restauração visa 

primordialmente, restabelecer a dignidade implícita do edifício, resgatando os seus 

valores, arquitetônico, expressões e símbolos pretéritos nele contido.  

- Recomendações das Cartas Patrimoniais 

A Carta de Veneza de 1964, também conhecida como a Carta Internacional do 

Restauro, no quesito objetivo da restauração aborda a importância em conservar e revelar 

os valores estéticos e históricos do edifício histórico, bem como, a necessidade de se 

preservar o respeito pelo material original e documentos autênticos, que na pesquisa está 

relacionado à bem histórico de natureza imóvel. 

Entende-se pelos objetivos da Carta Internacional do Restauro, que o projeto e a 

intervenção de restauração têm como meta manter o material original, ou seja, conservar 

primordialmente a autenticidade do material original, pois, todo objeto restaurado será, 

sem dúvida, menos completo, menos original, menos verdadeiro. 

Em 1994 ocorreu em Nara (Japão) conferência especifica que discutiu o tema da 

originalidade do material, integrado a preservação do edifício histórico, ligando a 

autenticidade do material ao principal fator de atribuições de valores aos monumentos e 

edifícios históricos. 

No Brasil, em 1995, a Carta de Brasília destaca que “a autenticidade dos valores 

se manifesta, se alicerça e se mantém na veracidade dos patrimônios que recebemos e 

que transmitimos à posteridade” (In: CURY, 2000, p.324). Expõe, também, que a 

intervenção deve buscar o caráter do edifício ou do conjunto sem alterar sua essência e 

equilíbrio, mas sim enaltecendo seus valores.    

- Reabilitação de Edifício Histórico 

“Entende-se como reabilitação toda a série de ações empreendidas tendo em vista 

a recuperação e a beneficiação de um edifício tornando-o apto para o uso atua ” 

(PRUDÊNCIO, RIBEIRO, 1998, p. 215). Deve-se, também, estar consciente que no 

projeto de reabilitação é viável a substituição ou introdução de materiais novos, desde 
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que os mesmos não alterem os símbolos da história do patrimônio e a substituição seja 

indesejável e não se caracterize numa falsificação.  

A Carta de Lisboa de 1995, resultado do 1º Encontro Luso Brasileiro de 

Reabilitação Urbana Centros Históricos de 1995, define a reabilitação de edifício histórico, 

com as obras que têm de pôr fim a recuperação e beneficiação de construção, resolvendo 

as anomalias construtivas, funcionais, higiênicas e de segurança acumuladas ao longo 

dos anos, procedendo a uma modernização que melhore o seu desempenho até próximo 

dos atuais níveis de exigências.  

Observa-se que em ambas as definições de reabilitação, acima mencionadas, há 

uma preocupação em ressaltar que as ações de intervenção devem estar voltadas para 

a modernização do edifício visando atender determinado uso que pode não ser o original. 

Comparando-se as definições de Prudente e Ribeiro, (1998, p.215) e a da Carta de Lisboa 

(1995) percebe-se que a Carta de Lisboa expande a definição para necessidade de 

recuperar o edifício sanando as anomalias, colocando-o dessa maneira em condições de 

receber o uso. 

B) O Uso  

A definição do novo uso para abrigar a ampliação das atividades do Centro 

Cultural SESC Boulevard levou em consideração a vocação da edificação, buscando a 

melhor adequação às suas novas necessidades. 

Para a adaptação correta do Casarão antigo com tipologia de sobrado ao novo 

uso, o projeto de intervenção levou também em consideração o respeito pelo bem cultural, 

seja do ponto de vista formal, seja do construtivo. Considerou-se na abordagem do novo 

uso os personagens principais o passado, o presente e o futuro reunidos na história e 

representados na memória que a edificação carrega na sua materialidade. 

As adaptações propostas pelo projeto de intervenção foram feitas para atendem 

as exigências do programa de necessidades do uso com um mínimo de modificações da 

arquitetura que representa o pretérito da edificação. Resguardando a edificação do 

conflito entre o antigo e o novo e tendo-se como referência a perfeita integração da atual 

função arquitetônica no “velho” espaço. 

As inserções decorrentes da adaptação do uso foram tratadas destacando-se do 

existente, a fim de revelar a sua contemporaneidade. Tudo que foi introduzido transmite 

a sua condição de novo, assumindo sua identidade no momento que marca o seu tempo.   

Ressalta-se também que essas adaptações para atender a nova função 

arquitetônica foram projetadas de modo a vir a ser eliminada no futuro, sem prejuízo do 
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bem histórico, utilizando-se para tal o conceito de reversibilidade, garantindo a 

permanência das estruturas do passado sem, no entanto, impedir o surgimento de novas 

estruturas reversíveis. 

A garantia da qualidade do que se inseriu foi uma das condições da adaptação 

proposta. A valorização e a longevidade do bem cultural foram também pontuadas no 

projeto pela qualidade desenvolvida das novas instalações estruturais, elétricas, 

hidráulicas, sendo as mesmas projetadas e dimensionadas para durarem e não 

oferecerem riscos ao edifício histórico.  A qualificação da Inserção dessas novas 

instalações foi consequência da consciência do valor cultural do edifício pesquisado.  

- O Programa de Necessidades e o Partido Arquitetônico 

A partir do estudo teórico realizado, sobre as necessidades restaurativas e do 

atual funcionamento do Centro Cultural SESC Boulevard/PA, elaborou-se juntamente 

com os técnicos do SESC/PA, o programa de necessidades adequado à edificação antiga 

e consequentemente o partido arquitetônico para a implementação da função 

arquitetônica cultural, identificando-se os seguimentos artísticos a serem melhor 

atendidos pelos espaços do casarão.  

O partido arquitetônico foi concebido visando preservar os maciços aparentes em 

pedra argamassada, valorizando-os e integrando o tradicional com o contemporâneo, o 

“velho” e o “novo”.  

A função arquitetônica cultural do casarão anexo a edificação do Centro Cultural 

SESC Boulevard a ser implantada no casarão antigo com tipologia de sobrado, foi para o 

programa de necessidades elemento de definição e de coesão entre a comunidade e a 

edificação histórica pesquisada, atuando tanto como força criadora, quanto como força 

conservadora. Dessa maneira o programa foi assim composto: 

Setor Público: composto pelos espaços da biblioteca de arte, banheiros públicos 

e cinema (70 pessoas).  

Setor de Áudio Visual: sala de edição, sala para cursos, cabine audiovisual.   

Setor de Arte Cênica: sala de dança, sala multiuso, espaço música e banheiros 

para o público.    

A distribuição espacial dos setores considerou como acesso principal a entrada 

atual do prédio do Centro Cultural Sesc Boulevard, em função da mesma ser utilizada 

pelos usuários a cerca de uma década, proporcionando uma identidade para a mesma A 

partir dessa entrada a ligação entre os prédios a posição do elevador foi estudada e 
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escolhida (Figura 30).  A circulação interna horizontal entre a edificação pesquisada e o 

atual prédio do Centro Cultural Sesc Boulevard foi priorizada em todos os pavimentos, 

visando uma melhor eficiência das atividades e mobilidades dos usuários. 

Figura 30 – Entrada e localização do elevador  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

A circulação vertical foi desenvolvida com a utilização da escada e do elevador. O 

elevador, foi posicionado observando-se a facilita do deslocamento dos usuários 

independentemente dos ambientes em que se encontram, bem como está posicionado 

priorizando a visibilidade do usuário que adentra a edificação. A escada, foi inserida no 

seu local de origem, permitindo o acesso até o terceiro pavimento. A ligação vertical do 

terceiro para o quarto pavimento acontece através da escada existente do prédio do 

Centro Cultural Sesc Boulevard. Esse tipo de circulação vertical foi desenvolvido em 

função da baixa altura da água de cobertura (Figura 31) (Figura 32), da edificação 

pesquisada. 

 

 

 

 

 

Planta Baixa – Primeiro Pavimento  

Elevador  
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Figura 31 – ligação vertical do terceiro pavimento para o quarto pavimento. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

Figura 32 – Chegada da circulação vertical no quarto pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

O setor público espacializado no primeiro pavimento (térreo), foi configurado a 

partir de um espaço de circulação posicionado no meio da configuração geométrica 

espacial linear retilínea dos ambientes, da biblioteca de arte, dos banheiros públicos, do 

foyer e da sala de projeção do cinema (70 pessoas) (Figura 33).  

 

 

 

 

Planta Baixa Terceiro Pavimento  

Planta Baixa Quarto Pavimento  
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Figura 33 – Espacialização do setor público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

O setor de áudio visual foi distribuído no segundo pavimento e obedece a mesma 

configuração linear do setor público, sendo composto pelos ambientes da sala de edição, 

sala para cursos, cabine audiovisual.  

No terceiro e quarto pavimentos encontram-se organizados os ambientes que 

fazem parte do setor de artes cênicas. Foram configurados linearmente a partir da relação 

de intimidade das atividades desenvolvidas na sala de dança, sala multiuso, espaço 

música e banheiros para o público.  Sendo a sala de dança e sala de multiuso no terceiro 

pavimento e o espaço para música no quarto pavimento. Ambos os andares são 

atendidos por banheiros públicos.  

 A opção de revestimento em ladrilho hidráulico decorado foi especificada para 

grande área do piso do primeiro pavimento. Tapetes que se formam contornados pelas 

tabeiras em granito café imperial, na dimensão de 0,80 m por 0,80m, são percebidos nos 

três grandes espaços (Figura 34), do primeiro pavimento.  

 

 

 

 

Biblioteca de arte  

Hall de distribuição da circulação horizontal  

Foyer e sala de Projeção do 

Circulação vertical  

Banheiros  

Partido Arquitetônico – 1º Pavimento 

Entrada  
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Figura 34 – Detalhe de piso em ladrilho hidraulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

O revestimento de piso nos outros pavimentos é feito pelo porcelanato esmaltado 

natural de 1,20m por 0,60m na cor terra, lembrando a coloração dos pisos em tijoleira e 

em tabuado de madeira das antigas moradias. 

Os maciços transversais em pedras argamassadas, descarnados com arcos 

(Figura 35), do primeiro pavimento (térreo), foram aproveitados no projeto de arquitetura 

para valorizar os espaços do hall, da biblioteca e do foyer do cinema. Unindo-se assim, o 

“velho” com o “novo”. As outras alvenarias serão preparadas para receber a pintura sílico 

mineral. Tinta que melhor se adequa a maciços antigos.     

Figura 35 – Maciços em pedra argamassada descarnados preservados no projeto. 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

As áreas molhadas de piso dos banheiros tanto no pavimento térreo e superior 

serão tratadas com o revestimento em porcelanato natural (90x90 cm), e de parede em 

revestimento cerâmico (0,60 x 1,20 cm) e forro em colmeia metálica. 

Ladrilho hidráulico decorado  
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O ambiente do cinema recebe a proposta de revestimentos: de piso em carpet; de 

parede em painel acústico; e o de forro em material acústico mineral. A utilização dos 

mesmos será confirmada a partir da execução do projeto acústico a ser desenvolvido 

posteriormente.  

C) Proposta Técnica  

A proposta técnica foi desenvolvida visando às providências de caráter prático que 

se fizeram necessárias como consequência da proposta de intervenção. Direciona-se 

tecnicamente a conveniências dos materiais e processos propostos. 

- Escoramento  

Para a realização dos serviços abaixo relacionados o prédio deverá estar 

devidamente escorado. O escoramento deve considerar que o edifício antigo é 

estruturado com estrutura portante e o escoramento deve ser realizado de maneira 

continua e não pontual, ou seja, a carga da estrutura deve ser distribuída uniformemente 

através do escoramento não concentrando em pontos separados. Esse escoamento 

correto ocorre em função da preocupação com a salvaguarda da matéria pretérita do 

edifício que se encontra em péssimo estado de conservação.   

- Estudos  geotécnicos 

Os Estudos Geotécnicos são prospecções que deverão ser desenvolvidas para se 

identificar a qualidade do terreno, visando a definição das fundações e demais proteções 

à integridade da construção pesquisada a executar e existentes no entorno, constituindo-

se em: 

 sondagem de simples reconhecimento do solo; 

 parecer de fundações; e, 

 vistoria na área da obra 

Para realização da sondagem, são utilizados os critérios abaixo relacionados: 

 Sondagem de simples reconhecimento do solo: 

 Os serviços de sondagem devem ser executados por empresa especializada, com 

acompanhamento de consultor de mecânica dos solos; 

 execução de 1 furo para cada 200m2 de área de projeção da edificação ; nunca 

executar menos que 2 furos no terreno; 

 os furos não podem ser distribuídos ao longo do mesmo alinhamento; 
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 considerando-se que a obra pequena, pode-se admitir processo simples de 

sondagem, como utilização de trado para obtenção das amostras; 

 o resultado da sondagem deve apresentar graficamente: o tipo de solo encontrado 

em cada camada e sua consistência; a resistência oferecida à penetração do 

amostrador padrão; o nível de água encontrado; 

 o relatório de sondagem deve conter: nome da empresa de sondagem; número 

do trabalho; local do terreno; cota de nível da boca do furo; data do início e término 

da sondagem; métodos de perfuração empregados e profundidades respectivas; 

avanços do tubo de revestimento; profundidades das mudanças das camadas do 

subsolo; numeração e profundidade das amostras colhidas; descrição tátil visual 

das amostras; número de golpes necessários à cravação de cada 15cm do 

amostrador; posição do nível d´água; nome do operador e outras informações 

julgadas de interesse; e 

 a planta do local da obra deve conter a localização dos furos de sondagem. 

 

 Parecer de fundações: 

Documento a ser emitido pelo consultor de mecânica dos solos, recomendando o tipo 

de fundação a ser empregado. 

 Vistoria na área da obra: 

Deve ser feita antes do início da construção, consistindo em levantamento 

minucioso e completo da área do canteiro da obra e arredores, verificando a existência 

de: 

 desníveis perigosos; 

 fragilidades perigosas no terreno; 

 drenos ou tubulações enterradas; e, 

 possibilidade de abalos em construções vizinhas. 

- Movimento de terra  

São as escavações e aterros, manuais ou mecânicos, necessários à adequação 

do terreno às exigências dos projetos, quanto ao nivelamento nas cotas fixadas pelo 

projeto arquitetônico.  

 Aterro para nivelamento do primeiro pavimento (Térreo): 
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 Deve ser executado com material escolhido, de preferência areia ou terra sem 

detritos vegetais em camadas sucessivas de 20cm, devidamente molhadas e 

apiloadas, de forma a se evitarem fendas futuras, trincas ou desníveis; 

 a umidade do solo deve ser controlada e mantida próximo da taxa ótima, podendo 

variar no máximo 3% (curva de Proctor); 

 as camadas a serem compactadas, devem ter sua homogeneidade mantida, tanto 

no que se refere à umidade quanto ao material; e 

 antes de ser iniciado algum aterro de grande porte, a Contratada deve submeter 

à aprovação do Contratante, o plano de lançamento e método de compactação, 

informando o número de camadas, material a ser empregado, tipo de controle, 

equipamento e outros detalhes. 

As despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de escavação 

e aterro são de responsabilidade do Construtor. 

- Prospecção estrutural  

Devem ser executadas três prospecções complementares de natureza estrutural 

indicadas na Figura 36 projeto e especificações, como também as que se fizerem 

necessárias durante a execução da obra. 

Figura 36 – Local das prospecções estruturais  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escala Três Arquitetos Associados, 2015 

 

Basicamente, estas prospecções consistem na abertura de valas, trincheiras ou 

poços de inspeção (escavações), tendo por objetivo vistoriar, realizar testes e ensaios 

expeditos, retirar amostras para testes e ensaios de laboratório, fotografar, filmar, 

identificar e documentar dimensões, formas, cores, materiais, sistemas construtivos, 
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vestígios e demais marcas e sinais da “vida pregressa” da edificação que está sendo 

prospectada. 

Os dados e informações obtidos nas prospecções serão analisados e 

interpretados, possibilitando as deduções de hipóteses de diagnóstico, alternativas de 

soluções e escolha mais adequada. 

As prospecções deverão ser realizadas nos locais indicados na Figura 36 devem 

apresentar uma dimensão aproximada de 1,00 m de largura x 0,50 m de profundidade e 

0,50m altura.  

- Demolição / Remoções  

Os serviços de remoções e demolições serão executados de acordo com o projeto 

e especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas e 

regulamentações municipais aplicáveis. 

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá um detalhado exame e 

levantamento das situações e condições da edificação. Deverão ser considerados 

aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo, os 

métodos utilizados na construção, o estado de conservação e de estabilidade, o risco de 

desabamentos, a necessidade de escoramentos ou travamentos e a proteção ou retirada 

de elementos artísticos ou decorativos. Serão consideradas, também, as condições das 

edificações e logradouros vizinhos, redes, tubulações e equipamentos de serviços 

públicos e respectivas normas e determinações dos órgãos e concessionárias de serviços 

públicos competentes. 

A Contratada deverá elaborar e fornecer, antes do início dos serviços, para 

apreciação e aprovação da Fiscalização, plano detalhado descrevendo as diversas fases 

das remoções e demolições previstas no projeto e especificações complementares que 

considerar necessárias. Este plano estabelecerá os procedimentos a serem adotados na 

execução dos serviços, na recuperação, limpeza, armazenamento, transporte e guarda 

dos materiais ou bens reutilizáveis ou que apresentem interesse histórico, científico ou 

econômico. 

Estes serviços, de modo geral, deverão ser iniciados após os devidos 

escoramentos e preparo de cada local, pelas partes superiores da edificação, com o 

emprego de equipamentos e ferramentas adequados, calhas e outros processos de 

transportes verticais, evitando o lançamento de qualquer material ou elemento em queda 
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livre. A retirada de entulhos poderá ser feita por calhas ou equipamentos mecânicos, 

observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de proteção do meio 

ambiente e de segurança. 

Orientações e cuidados especiais deverão ser observados para evitar o acúmulo 

de materiais ou entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou peças estruturais ou 

pressão lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificação. As peças 

ou componentes de grande porte deverão ser removidos e arreados até o solo por meio 

de guindastes ou equipamentos equivalentes que ofereçam a necessária segurança. 

Os materiais, instalações, peças e outros bens, incluindo os artísticos ou 

decorativos, após suas remoções, serão transportados até os locais indicados no projeto 

e especificações ou, quando omissos estes, de acordo com as orientações da 

Fiscalização. Estes materiais receberão os tratamentos indicados no projeto e 

especificações, para seus futuros usos ou reutilizações. 

As demolições necessárias devem ser feitas de acordo com as recomendações 

técnicas existentes, considerando-se as medidas de segurança e tomando-se os devidos 

cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Além disso deverá ser providenciada a 

contratação de seguro de responsabilidade civil. 

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, bem como as 

ligações de esgoto e águas pluviais, deverão ser desligadas antes do início das 

demolições. Durante o trabalho de demolições, deve ser acompanhado o comportamento 

das construções vizinhas, quanto à sua integridade e estabilidade. 

Os materiais da construção em demolição devem ser constantemente umedecidos 

e não podem ser abandonados, mesmo por encerramento de horário de trabalho, em 

posição que torne viável seu desabamento, provocado por ações eventuais. Todo 

material decorrente das demolições efetuadas deve ser retirado da área da obra sob 

responsabilidade da Contratada. 

 Remoção de revestimento de Paredes e Pisos. 

Remoção de emboço / reboco deteriorado – Remoção de azulejos com 

reaproveitamento. 

Para a remoção de reboco deteriorado, deverá ser realizado teste de percussão 

com martelo de borracha para identificar e marcar as áreas do reboco que estão soltas 
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da alvenaria, bem como, as que apresentam instabilidade. As partes que não forem 

possíveis a sua recomposição deverão ser removidos. 

Os azulejos existentes na no plano da fachada devem ser removidos, catalogados 

e cada peça deverá ser envolvida em plástico bolha para armazenamento em local 

seguro. Posteriormente tratados para serem inseridos no plano de revestimento da 

fachada. As lacunas devem ser preenchidas com azulejo novos com mesmo desenhos 

dos originais. Deverão ser apresentadas três protótipos para aprovação dos mesmos pela 

fiscalização da obra.  

 Remoção de Vãos - quadros e vedações. 

Remoção de vestígios de janelas rasgadas em madeira de lei inclusive 

caixilhos e ferragens – Bandeiras metálicas. 

Em conformidade ao projeto de restauração das esquadrias da edificação, a 

deverá ser executado a remoção dos vestígios das esquadrias de madeira ou bandeiras 

metálicas que se façam necessárias para a sua substituição de acordo com o projeto de 

arquitetura. 

- Imunização 

Todas as madeiras a serem inseridas para a restauração da edificação histórica e 

existentes na mesma devem ser imunizadas através de quatro procedimentos: imersão; 

gotejamento; aspersão; pincelamento.   

O processo de imersão deverá seguir as seguintes etapas:  

 deposita-se a madeira em tanque de metal com o preservativo;  

 depois de algum tempo a madeira é retirada a madeira e colocada para secar.  

As madeiras que não podem ser removidas das paredes de tabique devem ser 

imunizadas por gotejamento, seguindo os procedimentos abaixo relacionados: 

 fazer pequenos furos na madeira 

 colocar tubos finos de plástico interligados a recipientes que contêm preservativo 

(mesmo esquema do soro), na parte superior da parede e deixar que o produto 

imunizante penetre por gravidade na madeira. 

 o gotejamento realizado por gravidade deverá permanecer até que a madeira 

fique encharcada pelo produto.  
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As madeiras existentes na edificação que não poderem ser imunizadas através 

do processo de imersão e gotejamento deverão ser imunizadas através do processo de 

aspersão e pincelamento.  

Procedimentos de imunização através de aspersão: 

 Deverá ser executada por meio de pulverizador portátil, até que comece a escorrer 

sobre a madeira.  

 Deverão ser aplicadas duas ou três demãos. Em locais de grande extensão, 

utiliza-se uma câmara de aspersão.  

 A madeira deverá ficar encharcada do produto imunizante.  

O procedimento de imunização através de pincelamento deverá ser aplicado em 

circunstâncias de baixa incidência de ataque por xilófagos. Não deverá ser aplicado em 

madeira que venha a ter contato constante com a água.  

Procedimentos de imunização através de pincelamento: 

 Deverão ser aplicadas duas a três demãos do produto imunizante, com pincel 

encharcado e em várias direções;  

 A aplicação deve ser repetida pelo menos duas vezes ao mês, ou seja, até a 

madeira apresentar encharcamento.    

- Erradicação de vegetação das alvenarias e das coberturas através da aplicação 

de Raud Up ou similar.  

É necessário utilizar herbicida à base de glifosato (Roundup) para remover 

adequadamente a vegetação das paredes. Injetar o produto, com auxílio de seringas, na 

raiz e aguardar tempo de secagem da planta só depois cortar as folhas e raízes. Para 

maior segurança, repetir a aplicação do herbicida na área para evitar o crescimento de 

sementes deixadas no local. 

- Parede e Divisórias de Vedação.  

As paredes de alvenaria, indicadas no projeto arquitetônico, deverão ser erguidas 

com tijolo cerâmico 6 furos, assentados com argamassa no traço 1:6:2 (cimento areia e 

barro), obedecendo às dimensões e alinhamento indicados no projeto arquitetônico. 

 Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, 

alinhadas e aprumados. A espessura das juntas deverá ser no máximo 1,5 cm, ficando 

regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 
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Deverão ser colocados tacos de madeira de lei com 2,5 cm de espessura, 

previamente imunizados, para posterior fixação das esquadrias. 
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