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APRESENTAÇÃO 

 

Denominado “Ruína do Solar Mello Vianna: Projeto de Consolidação e Intervenção 

Arquitetônica”, este trabalho foi desenvolvido para a obtenção do grau de Mestre em 

Conservação e Restauro, pelo Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE), do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal da Bahia.  

O trabalho se divide em três volumes. O Volume I corresponde à parte textual de 

conhecimento, de interpretação e de análise do objeto de estudo em âmbito histórico, urbano, 

arquitetônico, construtivo, físico, patrimonial, cultural e ambiental. O Volume II contém as 

peças gráficas de suporte à parte textual presente no volume I. O Volume III é referente ao 

projeto de intervenção e de consolidação, correspondendo às partes textual e gráfica.   



RESUMO 

 

O Solar Mello Vianna foi uma imponente edificação do período colonial, inserido nas 

imediações do modesto núcleo histórico da cidade de Sabará. Igrejas barrocas marcam a 

riqueza do ciclo do ouro; as pontes ferroviárias e as vilas operárias fazem lembrar o ciclo do 

ferro; e, por último, a expansão urbana, que descaracterizou a paisagem da cidade em 

detrimento à proximidade com a capital Belo Horizonte: assim, denominou-se Ruína do Solar 

Mello Vianna, fragmento arquitetônico marcado, no atual estado de conservação, pelas três 

fases econômicas que consolidaram e modificaram a cidade até os dias de hoje. Camuflada 

perante a vegetação e a coloração terrosa das paredes de pedra, a ruína conta com a memória 

e a proteção dos moradores que, saudosistas, aguardam sua preservação. O trabalho que se 

transcorre explora as informações encontradas a respeito desse monumento, analisando, de 

forma crítica, os vestígios de pedra remanescentes, em busca de dados históricos, construtivos 

e de modificações do entorno. Amparada em teóricos contemporâneos do restauro, propõe-

se a intervenção de consolidação da ruína e do novo volume arquitetônico, com objetivo de 

dinamizar o uso do espaço, em favorecimento as demandas atuais de Sabará.   

  

Palavras-chave: Edifícios históricos. Período colonial. Conservação. Arquitetura 

contemporânea.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Solar de Mello Vianna was an imposing building in the colonial period, located in the 

surroundings of the historical city of Sabara. The Baroque architecture of the churches 

highlights the richness of the golden era; the railway bridges and the working villages remind 

us of the iron era; and the urban expansion which adulterated the city’s landscape in detriment 

of the proximity of the capital. For these reasons it was named Ruins of Solar Mello Vianna, 

architectonic fragment marked, in its recent conservation estate, by three economic phases 

which consolidated and changed the city until these days. The ruins, camouflaged towards the 

vegetation and the earthy colour of its stone walls, rely on the memory and protection of the 

residents who, longing, wait for its preservation. The recent work explores the information 

found related to this monument, analysing, in a critical way, the traced elements of the 

remaining stones, looking for historical and constructive data, and modifications of the 

surroundings. Supported by contemporaneous restoration’s theorists, it proposes the 

intervention for consolidation of the ruin and of the new architectonic volume, with the 

objective of invigorating the usage of the space, in favour of the current demands of Sabara.  

 

Keywords: Historic buildings. Colonial period. Conservation. Contemporary Architecture.  
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Sabará, em Minas Gerais, foi marcada por três grandes fases ao longo de 

sua história. A primeira delas, o ciclo do ouro, onde se configurou o núcleo histórico da 

cidade, como claramente nos apontam as belíssimas igrejas barrocas da paisagem. A segunda 

refere-se ao ciclo do ferro e industrialização, com a instalação da Siderúrgica Belgo Mineira e 

das pontes ferroviárias. Por último, a expansão urbana planejada e não planejada, que devido 

à proximidade com a nova capital mineira Belo Horizonte, aos poucos degrada a paisagem 

cultural da cidade. 

O fragmento arquitetônico Ruína do Solar Mello Vianna carrega, ao longo da história, 

as três fases econômicas da cidade de Sabará. A primeira fase, período de sua construção, 

expressa nos detalhes arquitetônicos remanescentes da riqueza do período colonial. Na 

segunda fase, parte do terreno é vendido para a construção da linha férrea, sendo o início do 

seu abandono e, consequentemente, da sua degradação. E, na terceira fase, a perda da relação 

visual com a cidade, em detrimento do crescimento do entorno e do avançar da vegetação 

sobre suas paredes.  

Passados mais de cem anos subutilizado ou completamente abandonado, aos poucos, o 

processo de arruinamento e as transformações urbanas do entorno ameaçam sua permanência 

como parte da história da cidade. Enquanto isso, o tempo age sobre suas paredes, fazendo 

perder, gradualmente, características construtivas que a conecta com épocas passadas.  

Os vários processos pelos quais a ruína passou no início do século, como tentativas de 

preservação, pouco contribuíram para mostrar aos herdeiros e à população de Sabará o real 

valor deste monumento. O estudo que se decorre pretende resgatar as relações históricas e 

urbanas do antigo solar com a cidade, utilizando de análises territoriais, construtivas e 

arquitetônicas, que por entre a densa vegetação nos revela testemunho valioso do saber 

construtivo do período colonial. Segundo Lima Júnior (1962), 

 

aqui e ali, muros de pedra derrocados, arcos e colunas em ruínas, eram os restos de 
palácios e solares, erguidos outrora, pela magnificência opulenta do ouro de aluvião. 
Sobre tantos escombros, pairava esse eloquente silêncio, em que a alma das ruínas 
fala ao visitante solitário, das gerações que se foram [...] eco enigmático do que 
fomos nós mesmos. (p. 27)  
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O trabalho se divide em três volumes. O primeiro volume traz informações históricas 

sobre o monumento de estudo, buscando entender o papel que exerceu na consolidação da 

cidade de Sabará e os valores que sua condição enquanto ruína representam. O relatório 

histórico transcorrer sobre o que foi o solar na época, influências arquitetônicas, usos e 

moradores do espaço. Analisa, de forma técnica, dados construtivos, urbanos e ambientais, 

para o entendimento dos agentes causadores da degradação e perdas recorrentes, até os dias de 

hoje. Além de expor os trâmites necessários para se obter acesso ao objeto, metodologia de 

levantamento, exames laboratoriais e os valores que tornam tão importante o desenvolvimento 

deste estudo para o município.  

O volume dois se apresenta como anexo de suporte gráfico do primeiro volume. As 

fichas fotográficas, de maneira direta, auxiliam na leitura da parte textual, do cadastro 

arquitetônico e do estado de conservação. Acompanhado das pranchas de levantamento 

cadastral e mapeamento de danos.  

O último volume organiza toda a parte de intervenção na preexistência, desde as 

justificativas teóricas e projetuais, ao memorial descritivo e de conservação preventiva. As 

peças gráficas correspondentes à consolidação e à intervenção arquitetônica acompanham o 

final do volume.  

Com a possibilidade de ser utilizado como suporte técnico para o processo de 

tombamento em âmbito municipal, o trabalho acadêmico se divide de tal forma, mantendo o 

projeto de intervenção separado da análise histórica e técnica da Ruína do Solar Mello 

Vianna.  
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CAPÍTULO 1 

CIDADE DE SABARÁ A PARTIR DOS CICLOS ECONÔMICOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

 

1.1.1 Ciclo do ouro 

 

A ascensão da Coroa Inglesa, na crise econômica de meados do século XVII, colocou 

em destaque os metais preciosos nas transações econômicas, fazendo com que Portugal 

financiasse expedições ao interior do Brasil. De acordo com Fausto (1996),  

 

os metais preciosos vieram aliviar momentaneamente os problemas financeiros de 
Portugal. Na virada do século XVIII, a dependência lusa com relação à Inglaterra era 
um fato consumado. [...] Portugal agrícola, de um lado, e uma Inglaterra em pleno 
processo de industrialização, de outro. (p.98) 
 
 

  Assim, os desbravamentos paulistas, chefiados por Manuel de Borba Gato e seu sogro 

Fernão Dias Paes, atravessaram São Paulo, parte de Minas Gerais, descendo pelas águas do 

Rio das Velhas. Na confluência com outro rio, que futuramente se chamaria Sabará, os 

bandeirantes descobriram ouro no fundo das águas e nas encostas da região.  

A história da cidade de Sabará se inicia com os bandeirantes que percorreram “o 

território mineiro, de 1674 a 1681” (LIBÂNIO, 2008, p.12), formando, nos núcleos de 

mineração, os primeiros arraiais da futura vila, como o Arraial da Barra de Sabará, o Arraial 

da Igreja Grande e o Arraial de Tapanhuacanga. Esses arraiais se comunicavam por 

intermédio de caminhos troncos, que futuramente se transformariam em vias de grande 

importância comercial. A intensificação da extração do ouro e do comércio local 

proporcionou o surgimento de novos arraiais, e de vários caminhos caseados, que limitavam o 

povoado às margens dos rios e encostas mais íngremes do território (Figura 1). A esse 

respeito, Vasconcellos (1977) afirma que “normalizando-se as explorações, organizam-se os 

povoados em torno de suas capelas provisórias, cujos adros e caminhos, caseados, vão cordear 

os incipientes logradouros públicos” (p.17).  
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Figura 1 – Formação urbana de Sabará 

 

 
Fonte: Adaptado do Álbum Chorographico do Estado de Minas Gerais (1927).  
 

A riqueza encontrada na região gerou o rápido crescimento dos povoados e o interesse 

no controle das terras mineradoras. Buscando espaço na exploração do ouro, portugueses e 

baianos se uniram contra a dominação paulista. Entre 1708 a 1709, ocorreram diversos 

conflitos entre as terras de Sabará e Caeté, que politicamente se estenderam por anos. A 

Guerra dos Emboabas, como ficou conhecida, sofreu intervenção da Coroa Portuguesa no ano 

de 1714, quando em “9 de novembro foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro” 

(LIBÂNIO, 2008, p.17). 

A margem sudoeste do rio Sabará teve o início de sua ocupação, devido às demandas 

por materiais de construção e da produção agrícola. O desmatamento da região adjacente aos 

centros históricos, para extração de madeira, foi utilizado, posteriormente, no plantio de 

lavouras diversas (Figura 2). O abastecimento alimentar, facilmente acessível, ficou a cargo 

das fazendas de entorno e pequenas hortas urbanas. Era uma atividade lenta e pouco rentável, 

pois as forças de trabalho dos escravos “constantemente eram tomadas em benefício dos 

mineradores” (VASCONCELLOS, 1977, p.51). 
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Figura 2 – Núcleo principal de Sabará: ausência de ocupação do entorno 

 

 
Fonte: Acervo Biblioteca Nacional. Augusto Riedel (1869).  
 
 

Com o suporte das áreas adjacentes, o surgimento de novas minas de ouro e a 

intensificação do fluxo migratório fizeram com que Sabará se elevasse à categoria de Vila 

Real da Nossa Senhora da Conceição, em 16 de julho de 1711. Segundo Lima Júnior (1962), 

“comunicou-lhes a resolução de criar a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, 

sediada no arraial da Barra de Sabará, e convocou os presentes, para uma nova reunião que 

deveria realizar-se no dia dezessete do mesmo mês de julho” (p.89). 

A rápida expansão das vilas existentes e a consolidação dos perímetros urbanos 

acarretaram em novas repartições jurídicas administrativas, que ajudassem no controle do 

território. Em 1720, a Capitania de São Paulo e das Minas do Ouro se separam, e “as Minas 

Gerais passariam a capitania dentro do Estado do Brasil [...] consolidando a separação 

definitiva entre emboabas e paulistas” (TÔRRES, 1980, p.140). Dentro desse novo limite, 

delimitavam-se as comarcas de Sabará, Serro Frio, Rio das Mortes e Vila Rica, cada uma com 

suas vilas sedes, onde se instituía o poder centralizado da coroa, aumentando a fiscalização e a 

manutenção dos impostos. Com isso, todo ouro passou a ser registrado, a fins de obtenção do 

quinto na Casa de Intendência e fundição, que “funcionou de 1735 a 1833” (ALMEIDA, 

1956, p.73). 

Anterior às primeiras instituições da Coroa Portuguesa, os espaços religiosos exerciam 

o papel político sobre o território. As capelas, mesmo sendo construídas de forma simplificada 
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e improvisada, a partir da presença do pároco adquiriam ao seu povoado o título de arraial. 

Devidamente reconhecidas e vinculadas à instituição do Estado, suas atividades, para além da 

assistência espiritual, tornaram-se “tão decisivas quanto arrolar e arquivar os dados relativos à 

vida da comunidade, das famílias, de cada um” (MARX, 1945, p.27). 

Em meados do século XVIII, em Sabará, a exploração do ouro atinge o seu apogeu e se 

inicia o período de renovação das capelas e construção das matrizes. A forte distinção social 

fez com que os habitantes migrassem entre os arraiais, em busca de uma congregação que os 

aceitassem.  Com a instalação de instituições ligadas ao Estado, como a Casa de Câmera e 

Cadeia, a Casa de Fundição e o pelourinho, a igreja perde algumas funções que lhe eram 

atribuídas inicialmente, mas mantém o seu destaque dentro da paisagem já consolidada, 

tornando-se um referencial mais cultural e espiritual do que administrativo. Para Marx (1945), 

 

por tal crescimento e adensamento, atestado físico e palpável de um certo aumento 
populacional e da riqueza, pôde a comunidade sentir-se forte o bastante para pleitear 
e obter finalmente a sua autonomia político-administrativa, a categoria de município, 
e o povoado, provavelmente a sede da freguesia, o status de vila (p.62). 
 
 

A partir do século XIX, com a vinda da família portuguesa, houve a extinção do regime 

sesmeiro, iniciando a regularização fundiária. As intenções eram de retornar as áreas não 

regulamentadas ao Estado e registrar as áreas, mesmo ocupadas por posseiros, mas que 

mantinham uma atividade econômica ativa. Até 1850, foi um período de adaptação da Lei da 

Terra, que também visava integrar as construções que se encontravam espaças neste vasto 

território. A terra passa a ser comercializada, não sendo mais repassada “pela concessão do 

Estado, mas pela compra e venda” (MARX, 1945, p.104). Assim, os arrabaldes, ao quais 

mantiveram vastos terrenos, parcelaram suas terras, em vista da expansão da cidade, que já se 

encontrava adensada (Figura 3).   
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Figura 3 – Núcleo principal de Sabará e ocupação de entorno 

 

 
Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles. Marc Ferrez (1880) 
 

Ao final do período das grandes explorações auríferas, quase cem anos após se elevar à 

categoria de Vila, Sabará, de acordo com a “Lei provincial número 93, de 6 de março de 

1838” (FERREIRA, 1959, p.94), é elevada à categoria de cidade. Os anos que se seguem, ao 

longo do século XIX, poucas alterações trouxeram para a região. A baixa produção de ouro e 

a falta de atividades que pudessem erguer a cidade durante o império só foram possíveis no 

final do século XIX, com a construção da primeira estação ferroviária de Sabará e do ramal 

férreo Nova Era (Figura 4), estruturas que deram rumo a outra atividade extrativista na região: 

  

o fato da [sic.] antiga Vila Real ser próxima do futuro centro consumidor e 
exportador (Belo Horizonte), além de representar ponto estratégico para recebimento 
de matéria-prima e combustíveis (carvão), que vinha de Mariana, Ouro Preto, Caeté, 
Congo Sôco, Santa Barbará..., fêz de Sabará o lugar ideal para esse 
empreendimento. (ALMEIDA, 1956, p.142) 

 
 

Solar  

Mello  

Vianna 
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Figura 4 – Construção da ponte férrea sobre o Rio das Velhas 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.) 

 

1.1.2 Ciclo do Ferro 

 

No final do século XX, a decadência do transporte a vapor no Rio das Velhas já 

anunciava a chegada de um novo ciclo econômico. Juntamente com a inauguração da nova 

Capital Mineira, como forma de aproximação ao polo econômico que se formava, Sabará 

inicia as atividades de transporte ferroviário. A inauguração da Estação Ferroviária de Sabará, 

segundo Clarice de Assis Libânio (2008, p.26), ocorreu no dia vinte e três de fevereiro de 

1891, mas a expansão da linha1 se iniciou somente na primeira década de 1900, estendendo o 

                                            
1 A esse respeito, Figueira (citado por LIBÂNIO, 2008) disserta que “em 1907, a Central do Brasil recebeu da 
União a Estrada de Ferro de Sabará, a Sant’Ana dos Ferros, comprada do Governo de Minas Gerais. Ainda em 
construção, essa linha foi incorporada à Central com o nome de Ramal de Santa Bárbara, depois Ramal de Nova 
Era” (p.28). 
 

Solar  

Mello  

Vianna 
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Ramal Nova Era ao longo da meia encosta da face oposta do centro histórico, margeando a 

cidade a montante do rio Sabará (Figura 5).  

 

Figura 5 – Paisagem da cidade de Sabará 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 

 

As reservas minerais da região, dentre outros motivos, asseguraram a implantação, em 

Sabará, da Companhia Siderúrgica Mineira2, sendo que, no ano de 1921, novos investimentos 

a transformaram em Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, intensificando, assim, o uso da 

linha férrea (Figura 6). Para a ligação direta com o Porto de Vitória, em 1936, o Ramal Nova 

Era se conectou ao Ramal Santa Bárbara e, posteriormente, à Estação Ferroviária de Vitória. 

                                            
2 De acordo com Mambro (1999), o município de Sabará “estava próximo a fontes de abastecimento e à capital 
do Estado de Minas. Sua localização permite uma relativa facilidade de meios de transporte. A cidade dispunha 
de um nível cultural elevado e mão de obra para usina” (p.95), o que facilitou a instalação da companhia 
siderúrgica. 

Solar  

Mello  

Vianna 

Linha  

Férrea 
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Figura 6 – Mancha de ocupação de Sabará no início do século XX 

 

 

Fonte: Adaptado da imagem digitalizada da Planta Topográfica da Prefeitura de Sabará (1937). 
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A ferrovia da cidade serviu para o transporte de pessoas e de cargas até fins da década 

de 90, quando o transporte rodoviário modernizou-se e a Rede Ferroviária Federal foi vendida 

à Ferrovia Centro Atlântica. A construção da linha Férrea Costa Lacerda, atrás da serra do 

centro histórico, serviu a fins exclusivos de uso da Companhia Vale do Rio Doce. Como 

ressalta Clarisse de Assis Libânio (2008), para “Sabará, a privatização significou o fim da era 

ferroviária” (p. 42).  

No trecho férreo, que passava pelo centro histórico de Sabará, a prefeitura, em 2013, 

iniciou a retirada dos trilhos e a construção de uma nova avenida, que ajudará a aliviar o 

tráfego do centro histórico. Com a remoção dos remanescentes ferroviários da cidade, o 

patrimônio desse período preserva-se, hoje, na paisagem (Figura 7), através da ponte do Rio 

das Velhas, conhecida como “Pontilhão”, e da Ponte da Gaia, ambas tombadas pelo município 

em 1999.  

 

Figura 7 – Vista do núcleo histórico de Sabará para o entorno 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 
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1.1.3 Expansão urbana ao final do século XX 

 

A partir da década de 1970, com a expansão urbana de Belo Horizonte, houve a 

necessidade de reconhecimento e unificação da administração pública, nos caminhos que 

conectam a capital mineira aos quatorze municípios adjacentes. A Grande BH aproximou as 

cidades vizinhas, gerando diversos bairros dormitórios, que ocupam o território, limitados 

pelas condições naturais da região. Nos 11 km da BR 262, que conecta Belo Horizonte ao 

centro histórico de Sabará, estendendo-se mais 6 km até o antigo arraial de Pompéu, vemos o 

espraiamento de todo o tecido urbano da cidade (Figura 8). Para Santos (2013),  

a partir da década de 1970, outra explosão demográfica foi observada, em direção às 
encostas e aos conjuntos montanhosos, fomentada tanto pela proximidade ao centro 
histórico de Sabará, quanto pela relação que a cidade passou a traçar com a 
metrópole de Belo Horizonte, frente aos diversos postos de trabalho que ali se 
mostraram mais atrativos e múltiplos. (p.164) 

 

Figura 8 – Ocupação Urbana de Sabará 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa digital do Plano Diretor de Sabará (2008).  
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Ao longo das três fases econômicas e de expansão demográfica relatadas, desde o ciclo 

do ouro, do ferro e de expansão da capital mineira (Figura 9), percebemos a lacuna de um 

século entre os anos de 1800 e 1900. São perceptíveis, no tecido urbano da cidade e 

edificações históricas, poucas alterações em estilo neoclássico trazidos pela Família Real, no 

período do império. A modernização das vias, largos, praças e jardins iniciaram-se ao final do 

século XIX, quando a siderurgia impulsionou novos loteamentos e a construção em estilo 

eclético e art-déco existentes no centro histórico e áreas adjacentes da cidade. Com isso, 

Sabará preserva parte do traço inicial do período colonial, mantendo grande distinção dos 

processos de expansões posteriores.   

Figura 9 – Cronologia histórica de Sabará 

Fonte: Autoria própria (2017)3 

 

1.2 TRANSFORMAÇÕES URBANAS  

O traçado urbano da cidade de Sabará, que se desenvolveu ao longo da exploração 

aurífera no século XVIII, segue a irregularidade imposta pela topografia existente. Grandes 

quadras possibilitam a testada larga das edificações, mantendo, ao mesmo tempo, os lotes 

alongados. O telhado de duas águas auxilia na drenagem da cidade, sendo parte direcionada 

para o interior do lote – geralmente os fundos de vale –, e o restante para as vias públicas, que 

funcionavam como uma calha auxiliar de condução da água em direção aos rios.  

As igrejas, como nas demais cidades da época, ganhavam lugar de destaque na 

paisagem. As torres marcam a presença de um poder religioso, que, por muito tempo, 

sobressaiu aos do Estado. Além de serem implantadas em locais privilegiados, as igrejas da 

                                            
3 Linha do tempo realizada com base em dados gerais retirados de LIBÂNIO (2008). 
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cidade usam da elevação de seus adros, propiciado pela declividade do terreno, para se 

destacarem do conjunto de entorno. Segundo Marx (1945), “as normas eclesiásticas eram 

claras e rigorosas quanto à localização geográfica, à orientação e aos edifícios vizinhos, ficava 

quase sempre assegurada a preponderância da capela no ponto mais alto” (p.46). 

As construções, em sua maioria, são estruturadas em madeira, com a fundação de pedra 

e a vedação de terra, nas técnicas de tijolo de adobe ou pau-a-pique. Construções inteiramente 

de pedra eram raras e restritas a edificações de senhores, com grande influência econômica, 

prédios públicos ou religiosos. Os revestimentos externos, na maior parte, têm as paredes 

caiadas com os frisos, cunhais, marcos e cimalhas externas definidas com uso de cores fortes, 

madeira ou pedras aparelhadas aparentes, técnica muito utilizada nas igrejas.  

Os paredões de casas térreas e sobrados que margeiam as ruas tortuosas e largas de 

Sabará permitem ampla visão da cidade (Figura 10). À medida que caminhamos, as torres das 

igrejas tornam-se predominantes junto com o seu casario de entorno. Ora o símbolo religioso 

coloca-se em destaque na via pública, em outro momento se esconde. É uma percepção típica 

barroca, mas que, aos poucos, se perde, devido ao crescimento urbano desordenado e sem o 

devido acompanhamento do poder público.   

 

Figura 10 – Tipologia centro histórico de Sabará 

 

 
Fonte: SANTOS (2013, p. 59).  

 

 



33  

 

Antes das edificações urbanas, as chácaras e os casarões rurais implantados fora do 

centro histórico tinham as águas e as montanhas como molduras do cenário urbano. Eram 

pontos estratégicos de proteção e de controle de mercadorias e da cidade, por se localizarem 

próximos às vias de acesso aos núcleos urbanos. Localização privilegiada, que possibilitava a 

convivência com a tranquilidade das amplas áreas verdes e, ao mesmo tempo, próxima à 

infraestrutura urbana do núcleo central, de fácil acesso a trocas comerciais e a vivência com 

as festividades religiosas. Goulart (1995) argumenta que “situando-se na periferia dos centros 

urbanos, as chácaras conseguiam reunir às vantagens dessa situação as facilidades de 

abastecimento e dos serviços das casas rurais. Solução preferida pelas famílias abastadas” 

(p.28). 

Com o crescimento do centro histórico, tais residências parcelaram seus terrenos fora do 

regime sesmeiro. Mesmo com o ganho comercial de suas terras, tal expansão do entorno viu-

se contida na declividade imposta pelas montanhas de entorno. Barreira topográfica que só foi 

vencida no final do século XX. 

Ao longo do século XIX, pouco se alterou nas áreas urbanas e bens edificados da 

cidade. Passadas as grandes explorações auríferas, a falta de outra atividade econômica que 

movimentasse o século seguinte, fez com que Sabará conservasse, em seu conjunto urbano e 

arquitetônico, características construtivas próprias do período colonial, observando-se poucas 

adaptações do período oitocentista.  

O tecido urbano da cidade expandiu, de fato, a partir do século XX. Com o início das 

atividades siderúrgicas veio a necessidade por moradia. Operários, engenheiros e diretores 

tinham suas residências diferenciadas pelas dimensões do terreno, presença de jardim, 

varanda e ornamentos nas fachadas. Com o exemplo dos estilos arquitetônicos art-déco e 

ecléticos entre os anos 20 e 40. Os rios, que anteriormente serviam à exploração aurífera, à 

atividade pesqueira e ao transporte de cargas, receberam vias e edificações em suas margens, 

além do esgoto de toda a cidade. Um papel secundário, para quem foi o protagonista de toda a 

riqueza encontrada na região.  

Devido aos limites naturais e às barreiras artificiais, como a linha férrea e as estradas 

rodoviárias, a ocupação da cidade, até os dias de hoje, segue à margem dos rios, de forma 

esparsa e quase que linear no território. Dos fins do século passado até o início do século XXI, 

nas encostas e nos topos de morro, ao longo dos onze quilômetros até Belo Horizonte, 

ocupações sobem as encostas das serras da região. A maioria desses bairros surgiu de forma 

irregular, ocupando áreas sem infraestrutura e de risco, por se tratar de terrenos muito 
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íngremes, situação recorrente, pois já alcançou as montanhas que servem de pano de fundo ao 

centro histórico.  

Os vários bairros dormitórios que fragmentam o tecido urbano da cidade e a sua 

distância do núcleo principal fazem com que os moradores não se sintam pertencentes à 

Sabará. Com isso, temos o enfraquecimento das atividades culturais do centro, colocando à 

margem as áreas de entorno na construção do patrimônio. É um momento em que somente o 

colonial passa a ter destaque no cenário cultural, mantendo segundo plano todo o crescimento 

evidenciado a partir do século XX. A retirada dos remanescentes das linhas de trem e o estado 

de conservação das pontes ferroviárias e das vilas operárias são um indicador de como nunca 

se foi pensado sua valorização ou reconhecimento, enquanto patrimônio ferroviário e 

industrial de Sabará.  

Apesar das modificações sofridas nos bens edificados da cidade, o que se mantiveram 

foram as estratificações urbanas de várias épocas. Ao invés de se sobreporem, as vias urbanas 

se conectaram (Figura 11). O que nos ajuda a distinguir a implantação de uma para a outra, 

além de seus desenhos geométricos ou tortuosos, são as formas de implantação das 

edificações e sua relação com os lotes. Sabará é uma cidade rica nesse sentido, pois, apesar 

das várias modificações no patrimônio edificado, a cidade ainda preserva, na sua paisagem 

cultural, os planos consolidadores do território.   
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Figura 11 – Traçado urbano evolutivo de Sabará 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa digital do Plano Diretor de Sabará (2008)4.  

                                            
4 Mapa evolutivo urbano realizado com base em mapas anteriores e características do traçado viário. 
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CAPÍTULO 2 

HISTÓRIA DE TRANSFORMAÇÕES DO SOLAR MELLO VIANNA 

 

2.1 DO SOLAR À RUÍNA  

 

A edificação de estudo foi construída na área adjacente ao centro histórico de Sabará 

(Figura 12), ponto estratégico de implantação, por se inserir no entreposto comercial dos 

arraiais de Sant’Ana e Barra do Sabará. Inicialmente, uma região de caráter puramente rural, 

que foi cedendo matéria-prima e espaço à expansão urbana do centro histórico.  

 

Figura 12 – Núcleo urbano principal de Sabará 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa digital do Plano Diretor de Sabará (2008).  

 

Construção robusta em alvenaria de pedra, de caráter fortificado e requintado, 

representado pelo rico trabalho de cantaria na formação dos cunhais, cimalhas, janelas 

conversadeiras, vergas e sobrevergas. Características construtivas incomuns, pouco 

encontradas nas residências da cidade, que utilizam basicamente da madeira na ornamentação.   

Em meados do século XIX, as regiões externas ao núcleo consolidado parcelaram as 

suas terras como suporte à expansão urbana da vila. O Solar Mello Vianna passa a dividir 
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espaço com edificações simplificadas, que seguiam os parâmetros tipológicos das edificações 

do núcleo principal. Outro fator que contribuiu para a perda de porção de terra pertencente ao 

antigo solar ocorreu no final do século XIX, com a construção da linha férrea, quando o 

terreno foi limitado na parte mais baixa da encosta. Neste momento, a edificação foi 

abandonada pela Família Mello Vianna, iniciando seu processo de degradação, que se 

mantém até os dias de hoje.  

Ao longo do século XX, poucas foram as intervenções realizadas, a partir do processo 

de arruinamento da edificação. Além dos sucessivos processos de compra e venda do terreno, 

o entorno ganhou novas residências e a instalação da Praça de Esportes da cidade. O 

adensamento das edificações e o avanço no estado de degradação fizeram com que a ruína se 

tornasse camuflada na paisagem. No século XXI, novas ações vindas do poder público e dos 

proprietários ascenderam as discussões com relação ao futuro da ruína. As tentativas de 

tombamento, as ameaças de demolição e de proteção pouco a valorizaram; ao contrário, só 

afloraram os pontos negativos, fazendo com que nenhuma das partes queira assumir o 

compromisso perante esse patrimônio.  

  

2.2 IMPLANTAÇÃO E MODIFICAÇÕES TERRITORIAIS 

 

2.2.1 Relação com a cidade 

 

Ao analisar as formas de implantação que foram impostas à edificação, ao longo dos 

séculos, um ponto curioso e que chama bastante atenção é o fato do antigo solar não ter sido 

construído no eixo central da Ponte Pequena - conexão direta com a rua mais importante da 

cidade -. O século XVIII mostrava toda a sua imponência no domínio arquitetônico e da 

paisagem, um eixo perspectivo valorizaria ainda mais a sua importância perante a cidade. De 

acordo com Baeta (2010),  

a percepção do “espetáculo” barroco que compõe o cenário da antiga Vila Rica 
exige uma ação dinâmica de descoberta da cidade baseada no movimento do 
observador, pois é este movimento que vai oferecer ao transeunte a oportunidade de 
entrar em contato com as mais variadas cenas com todo o seu imenso poder de 
sedução visual. Dessa forma, o ato de caminhar pelos percursos principais da cidade 
aparece como a única forma legítima de absorver a cadência dramática que é 
oferecida no espaço urbano. (p.312)5 

                                            
5 Análise atribuída à cidade de Ouro Preto no período colonial, mas, com características urbanas similares à 
cidade de Sabará.  
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As ruas tortuosas e a parede formada pelo casario da cidade de Sabará condicionam o 

olhar para os elementos arquitetônicos de destaque. O antigo Solar Mello Vianna se insere em 

um destes pontos de destaque da arquitetura. O observador, ao se posicionar no centro 

religioso e cívico da Rua Pedro II - frente à Praça Santa Rita -, consegue avistar a ruína no 

eixo da via (Figura 13). Fato que só é possível até os dias de hoje, porque não se modificou o 

conjunto de casas térreas que margeiam a antiga rua direita em direção ao rio Sabará. Mesmo 

dissolvido nos elementos de entorno e devido às suas condições atuais, a ruína timidamente se 

faz presente na paisagem da cidade.  

 
Figura 13 – Rua Pedro II, vista para o antigo Solar Mello Vianna 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa digital do IPHAN (2003); Autoria própria (2015).   
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Se imaginarmos esse ambiente no século XVIII, com as fachadas caiadas, ornamentos 

em cores contrastantes e o morro de fundo, ao qual não havia edificações, lhe era atribuída 

grande imponência referencial na cidade. A localização foi também importante para a função 

que exercia como fortificação. A projeção perspectiva das seteiras é direcionada às pontes de 

entrada da cidade e nós dos rios (Figura 14). A possibilidade de conexão visual com pontos 

importantes da cidade, como o adro da antiga Igreja de Santa Rita - atual Praça Santa Rita -, 

adro da Igreja de São Francisco, Casa de Câmara e Cadeia, é um indício de que exerciam um 

papel em colaboração com o Estado no controle e fiscalização do território6. 

 

Figura 14 – Pontos de visão das seteiras 

 

 

Fonte: Adaptado do mapa digital do Plano Diretor de Sabará (2008). 

 

2.2.2 Relação com o entorno 

 

As regiões de entorno da Vila Real de Sabará serviam para a produção rural de 

subsistência, que abastecia o centro urbano e realizava trocas comerciais com os arraiais mais 

afastados. Largas porções de terreno recebiam plantio e criação de gado, casa sede, galpões de 

armazenamento e espaço para hospedagem de viajantes (Figura 15). 

 

                                            
6 Para experimentar tais pontos visuais de contato com a ruína, ver Levantamento Iconográfico - Volume II. 
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Figura 15 – Paisagem do núcleo urbano de Sabará 

. 

 
Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles. Marc Ferrez (1880). 

 
Em meados do século XIX, no período de adaptação da Lei da Terra, o entorno do Solar 

Mello Vianna passa a dividir espaço com outras edificações da cidade. O processo de 

adensamento foi inspirado na tipologia do centro histórico, composto por casas térreas e 

alguns sobrados, todos alinhados ao longo da via que dava acesso ao antigo arraial de Santana 

(Figura 16). 

Na escritura de compra e venda, ao imóvel descrito como “sobrado”, foram atribuídas 

as dimensões do terreno fins até a Capela da Cruz, porém limitado nas laterais por um beco de 

acesso ao Morro da Cruz e por um muro de divisa das edificações vizinhas. Como consta no 

Livro de Notas nº 109 (1886), 

 

[a] vendedora Senhora Maria Josepha Nogueira, residente no Rio de Janeiro [...] 
Outorgado comprador e comendador Manuel Pedreira de Mello Vianna residente na 
Freguesia de Santa Quitéria deste município de Sabará [...]. Foi dito que é senhora 
possuidora de partes que houver por herança paterna e materna na casa de sobrado 
dita na Rua Ponte Pequena desta cidade que por um lado confronta com beco que 
em seguida liga à ponte vai até a Capella da Cruz, e por outro lado com a casa, hoje 
de propriedade de Antônio José Pinto, tendo os fundos do quintal do referido 
sobrado para o Morro da Cruz. (p.36)  

Ruína do Solar Mello Vianna 
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Figura 16 – Rua da Ponte Pequena 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

 

Na primeira década de 1900, grande parte do terreno foi adquirida pela Rede Ferroviária 

Federal S/A, dando início à construção do Ramal Férreo Nova Era (Figura 17), tendo em vista 

que a Estação de Sabará já havia sido inaugurada em 18907. O terreno, que inicialmente se 

estendia por pelos menos 600 m em direção à Capela Senhor Bom Jesus, passou a apresentar 

uma área de 500 m² (Figura 18). Com a retificação de mais 466 m² de área, em 1988, o 

terreno passou a ter as dimensões conhecidas até os dias de hoje: 

de acordo com a Carta de Adjudicação registrada sob o R-3 e averbação feita sob o 
AV-2, constava como 500,00 m², e de acordo com esta Retificação passa a ser de 
966,00m², divisando: pela frente em 40,00 metros com a Rua Francisco Lopes de 
Azevedo; onde existe um sobrado em ruínas; pela direita com um Beco não 
denominado, em 23,00m; pela esquerda com propriedade de Rogério Carlos, Paulo 
Borges e a Sociedade São Vicente de Paulo em 22,40m e pelos fundos em 44,00m 
com o leito da R.F.F.S.A.” (Cartório de Registro de Imóveis, 1988, p.3) 

 

 

                                            
7 Cf. Capítulo 1. 
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Figura 17 – Início das obras da ponte ferroviária 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

 

 

Solar Mello Vianna 
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Figura 18 – Início da atividade ferroviária 
 

 
Fonte: Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura (s.d.). 

 

Com o início das atividades ferroviárias, intensificadas pela consolidação da Companhia 

Siderúrgica Belgo Mineira, em 1921, foram necessários poucos anos para que o imóvel venha 

a ser abandonado. A ideia inicial de tranquilidade e de contato com a natureza se perdeu, 

somada à atratividade que se formava na Capital Belo Horizonte, o que fez com que a família 

inteira o abandonasse (Figura 19). Segundo Banduki (2010), “moradores de maior prestígio 

social tendem a abandonar não apenas o centro histórico como a própria cidade, 

eventualmente mantendo antigos casarões semidesocupados, [...] muitos imóveis ficam 

abandonados e/ou em ruínas” (p.284).  

 

Solar  

Mello  

Vianna 



44  

 

Figura 19 – Solar Mello Vianna sem o volume dos fundos 
 

 
Fonte: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 

 

Outro fenômeno perceptível através das imagens antes, durante e posterior ao início da 

atividade ferroviária é a redução no número de residências vizinhas. O extenso terreno verde 

no encontro dos dois rios já se protegia para usos públicos futuros que iria receber. Uma nova 

via seria construída nas margens do Rio das Velhas, interligando-se ao núcleo central com 

nova ponte, e o vasto terreno plano cederia espaço para a Praça de Esportes (Figura 20). 

Solar Mello  

Vianna 
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Figura 20 – Solar Mello Vianna em ruínas 
 

 
Fonte: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 

 

Já em estado de ruína, foram muitos os processos de compra e venda do terreno. A 

partir de meados do século passado, a construção de novos equipamentos urbanos, como 

praça esportiva, vias e pontes, atraiu novos moradores para a região. No século XXI, as 

edificações existentes iniciaram rápido processo de adensamento, com a construção de anexos 

e novos pavimentos. Junto com o avançar do estado de degradação do antigo Solar Mello 

Vianna, o amplo destaque na paisagem aos poucos vai se perdendo, tanto pelas construções de 

entorno quanto pela densa vegetação que agora o cerca (Figura 21).     

Ruína do 

Solar  

Mello  

Vianna 
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Figura 21 – Ruína do Solar Mello Vianna e edificações de entorno 
 

 
Fonte: Autoria própria (2015).   

 
De meados do século XVIII aos dias de hoje, as constantes transformações do antigo 

solar o tiraram da referência que exercia na cidade, história que é possível de ser contada, 

através das características construtivas e arquitetônicas. O reduzido terreno remanescente 

preserva em seu interior vestígios das divisões territoriais aos longos dos anos, elementos que 

auxiliaram no entendimento das mudanças e modificações do entorno (Figura 22).  

 

Ruína do 

Solar  

Mello  

Vianna 
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Figura 22 – Croqui esquemático - Modificações do entorno 

 

 

Fonte: Autoria própria (2017)8.  

  

2.3 ANÁLISE ARQUITETÔNICA 

 

A partir dos elementos remanescentes da ruína (Figura 23), aos quais restaram somente 

a caixa estrutura de pedra, ornamentação e composição dos vãos em cantaria, construímos a 

imagem do que viria, a ser esteticamente o Solar Mello Vianna em sua integridade. 

Perfuração na estrutura para encaixe de outras peças, recuo da parede para sobreposição de 

madeira, linha de revestimento ou a ausência deste são pistas que, apoiadas no levantamento 

iconográfico, contam-nos um pouco da história de um monumento que se faz presente em 

Sabará desde a consolidação do seu núcleo histórico.  

                                            
8 Croqui esquemático realizado com base em fotos históricas, mapas e levantamento cadastral. 
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Figura 23 – Levantamento Cadastral da Ruína 
 

 
Fonte: Autoria própria (2017)9.  
 

Diretamente, a ruína nos conta se tratar de imponente edificação de meados do século 

XVIII, com rico trabalho ornamental em cantaria, atribuído às edificações nobres da época. A 

larga testada e a pouca profundidade paralela à rua fogem aos padrões comuns das edificações 

urbanas. Para Vasconcellos (1977)10, “nas chácaras ou sítios dos arrabaldes da Vila, as plantas 

já não se apresentam com o mesmo partido, complicando-se em função do duplo 

compromisso urbano e rural” (p.131).  

O caráter fortificado evidenciado anteriormente, devido à localização e aos pontos de 

visão para a cidade, é enaltecido, quando examinamos a ruína de forma aproximada. A 

robustez de suas paredes e a existência de seteiras assimétricas aos vãos das fachadas indicam 

o uso como estrutura de defesa para além das funções residenciais.   

                                            
9 Recorte da planta de locação do levantamento cadastral. 

10 Citações de Sylvio de Vasconcellos (1977) referente à arquitetura e análise territorial da cidade de Ouro Preto, 
mas, que são utilizadas devido à similaridade com as características da cidade de Sabará. 
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Contrária à ideia de um espaço fechado e fortificado, a fachada principal se abre por 

completo para a cidade. A predominância de cheios sobre vazios é muito sutil, trazendo a 

sensação de equilíbrio, apesar do arranjo alternado dos vãos.  A horizontalidade perceptível 

no volume é quebrada pelos alongados vãos de esquadria, que se impõem verticalmente até as 

linhas de piso e de beiral. Segundo Vasconcellos (1977), 

manifesta-se assim uma clara tendência para o alongamento, frentes tanto extensas 
quando comporta a situação, tendência essa apenas, de certo modo, contrariada pela 
sucessão das esquadrias, mais numerosas e mais ao alto, com suas vergas, antes 
igualmente distanciadas dos pisos e forros, destes agora mais aproximadas. (p.179)  

 

Apesar de as distâncias dos vazios não serem proporcionalmente distribuídos à fachada, 

seguem uma lógica diagonal, que tira do eixo da edificação o ponto central de nossa visão. Os 

elementos de modenatura trazem movimento à fachada principal, amarrando toda a sua 

extensão, sendo necessário se afastar para a compreensão do todo. Como ressalta Sylvio de 

Vasconcellos (1977), a decoração requintada inspirada “caracteristicamente nos monumentos 

religiosos, mas, também se extravasa com naturalidade” (p.172) (Figura 24). 

 
Figura 24 – Simulação das fachadas frontal e posterior do Solar Mello Vianna 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017)11.   
                                            
11 Croqui esquemático realizado com base no levantamento cadastral e fotos históricas. 



50  

 

 Mello (1985) ressalta que,  

 

por sua vez, as soluções assobradadas, com renques de janelas abrindo-se no 
pavimento superior ao gosto da arquitetura urbana, correspondem ao tipo de 
construção que lhe é mais familiar: o das vilas rapidamente estabilizadas pelo 
comércio. (p.225) 

 
Na fachada posterior, os vãos de esquadrias são dispostos de forma simétrica, sendo 

andar inferior alinhado ao andar superior. Nas fachadas laterais, a disposição dos vãos é 

assimétrica, alteração que tem como relação direta a divisão dos cômodos, quando as 

esquadrias seguem uma lógica de funcionalidade, baseadas, também, nos limites construtivos: 

“divididas em dois andares, o primeiro para residência do proprietário, o rés-do-chão para 

serviços de apoio à casa e propriedade agrícola, são indicadores da unidade sociológica que o 

solar constitui” (PEREIRA, 1992, p.175). 

Dada a simplicidade da pavimentação do piso térreo, em seixo rolado, o denominamos 

rés-de-chão. A parede central, que divide todo o espaço, remete-nos ao uso duplo comércio e 

depósito, com hall de entrada à direita destinada ao espaço residencial.   

No andar superior, o piso era em madeira sobre barrotes, que se apoiavam no recuo das 

paredes. A divisão dos ambientes internos era construída de pau-a-pique, como nas palavras 

de Sylvio de Vasconcellos (1977), as “divisões internas são sempre de pau-a-pique [...] 

mesmo quando as paredes externas elevam-se de alvenaria de pedra” (p.153).  

É sabida, por intermédio de fotografias antigas, a presença de volume ao fundo 

conectado com preexistente pela fachada posterior. A construção demonstra ser em estrutura 

de madeira preenchida com adobe ou pau-a-pique, simplicidade aparente e contrastante com o 

tratamento estético do volume principal, indicando-nos o uso para serviços de cozinha e 

aposento dos empregados (Figura 25). Para Vasconcellos (1977),  

 

é evidente que acréscimos posteriores ou apêndices secundários podem determinar 
outras conformações às plantas, porém muitas mostram claramente, pela ocorrência 
no interior de paredes, antes externas, de pedra, o seu primitivo limite, depois 
ampliado em construção mais leve. Para não prejudicar a aeração e a iluminação do 
corpo principal das habitações, esses apêndices são, entretanto, na maioria das vezes, 
construídos com menor largura, determinando conformação geral da planta em L ou 
U [...] São esses prolongamentos que circunscrevem os pátios das construções. 
(p.125) 
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Figura 25 – Parte posterior do Solar Mello Vianna 
 

 
Fonte: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s. d.) 

 
Com o novo volume de fundo, a cobertura que aparentava ser somente de quatro águas 

adquire complexidade, desdobrando-se em vários sentidos. No espaço destinado aos serviços, 

recorte no telhado se eleva, formando o que chamamos de água-furtada12, é um indicativo de 

que possivelmente trata-se de uma cozinha, pois determinada abertura favorece a saída de 

fumaça, vapor e outros odores.  

A hierarquização dos espaços domésticos é nítida em relação ao tratamento dos 

materiais e ausências de ornatos. A fachada principal protagoniza-se na escala urbana, do 

núcleo histórico para a área periférica. À medida que nos aproximamos, a apreensão visual 

dá-se pela lateral da edificação, que é exatamente onde o volume ao fundo fazia-se presente. 

O olhar que corre pelas linhas horizontais é interrompido pelos esteios aparentes e devido à 

quebra de continuidade do beiral. Podemos reconhecer essa intervenção como o famoso 

“puxadinho”, que corrompe a unidade estética do solar, mas que torna necessário por questões 

funcionais e uso do espaço. Vasconcellos (1983) afirma que “a casa, posta ao comprido, 
                                            
12 Albernaz e Lima (1998) definem água-furtada como sendo o “espaço compreendido pela cobertura do telhado 
e pelo teto do último pavimento da edificação, provido de abertura para o exterior através da própria cobertura 
[...] Nas construções do período colonial foi comum o seu uso, às vezes ampla, formando um cômodo, outras 
vezes minúscula, servindo apenas para arejar o desvão” (p.21). 
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prefere a horizontal, acentuada pelas largas beiradas e pela sucessão de vãos que se equivalem 

aos cheios de paredes. Por sua vez, a planta se complica, atendendo à especialização crescente 

de funções” (p.41). 

 

2.3.1 Influências tipológicas e arquitetônicas 

 

Durante o período colonial, as edificações para fins domiciliares receberam diversas 

denominações, a depender da classe social, dimensões, implantação no terreno, características 

do sítio, tipos de materiais e ornamentos na construção. Os termos seguiam uma nomeação 

popular, que, muitas vezes, se prendiam às características marcantes das edificações. 

A casa representa o espaço de moradia, onde se desfruta de funções básicas, como 

dormir, comer e se abrigar. Também é um termo resignado para os edifícios públicos ou de 

maior destaque, como a Casa Grande, Casa Forte, Casa dos Contos, Casa de Câmera e 

Cadeia. Em meio urbano, a forma de habitar divide espaço com atividades de serviço, de 

produção ou de comércio, quando a residência passa a ocupar o andar superior e as atividades 

não domiciliares assumem o nível da rua.  

Popularmente, a edificação de estudo, ao longo de sua história, foi associada a casarão, 

sobrado e solar, sendo o último desses o que permaneceu no consciente dos habitantes da 

cidade, em detrimento da família que habitou a edificação antes do arruinamento. Segundo o 

Dicionário de Arquitetura Corona e Lemos (1972, p.116), casarões são grandes edificações de 

um só pavimento, mais comuns em áreas rurais, devido às grades dimensões de terreno.  

Os sobrados são denominados, no Dicionário Ilustrado de Arquitetura (ALBERNAZ; 

LIMA, 1998, p.574), como edificações em que o piso se eleva do chão sobre estrutura de 

madeira, comuns em núcleos urbanos para o aproveitamento dos estreitos terrenos. Em alguns 

casos, esse espaço era utilizado como depósito, com piso elevado, para reduzir a umidade 

proveniente do solo.  

Com relação à palavra solar, o Dicionário Ilustrado de Arquitetura (ALBERNAZ; 

LIMA, 1998, p.576) define que são edificações enobrecidas, principalmente no seu exterior, 

construída com materiais nobres e implantada em terrenos extensos nas periferias das cidades. 

A construção era circundada por jardins e, em alguns casos, próxima a cursos d’água. Seus 

moradores desfrutavam da tranquilidade rural e dos serviços urbanos, devido à aproximação 

com os núcleos urbanos.   
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Na cidade de Sabará, a edificação que se assemelha às características do Solar Mello 

Vianna é o Hospício da Terra Santa. Segundo informações retiradas do Portal do IPHAN 

(s.d.), a edificação foi construída em 1740, servindo de hospedagem aos viajantes da ordem 

franciscana. Tem como características a implantação em “L”, circundada por vasto terreno e 

com instalação de chafariz de pedra (Figura 26). O sistema construtivo é de alvenaria de 

pedra, com ornamentação em cantaria e, assim como as demais edificações da cidade, as 

paredes caiadas, com destaque para o marco das esquadrias em cores fortes, janelas de 

guilhotina e portas de folha cega (Figura 27). 

  

Figura 26 – Nível térreo do Hospício da Terra Santa de Sabará 

 
 Fonte: VILLELA, Clarisse Martins (2015).  
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Figura 27 – Fachada Hospício Terra Santa 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.vececom.com/2012/04/sabara-mg-hospicio-da-terra-santa.html> 
 

2.4 MORADORES E USOS DO ESPAÇO 

 

O Solar Mello Vianna é um referencial para a cidade, não somente pelas questões 

construtivas e de modificações de seu entorno, mas também pelos moradores que ali viveram. 

Foram famílias de grande influência social e política na vida da cidade, com participações em 

cargos públicos importantes e de acontecimentos marcantes. Com isso, a edificação, mesmo 

em estado avançado de degradação, consegue rememorar alguns personagens atuantes na 

construção histórica da cidade.  

Não existe registro dos primeiros moradores do imóvel, para além de algumas 

suposições levantadas pelo Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de 2008. O Livro de 

Notas nº109 (1886, p.36) cita que a vendedora, Senhora Maria Josepha Nogueira, era 

possuidora de partes por herança dos seus pais, podendo o imóvel pertencer à mesma família 

ao menos desde o final do século XVIII.  

Até o ano de 1887, a edificação estava em nome do Coronel Pedro Gomes Nogueira. 

Comandante do primeiro regimento de cavalaria das Comarcas do Rio das Mortes e do Rio 

das Velhas, um dos criadores da Guarda Nacional, vereador e presidente da Câmara 



55  

 

Municipal. Foram muitas as participações políticas diretas e indiretas. Republicano e 

nacionalista, membro importante da Sociedade Pacificadora Philantropica e Defensora da 

Liberdade e Constituição, demostrava preocupação com o Hospital Santa Casa e do Teatro 

Municipal. De Sá e Jinzenji (2008) argumentam que “suas ações possuíam intenções 

educativas e civilizatórias, com o objetivo de instaurar uma sociedade ordeira e um povo 

instruído” (p.1) Para dar voz a tal objetivo, Pedro Gomes Nogueira investe na criação de uma 

tipografia. Ainda segundo os autores (op.cit.),  

 

na década de 1840, Pedro Gomes Nogueira adquiriu a tipografia da Sociedade 
Pacificadora e levou-a para a sua residência na Rua da Ponte Pequena. Chamava-se 
Thypographia Patriótica Sabarense. Em setembro de 1842, passou a se chamar 
Thypographia de Pedro Gomes Nogueira. Nela eram impressos os exemplares do 
periódico Estafeta, redigido pelo novo proprietário. (DE SÁ e JINZENJI, 2008, p.3)  

 

Com a morte do coronel, em 1887, a sua esposa Maria Josepha Nogueira, que já havia 

se mudado para a Capital do Rio de Janeiro, vendeu o Sobrado da Ponte Pequena ao 

Comendador Manoel Fontes Pereira de Mello Vianna, de acordo com o Livro de Notas nº109 

(1886, p.36), por uma quantia de 600 mil contos réis.   

Manoel Fontes Pereira de Mello Vianna foi um fazendeiro e comerciante de destaque na 

cidade de Sabará. Segundo Zoroastro Vianna Passos (1942, p.200), Mello Vianna era 

fornecedor de gêneros do Hospital de Lázaros. Além de deter parte dos direitos de exploração 

da mina de Cuiabá e outras dentro do complexo de Morro Velho, que funcionavam desde 

1740. Teve seu nome atribuído às atividades no local, quando ficaram conhecidas como as 

Minas de Viana, segundo declarações de Pandiá Calogeras (1938, p.308). Com sua esposa, 

Blandina Augusta de Araújo Viana, tiveram doze filhos, sendo um deles Fernando de Mello 

Vianna, importante político mineiro: Secretário de Interiores do estado, em 1922, Presidente 

de Minas Gerais, de 1924 a 1926, e Vice-presidente da República durante o governo 

Washington Luís, entre 1926 e 193013. 

Devido ao falecimento do comendador Mello Vianna, no final do século XX, foi 

realizada a partilha de herança14. Parte da família se mudou ou já havia se mudado, a exemplo 

dos filhos, por motivos de estudo ou trabalho. Além da degradação, a edificação passa a ser 

alvo de um extenso processo judicial e de compra e venda.  

                                            
13 Verbete por Helena Faria: POLÍTICA. In: DICIONÁRIO biográfico. FGV: CPDOC, s.d.  

14 Consta no Registro de Imóveis (1988) que “a Partilha foi homologada por sentença deste Juizo de 31 de julho 
de 1897, transitada em julgado. Dou fé. ” (p.1). 



56  

 

Em 1980, os herdeiros do Comendador Mello Vianna sofreram uma ação de Extinção 

de Condomínio15. Devido ao fato de a propriedade estar partilhada, fazia-se necessário um 

leilão, no qual o dinheiro arrematado pudesse ser dividido entre os herdeiros. Consta no 

Registro de Imóveis (1988) que  

 

o imóvel objeto dessa matrícula foi devidamente arrematado pelo Sr. Hebert Neves 
Marins [...] casado com Maria Helena Henrique Neves Marins, pelo lance oferecido 
que foi de Cr$ 210.100,00 (duzentos e dez mil e cem cruzeiros), de acordo com a 
avalição. (p.2)  
 
 

Ainda de acordo com o Registro de Imóveis (1988, p.2), foram somente sete anos sob a 

posse da Família Neves. Através do título de compra e venda e pela quantia de Cz$ 

100.000,00 (cem mil cruzados), foi adquirido pelo também engenheiro Jurandyr Carvalho 

Lamego. De propriedade da Família Lamego, foi construído duas edificações simples nos 

fundos do terreno. Em conversa com um dos filhos, Eduardo (2015)16 afirmou que estavam 

sendo alugadas para depósito de matérias e como casa para cachorros de uma das moradoras à 

frente. Ressaltou que, durante um período de tempo, ganhou dinheiro alugando o espaço 

como cenário fotográfico para casamentos.  

Atividade rural, fortificação, residência nobre, tipografia, horta, criadouro de animais, 

ocupação irregular, cenário fotográfico e, hoje, depósito de entulho. São mais de 200 anos de 

existência colecionando histórias de grande referência para a cidade e de muito descaso do 

poder público e dos proprietários. Ruína encantadora perante suas perdas e relação com a 

natureza, que resiste a tantas mudanças do entorno, aguardando o dia em que será reconhecida 

como monumento histórico de Sabará. Nas palavras do historiador José Arcanjo do Couto 

Bouzas (2010), “é, como podemos ver, uma casa de muita história e deveria ser preservada 

para que os sabarenses ou visitantes do presente e as gerações futuras possam conhecer ainda 

mais sobre a história de Sabará” (p.1).  

 
 
 

                                                      

                                            
15 Segundo Carrilo (s. d.), extinção de condomínio seria “a ação judicial que possibilita a venda forçada de 
imóveis indivisíveis, quando a propriedade destes é exercida por duas ou mais pessoas, e, dentre elas, deixa de 
existir a vontade de manter a propriedade em comum” (s. p.). 

 

16 Conversa informal com o proprietário Eduardo Alvarenga Lamego. Sabará, 11 de novembro de 2015. 
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CAPÍTULO 3 

RUÍNA DO ANTIGO SOLAR MELLO VIANNA 

 

3.1 VALORES DO ESPAÇO ENQUANTO RUÍNA 

 

Segundo Cesare Brandi (2004), ruína é todo testemunho da “história humana, mas com 

um aspecto bastante diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia 

antes” (p.65). São fragmentos arquitetônicos, aos quais tiveram perdas significativas da 

construção original, passando a ser apreciada pelas suas condições atuais, de forma aberta e 

exposta às ações do tempo. Ruskin (2013) argumenta que 

 

pois, de fato, a maior glória de um edifício não está em suas pedras, ou em seu ouro. 
Sua glória está em sua Idade, e naquela profunda sensação de ressonância, de 
vigilância severa, de misteriosa compaixão, até mesmo de aprovação ou condenação, 
que sentimos em paredes que há tempos são banhadas pelas ondas passageiras da 
humanidade. (p.68) 

 

O envelhecimento da edificação é perceptível não somente através da perda material, 

mas também das adições. Por ação do homem ou da natureza, a ruína, aos poucos, adquire 

características próprias do meio em que se insere. A vegetação e a coloração terrosa de suas 

paredes a camuflam na paisagem da cidade, mas não o suficiente para esconder o 

protagonismo que exerce perante o volume e os ornamentos preexistentes. Elementos capazes 

de a conectar com épocas passadas. O valor da ruína não está na edificação, tal como era ou 

importância que exerceu, mas o que ela é hoje, imagem constituída das estruturas 

remanescentes, dos danos que aparenta e a capacidade de resistir à passagem do tempo.  

A exposição contínua, durante tantos anos, empregou marcas significativas nas 

preexistentes. As grandes lacunas das fachadas, ausência de revestimento, inclinação das 

paredes, extensas fissuras e a porosidade das pedras são condições matérias que expressam 

sublimidade através da ação da natureza. Somadas ao jogo de luz e sombra proporcionado 

pelas várias aberturas, o monumento revela seu valor estético pitoresco. Ruskin (2013) afirma 

que “assim, duas ideias são essenciais para o pitoresco – a primeira, aquela da sublimidade 

(pois a beleza pura não é nada pitoresca, e só assume tal caráter na medida em que o elemento 

sublime se mistura com ela) ” (p.72).  
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A ruína carrega nos elementos remanescentes o caráter de sublimidade que comove o 

observador, diante da fragilidade estrutural e resistência proporcionada pelas robustas paredes 

de pedra. A vegetação tem função significativa nesse sentido, pois cria uma ambiência 

particular, tornando-a parte de um ciclo natural - a exemplo das mudanças de coloração em 

concordância com as estações de ano -. Ao mesmo tempo, a vegetação distancia a ruína das 

edificações do entorno, configurando, para si, um ambiente particular de apreciação (Figura 

28).  

Figura 28 – Fachada principal e lateral 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

Na parte interna da ruína, o espaço, aparentemente estreito, amplia-se com a presença 

das árvores (Figura 29). Os vários vãos existentes e as grandes lacunas das fachadas 

aumentam a fruição do ambiente interno para o externo, forma lúdica de experimentação do 

passado que “está presente nos resíduos, mas ao mesmo tempo não está mais acessível” 

(HUYSSEN, 2014, p.91). A ansiedade do visitante em compreender a edificação na sua 
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inteireza, em acessar locais não mais possíveis, reconhece o valor do espaço enquanto ruína. 

Utilizamos da imaginação e experiência corporal, para explorar suas condições atuais, não 

necessariamente baseados na estrutura passada. 

 

Figura 29 – Vista Interna ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Devido ao caráter marcante de suas perdas e volume construtivo, a Ruína do Solar 

Mello Vianna destaca-se na paisagem e torna-se responsável por caracterizar toda uma zona 

urbana. Perante a simplicidade construtiva do ambiente de entorno, o antigo solar, mesmo 

com o avançado estado de degradação, reconecta a área adjacente com a história de 
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consolidação e de expansão do núcleo urbano de Sabará. Monumento de grande referência 

histórica, de encantadora e controversa relação com a natureza, cultuado na memória dos 

habitantes da cidade e de quem com ela convive há tantos anos. 

 

3.2 IMAGINÁRIO POPULAR  

 

O objeto de estudo recebeu muitos nomes ao longo dos anos, que se relacionaram com 

as questões físicas do entorno ou associação direta com os moradores que por ali passaram. O 

sobrado da ponte pequena é grande referência histórica, desde a ligação dos antigos arraiais e, 

atualmente, à Rua Pedro II. Solar Mello Vianna, que retoma riqueza e domínio da edificação 

na paisagem, homenageando o político Fernando Mello Vianna.  

Além dos nomes comprovados nos documentos de compra e venda, temos as lendas e 

histórias familiares, que por oralidade passam às novas gerações de Sabará um pouco do que 

foi este espaço. Os trabalhos de pesquisa realizados sobre a ruína ressaltam algumas dessas 

lendas, que também são contadas pelos moradores. Sobrado dos Elefantes, como relatado no 

Dossiê de Tombamento (2008, p.2), ficou conhecido, no início do século XX, por servir de 

abrigo aos animais do circo que se apresentavam na cidade. Outra lenda permeada é a de 

utilização das pedras que caíram na construção das edificações vizinhas, lembrando as 

histórias de glória e decadência dos grandes monumentos romanos, como relatou o historiador 

José Arcanjo Bouzas17.  

A imagem pitoresca, que transparece as condições de transformação do entorno, somada 

ao avançado estado de degradação, assusta e encanta ao mesmo tempo os visitantes. Apesar 

do receio com possível desabamento, os entrevistados alegaram convívio harmônico com a 

ruína. A robustez das paredes e expressivas fissuras eram desafiadas, transformadas em uma 

grande montanha para se escalar. Como relata Welllington Geraldo de Abreu18, de 52 anos 

(2015), ele e seus amigos apostavam para saber quem conseguiria chegar primeiro às janelas 

do andar superior: “tenho uma foto com quatro amigos sentados lá em cima, onde era o 

                                            
17 Conversa informal com o pesquisador e historiador José Arcanjo do Couto Bouzas. Sabará, 23 de setembro de 
2015. 

18 Entrevista concedida por onze moradores próximos à Ruína do Solar Mello Vianna. Sabará, em dezembro de 
2015.11p. (APÊNDICE A) 
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telhado [...]”. Regina, moradora há 30 anos da região, afirmou que “costumava jogar bola lá 

dentro. Vivíamos brincando no casarão, o terreno era limpo”. 

Na contação de histórias do ciclo familiar, uma ruína de feições tão nobre torna-se 

cenário lúdico e de múltiplas interpretações. Muitas delas remetendo-se aos tempos do 

império, com o uso destinado a cassinos e habitação de famílias abastadas, como nos contou 

Maria Inês, de 59 anos: “era o casarão de um marquês. Dom Pedro passou uns dias aqui. 

Depois foi uma bataquinha19”.  

Os moradores e transeuntes que convivem com a ruína há tantos anos, mostram-se 

esperançosos com a sua preservação. Assim como Welllington Geraldo de Abreu, que para a 

entrevista coincidentemente vestia uma camisa com a imagem da ruína, demonstrando ser um 

verdadeiro vigilante desse monumento.  

 

3.3 APROXIMANDO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

3.3.1 Condições legais 

 

O objeto de estudo, que popularmente é conhecido como Solar Mello Vianna, foi 

construído em terreno que, atualmente, tem 1250 metros quadrados e está sob a posse de três 

herdeiros do falecido engenheiro Jurandyr Carvalho Lamego. Por se tratar de um espaço 

privado, foram necessárias algumas ações preliminares, antes de obter acesso para o início dos 

trabalhos de medição.  

O primeiro contato realizado foi com um dos proprietários, que mora, atualmente, em 

Sabará. O receio em permitir o início dos trabalhos era nítido, pois, ao longo das pesquisas, 

descobriram-se dívidas e trâmites judiciais, pela falta de manutenção e cuidados com a ruína. 

Com isso, o acesso foi negado, sendo possível somente com a ajuda dos órgãos públicos.  

O segundo contato foi com o historiador e conselheiro de patrimônio Rafael Antônio 

Motta Boeing. Em conversa informal, foram levantados novos documentos sobre a ruína. 

Através da análise destes, descobriram-se intenções de tombamento municipal, descrito em 

atas de reunião do Conselho de Patrimônio de 2008. Decisão tomada às pressas, pois havia 

                                            
19 Entende-se por Bataquinha como sendo um comércio pequeno. 
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rumores de possível demolição, após laudo dos bombeiros, que alegaram risco eminente de 

desabamento (ANEXO A)20.  

Passados os ânimos exaltados da imprensa, proprietários e órgãos envolvidos à 

denominada Ruína Mello Vianna passam a compor o Inventário de Proteção ao Patrimônio 

Cultural (IPAC), de 2008, como parte das ações em âmbito do ICMS Cultural, momento em 

que não avançou a hipótese de tombamento municipal.  

Apoiada no Artigo 28, do regimento interno do Conselho Deliberativo de Patrimônio 

Cultural e Natural de Sabará, que ressalta a importância de se incentivar “a realização de 

trabalhos monográficos, projetos técnicos e pesquisas que tenham por objetivo a preservação 

do Patrimônio Cultural” (SABARÁ, 2006, p.6), foi proposto a doação da pesquisa realizada 

em âmbito acadêmico, em contrapartida, de ajuda necessária para obter acesso ao terreno e 

eventual suporte nos trabalhos de levantamento cadastral.   

Inicialmente, foram apresentadas para os membros do Conselho de Patrimônio, em 

dezembro de 2015, as intenções da pesquisa, como a Prefeitura poderia contribuir, de forma a 

viabilizar os trabalhos de campo, os ganhos para o município e o que se sabia do monumento 

até o presente momento (ANEXO B). 

Reconhecida, pelos membros do conselho, a importância do monumento para Sabará e a 

inconsistência do material existente, foi assinado, pela Presidente do Conselho de Patrimônio, 

declaração que afirma a importância da pesquisa para o município (ANEXO C). Assim, em 

maio de 2016, ocorreu reunião extraordinária, com presença dos atuais proprietários, para se 

entender a situação legal do terreno, os trâmites judiciais e para adquirir autorização de acesso 

ao imóvel (ANEXO D).   

Com a aprovação dos proprietários presentes na reunião e negociação informal com o 

proprietário ausente, os levantamentos haveriam de ocorrer em junho do mesmo ano. Como 

pré-requisitos, deveriam ser apresentados laudo da Defesa Civil, termo de responsabilidade 

técnica (ANEXO E) e termos de anuência das demais secretarias. A Secretaria de Meio 

                                            
20 AS RUÍNAS DE MELO VIANA VÃO AO CHÃO - “Hoje, o sobrado pertence à família Lamego que não 
reside na cidade. O lote foi adquirido através de uma negociação há cerca de 20 anos. Um dos herdeiros, Jurandir 
Lamego, conversou com a Folha de Sabará e explicou o motivo pelo qual ele e os irmãos querem se desfazer do 
casarão. Segundo Jurandir, as ruínas estão em péssimo estado de conservação e o perigo de cair é eminente. ‘Há 
dois meses chamei os bombeiros para avaliarem as condições da construção e o laudo que eles emitiram 
confirmou as minhas suspeitas. O que resta da casa pode desabar a qualquer instante’, afirmou Jurandir. Ele diz 
ter medo de uma tragédia e prefere derrubar as ruínas e vender o lote antes que ele cause um problema maior. 
‘Prefiro ser responsabilizado por demolir uma ruína centenária do que ter um peso na consciência de ter 
machucado alguém. Essa casa é um perigo para os que transitam naquele local’, ressalta o proprietário. ” 
(SABARANET, 2008) (ANEXO J) 
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Ambiente (ANEXO F) ficou responsável pela limpeza do terreno e parte interna da ruína, 

tendo os trabalhos acompanhados por mim e pelo proprietário, e a participação da Secretaria 

de Obras – também sob termo de responsabilidade - com o empréstimo de equipamento de 

proteção individual, andaime e ferramentas de medição (ANEXO G). 

Os trabalhos in loco ocorreram entre os dias dezesseis e vinte e dois de junho de 2016, 

com o auxílio de equipe voluntária. A não finalização dos trabalhos de limpeza, como 

remoção do entulho depositado na parte interna do terreno, fez com que o proprietário 

impedisse a continuação das medições, alegando descumprimento dos termos assinados. Com 

isso, não foi realizado, de forma apropriada, o cadastro da parte superior da ruína, pois não 

houve tempo de iniciar a montagem do andaime, sendo utilizado de modelo tridimensional 

para a conclusão do levantamento cadastral.  

No mês de setembro de 2017, em reunião do Conselho de Patrimônio, foi apresentada 

pesquisa parcial desenvolvida ao longo dos dois primeiros ateliês do mestrado profissional. 

Por unanimidade, o tombamento provisório, em âmbito municipal, da Ruína do Solar Mello 

Vianna, foi aprovado (ANEXO H). O próximo passo é o reconhecimento da pesquisa pelo 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) - órgão deliberativo ligado à Secretaria 

de Estado de Cultura -, ao qual será encaminhada pela Prefeitura de Sabará para o exercício 

de 2019.  

Por se tratar de um tombamento compulsório - devido a não anuência de um dos 

proprietários - a Secretaria de Cultura seguirá os prazos de impugnação e publicação até a 

homologação final. Por fim, após doação da pesquisa, serão discutidas, em reunião do 

Conselho de Patrimônio, as diretrizes de manutenção do espaço que sejam possíveis dentro do 

orçamento municipal. 

 

3.3.2 Metodologia de levantamento e registro da Ruína  

 

Como etapa de elaboração da metodologia de levantamento a ser adotada, foram 

analisados os trabalhos acadêmicos das arquitetas Rachel Pires Vaz Brandão Teixeira, 

realizado em 2007, e Jaqueline Duarte Santos, de 2009, ambas para obtenção do grau de 

especialista em Revitalização Urbana e Arquitetônica pela UFMG. Tendo dimensão do 

terreno existente e da complexidade da ruína, devido aos fatores construtivos e a seu estado de 

degradação, constatou-se a necessidade de no mínimo três pessoas auxiliando nos trabalhos de 

campo. 
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Por intermédio das redes sociais, foi possível formar uma equipe de voluntários com 

quatro profissionais formados em arquitetura e com interesse comum na área da conservação 

e do restauro. Os arquitetos Jonatas Olier Araújo, Nattalia Bom Conselho e Ana Luiza de 

Pinho Mafra integraram os primeiros dias de levantamento, e contamos com o auxílio da 

arquiteta Bruna Costa Ferreira no último dia. Foram seis dias de trabalho, em torno de sete 

horas diárias.  

Com posse do levantamento topográfico realizado em 2007 (Figura 30), constatou-se a 

necessidade de se iniciar as medições pela parte interna da ruína, devido à simplicidade das 

medidas de perímetro apresentadas.  

 
Figura 30 – Levantamento Topográfico 

 

 
Fonte: Rachel Pires Vaz Teixeira. Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica, UFMG (2007). 

 
Foram adotadas duas metodologias de levantamento, sendo a primeira delas como base 

experimental. No piso térreo, tratando-se de dois grandes retângulos, foram demarcados 

quatro pontos internos de mesma altura. Na reta, de um ponto ao outro, saíram medidas 

perpendiculares de cinquenta em cinquenta centímetros. No encontro de vãos, adotavam-se 
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duas medidas em diagonal, para que fosse possível triangular as extremidades (Figura 31). 

Com isso, obtivemos um desenho que respeitasse a movimentação das paredes, e com a 

aferição da primeira metodologia, iniciamos a segunda.   

 

Figura 31 – Metodologia 1: Croqui de levantamento em planta 

 

 
Fonte: Autoria própria (jun. 2016). 

 
No segundo método, antes de iniciarmos o levantamento padrão, com base em medidas 

trianguladas, foram demarcados os níveis comuns. A partir da única peça de piso aparente de 

pedra - referente à janela da fachada principal -, demarcamos o nível a 80 cm de altura. 

Devido à grande quantidade de entulho da parte interna, que variava entre -00,16 a +32,00, 

triangulamos todos os nós da ruína, além de registrar medidas corridas na sequência de vãos. 
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Com ambos os desenhos, sobrepomos as metodologias, respeitando o segundo método 

adotado como confirmação final. 

As alturas foram tomadas de forma simplificada, devido à impossibilidade de se lograr 

acesso superior com andaimes. Inicialmente, foram medidos os vãos do piso térreo, com reta 

nivelada, onde se obteve medidas positivas e negativas de 10 em 10 cm. As medidas de altura 

das paredes e vãos de esquadrias do andar superior só foram possíveis com trenas de fita, 

alçadas com auxílios de peças de madeira, ou utilizando de trena a laser, triangulando as 

medidas através de uma reta repousa no solo (Figura 32).  

 

Figura 32 – Croqui de levantamento: modelo dos vãos de esquadria e elevações 

 

 
Fonte: Autoria própria (jun. 2016). 
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Para as medidas externas, foram demarcados quatro pontos a partir da triangulação de 

medidas vindas da parte interna (Figura 33). As demais medidas de distanciamento da rua, 

edificações vizinhas e muros foram traçadas a partir de medidas trianguladas.  

 

Figura 33 – Croqui de levantamento - Triangulação externa 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (jun. 2016). 

 

Com a interrupção dos trabalhos de levantamento21, a parte superior da ruína foi 

cadastrada com o auxílio de modelo tridimensional, a partir de nuvem de pontos22. Os 

arquitetos Anielle Kelly Vilela Freitas e Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey, com 

acompanhamento de integrante do Conselho de Patrimônio e autorização prévia dos 

proprietários, realizaram levantamento aerofotogramétrico, com modelo Drone Classe III, 

com voo sob diretrizes da ANAC. Foram capturadas duzentas e dezoito imagens aéreas. 

Utilizando do programa PhotoScan na geração do modelo de nuvem de pontos, convertendo o 

                                            
21 Assunto tratado na subseção anterior. 

22 De acordo com Grotellars (2015), “‘nuvem de pontos’ é o termo usado em português para se referir ao modelo 
de pontos (point clound), produto primário gerado pelos sistemas de varredura (a laser ou por fotografias). Cada 
ponto, que forma a ‘nuvem de pontos’, é representado por suas coordenadas cartesianas (x,y,e z) e um ou mais 
atributos associados ao mesmo”  (p. 34, grifos da autora). 
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arquivo no programa Autodesk Recap 360 para AutoCAD, foi possível fatiar o modelo 

tridimensional em planos verticais e horizontais, aos quais se ajustaram às medidas obtidas no 

local (Figura 34). Para Grottellars (2015), 

 

é comum a importação da “nuvem de pontos” em ferramentas CAD tradicionais e 
sua utilização como referência para geração de desenhos, para conferência de 
informações de registros já existentes e/ou para modelagem de trechos mais 
complexos da edificação. (p.38)  
 

 
Figura 34 – Imagens extraídas do modelo tridimensional 

 
 

 
 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

O levantamento foi concluído utilizando o programa Photomodeler, através da 

monorrestituição23. Com somente duas medidas, foram retificadas as imagens, para se 

conseguir o registro das janelas do andar superior, danos e pedras que compõem as paredes. 

                                            
23  Segundo Grottellars (2015), a monorrestituição é um tipo de restituição “onde é utilizada apenas uma 
fotografia para obtenção de desenhos, fotos retificadas e modelos geométricos (geralmente parciais) de objetos 
com determinadas características” (p.70). 
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Todo o trabalho gráfico descrito foi realizado com o auxílio de Natalie Johanna Grotellars - 

professora assistente do Laboratório de Informática da FAUFBA -, nas aulas realizadas no 

Atelier I do mestrado e em orientações externas. 

 

3.4 AÇÕES DE PROTEÇÃO  

 

Adquirido pela Família Lamego já em estado de ruína, em 198624, foram muitas as 

tentativas de manutenção e de proteção do antigo solar, mas que correram somente em âmbito 

judicial, sem refletir em qualquer ação prática. De acordo com o Dossiê de Tombamento, 

realizado em 2008, o falecimento dos proprietários Norma do Carmo Alvarenga Lamego, em 

1999, e Jurandyr Carvalho Lamego, em 200325, deram início às propostas e às tentativas de 

execução de projeto arquitetônico ou escoramento, que se estendem até os dias de hoje26.   

Em Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio, no final de 

200827, um dos proprietários, Jurandyr Lamego, informou ter apresentado à prefeitura um 

estudo preliminar de intervenção arquitetônica. Denominado de Museu do Azulejo, o projeto 

de autoria dos arquitetos Rodrigo e Manuel Andrade, realizado em junho de 2007, prevê a 

criação de estação de trem nos fundos do terreno, anfiteatro, sendo a ruína envolta em uma 

grande caixa de vidro e servindo de mirante, espaço de exposição e portal de entrada para a 

cidade de Sabará (Figura 35).  

                                            
24 Assunto tratado no Capítulo 2. 

25 Informações retiradas do Acervo Documental Pasta Solar Mello Vianna – Secretaria de Cultura do Município 
de Sabará. 

26 Prefeitura Municipal de Sabará. Dossiê de Tombamento Bem Imóvel – Solar Mello Vianna. Secretaria 
Municipal de Cultura. SABARÁ. Jan. 2008.16 p. 

27 Ata da 93a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natural de Sabará – 5 
de setembro de 2008. (ANEXO A) 
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Figura 35 – Estudo Preliminar Museu do Azulejo 

 

 
Fonte: Adaptado de Estudo Preliminar Museu do Azulejo. Rodrigo Andrade e Manuel Andrade (jun. 2007). 
Biblioteca Pública Municipal Professor Joaquim Sepúlveda. 

 
 
Na mesma reunião, Jurandyr informou que, em julho de 2007, foi realizada vistoria 

técnica, pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada do Corpo de Bombeiros. Sobre 

alegação de risco de desabamento, o IEPHA, mediante solicitação do Ministério Público 

Estadual, disponibilizou corpo técnico para execução de projeto de escoramento da ruína 

(Figura 36). Ainda nesta reunião, um dos conselheiros levantou a hipótese de utilização da 

verba do ICMS Cultural, para financiar o escoramento, em vista que a ruína já pertencia ao 

quadro de bens edificados do município, após o Inventário de Proteção ao Acervo Cultura - 

exercícios 2008-2009. 
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Figura 36 – Projeto de Escoramento: Prancha 4/4 – corte transversal 

 

 
Fonte: CREA-MG (abr. 2009). Acervo Documental da Secretaria de Cultura. 

 
Em vistoria realizada pela Gerência de Ação Preventiva (GAP), no mês de fevereiro de 

2009, solicitada pelo MPMG, foi ressaltada a importância de se considerar o aspecto de ruína 

em qualquer intervenção que venha a ser realizada, desconsiderando qualquer tipo de 

reconstrução, dando as devidas atenções à consolidação estrutural. Em abril do mesmo ano, a 

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do MPMG realizou nova 

vistoria, estabelecendo diretrizes para a manutenção do espaço, mesmo sem uso, até o 

tombamento do imóvel, que facilite a captação de recurso.  

Em resposta ao prazo estabelecido pelo Ministério Público para o início das obras de 

escoramento, a Prefeitura Municipal de Sabará lembrou a Promotoria de Defesa do 

Patrimônio que o imóvel está em propriedade privada e que é de interesse do município as 

negociações de desapropriação, a fins de facilitar a manutenção da ruína. Devido à estagnação 

do processo, o MPMG, em julho de 2010, entrou com Ação Civil Pública contra os 

proprietários e Município de Sabará, alegando omissão de proteção do patrimônio, sobre 

multa diária mediante descumprimento das ações de preservação anteriormente estabelecidas.  
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No ano de 2010, em reunião do Conselho de Patrimônio (ANEXO I), colocou-se 

novamente em votação o tombamento da ruína, que, por unanimidade, mais uma foi 

aprovado. Desde então, transcorreram, até o ano de 2015, vistorias do Ministério Público, 

para comprovar o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Ação Civil Pública, 

notificações às partes envolvidas e contestações da Prefeitura. Os proprietários anunciaram a 

venda do terreno em sites especializados e a construção da nova avenida no local da antiga 

linha férrea coloca em alerta a possibilidade de valorização do terreno, aumentando ainda 

mais a pressão sobre a proteção do patrimônio.  

Os principais afetados, devido ao estado de conservação da ruína e do terreno, são os 

moradores locais. Em conversa informal com os transeuntes - durante as visitas de 

conhecimento do monumento -, o que mais se escutou foram relatos da presença constante de 

animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. Além do ambiente inseguro, devido 

à má iluminação e o uso indevido do espaço por usuários de drogas.  

Muito se discute a responsabilidade da prefeitura perante esse monumento. Mapas 

antigos e atuais da Secretaria de Turismo (Figura 37) colocam-no em destaque, juntamente 

com as outras atrações da cidade.  

 

Figura 37 – Mapa Turístico de Sabará, atração número 2: Ruína do Solar Mello Vianna 

 

 
Fonte: Secretaria de Turismo, Prefeitura Municipal de Sabará (s. d.). Acervo pessoal.  
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Com as novas chances de tombamento em âmbito municipal28, desta vez amparado em 

um amplo estudo histórico, arquitetônico, urbano e construtivo, o que se pretende é a 

divulgação deste monumento tão importante para a cidade de Sabará. Chamando atenção dos 

órgãos de patrimônio e instituições privadas, que queiram investigar a preservação desse 

monumento.  

 

CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS 

 

4.1.1 Compreensão geral da edificação 

 

O objeto de estudo refere-se a um solar de dois pavimentos, localizado no entorno do 

centro histórico da cidade de Sabará. Como forma de demostrar a riqueza de seus 

proprietários, a construção preexistente é toda de pedra, com ornamentação de cantaria. 

O volume principal tem as bases e vínculos estruturais em blocos de pedra, os vãos 

estruturados em cantaria, paredes no sistema canjicado29 e alvenaria de pedra argamassada. A 

extensão dos fundos não mais existente, (Figura 38), era em estrutura de madeira preenchida 

com blocos de adobe ou pau-a-pique30. Devido à declividade do terreno, a construção 

apoiava-se no muro de arrimo de pedra de junta seca, sobre barrotes de madeira, engastados 

na fachada posterior (Figura 39). 

                                            
28 Assunto tratado na seção anterior. 

29 Sistema construtivo que será detalhado mais a diante. 

30 De acordo com Vasconcellos (1979), esse é um “tipo de vedação que consiste em paus colocados 
perpendicularmente entra os baldrames e os frechais [...] couros ou pregos, formando uma trama ou amarradura 
capaz de receber e suster o barro que, posteriormente, vai encher os vazios da armação” (p.45). 
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Figura 38 – Fachada lateral Solar Mello Vianna 
  

 
Fonte: Acervo fotográfico digital da Secretaria Municipal de Cultura (s.d.) 
 

Figura 39 – Fachada posterior: detalhe da perfuração na alvenaria 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016).  
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A edificação, na época, configurava-se em planta de formato “L”. A extrema distinção 

dos dois volumes nos faz crer em uma construção improvisada e não planejada, juntamente 

com o preexistente. Análises de detalhes construtivos, como o único vão de porta do piso 

superior e a pequena soleira, que avança sobre a parede (Figura 40), indicam-nos as conexões 

com outro volume.   

 

Figura 40 – Detalhes construtivos 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Hoje, a ruína do Solar Mello Viana, já em um avançado estado de degradação, permite-

nos visualizar os métodos e as soluções construtivas da época. O material construtivo, formas 

de assentamento e de encaixe dos pisos, paredes e estruturação dos vãos. O fino trabalho de 

cantaria nas áreas enobrecidas e as bases robustas foram meios necessários para criar uma 

residência requintada e, ao mesmo tempo, fortificada.   

Na parte superior da fachada principal, existem dois cortes precisos nas extremidades da 

peça do entablamento (Figura 41). Podemos associar esses espaços à conexão de frechais de 

madeira, que auxiliam na estruturação do paramento não mais existente.  

 

Figura 41 – Entablamento fachada principal 

 

 
Fonte: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (2016); Autoria própria (2016). 

 

4.1.2 A arte da cantaria  

 
A cantaria chegou ao Brasil no século XVI, juntamente com os navios portugueses, que 

transportavam mercadorias brasileiras, retornando com as embarcações carregadas.  De 

acordo com Leonardo Castriota (2012, p.61), Portugal, inicialmente, desprezava a matéria-

prima local, trazendo constantemente materiais de construção e peças decorativas para os 

edifícios de maior importância. Em terras mineiras, diferentemente das regiões litorâneas, 

desenvolveu suas técnicas construtivas, com base na disponibilidade de recursos naturais.   

A partir da criação da Capitania das Minas Gerais, os novos núcleos urbanos, 

enriquecidos pela exploração do ouro, puderam investir em construções mais requintadas. Por 

se tratar de uma região afastada e montanhosa, os artífices, vindos da metrópole ou outras 
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regiões do Brasil, utilizaram das pedras locais nas grandes construções. Castriota (2012) 

afirma que 

na fase inicial, foram usados para alvenarias blocos avulsos de minério de ferro 
(canga). Em seguida, vieram os quartzitos, amplamente empregados em Vila Rica, 
sobretudo nas partes nobres das construções. A terceira fase do uso das rochas nas 
construções da vila teve início em meados do século XVIII, com o emprego da 
esteatita, conhecida como pedra-sabão. (p.61) 31 
 
 

Na construção do Solar Mello Vianna, foram utilizadas a cantaria e a alvenaria de pedra, 

tanto na parte estrutural quanto ornamental. Segundo Fernando Pereira da Costa (1955, p.1) 

cantaria consiste na construção de pedra aparelhada, que exige um profundo conhecimento 

dos traçados clássicos arquitetônicos. E completa dizendo que, quando construídos de tal 

forma, “resistem eternamente às ruínas dos edifícios abatidos pelos cataclismos ou pela 

passagem secular do tempo” (COSTA, 1955, p.1). Já Segurado [19-?] define que “dá-se o 

nome de alvenaria ao conjunto de materiais pedregosos em fragmentos de grandeza 

apreciável, dispostos convenientemente de forma a constituírem maciços; ligam-se entre si 

por meio de argamassa” (p.1).   

Para se obter uma construção refinada, é necessário o aparelho das pedras, perfeição 

adquirida com a melhor “disposição, pelas dimensões e pelo ajustamento” (ALBERNAZ; 

LIMA, 1998, p.40). Essa lógica construtiva foi aplicada nas áreas nobres do Solar Mello 

Vianna, pavimento superior e fachada principal, sendo o restante da edificação construído de 

forma mais bruta. Em alguns pontos, os blocos maiores têm uma das faces lapidada, a fim de 

garantir um mínimo alinhamento da parede e, em outros casos, o espesso reboco traz 

linearidade à parede.   

 

4.1.3 Fundação  

 

O Solar Mello Vianna foi construído na base do Morro da Cruz, área de menor 

declividade da região. Devido às características atuais do terreno, para a construção, foram 

necessários dois processos de movimentação de terra e de compactação do solo. O primeiro 

corte ocorreu na parte mais baixa do terreno, com remoção de terra a aproximadamente três 

metros de altura. A segunda remoção de terra, na parte mais alta, foi para permitir o 

assentamento do volume de fundo (Figura 42). Após a remoção da terra, iniciou-se a 

                                            
31 Forma de construção empregada na Vila Rica (Ouro Preto), ampliada as demais regiões de Minas Gerais.  
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compactação do solo e a construção de um muro de arrimo de pedra de junta seca32, como 

estruturante do pequeno platô de fundo, onde anteriormente assentava-se parte da edificação.  

 

Figura 42 – Croqui esquemático - Implantação no terreno 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016)33.  

 
Por se tratar de um solo de constituição argilosa34, João Baptista Pianca (1974) alerta 

que o “deslizamento é temível nos terrenos argilosos e argilo-arenosos estratificados, quando 

embebidos d’água” (p.440). Por isso, a necessidade de preparo prévio do solo antes de 

construir a fundação. A edificação em questão apresenta paredes estruturais apoiadas em 

alicerce corrido.  

O processo construtivo inicia-se com a abertura das valas, a partir da demarcação das 

plantas e a compactação do solo. O processo de apiloamento35 ocorre nas paredes e fundos da 

vala, trabalho realizado com o auxílio de macaco ou, como é popularmente conhecido, de 

soquetes, “até obter-se um fundo de consistência conveniente.” (PIANCA, 1974, p.440). 

Após a abertura e preparo das valas, é realizado o preenchimento com pedras brutas 

maiores e, caso necessário, pedras menores, que preencham os espaços vazios (Figura 43). 

Como descreve Sylvio de Vasconcellos (1961)36, o material escolhido era praticamente o 

                                            
32 Sistema construtivo que será detalhado mais adiante. 

33 Croqui realizado com base no estudo volumétrico do antigo solar e características atuais do terreno. 

34 Para características do terreno, ver Análise Urbana e Ambiental (seção 4.1.2).  

35 Segundo Albernaz e Lima (1998), apiloamento é uma “atribuição dada ao terreno ou material batido ou 
calcado com pilão ou soquete, tornando-o mais compacto” (p.42). 

36 Análise do sistema construtivo e arquitetônico utilizados na região de Minas Gerais.  
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mesmo utilizado nas paredes, tomando o cuidado de selecionar “pedras tão grandes quanto 

possíveis, bem acamadas e calçadas com pedras menores” (p.13). Por fim, despejava-se, sobre 

a vala, argamassa de barro liquefeita, “capaz de, entornado por sobre a alvenaria, já mais ou 

menos assentada, por gravidade, preencher seus interstícios. ” (VASCONCELLOS, 1961, 

p.13)37.  

Figura 43 – Croqui esquemático - Preenchimento da vala de fundação 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016)38.  

 

4.1.4 Sistema estrutural  

 
A estrutura remanescente da ruína do Solar Mello Vianna é autoportante39. A união das 

paredes forma uma estrutura única, caixa estrutural que sustenta toda a edificação e seus 

elementos internos, sem o auxílio de apoios intermediários. Os vãos, os ornamentos, o apoio 

dos barrotes e da estrutura da cobertura são pré-definidos e construídos juntamente com a 

alvenaria de pedra, que também exerce a função de vedação. A espessura das paredes tem em 

média 90 cm no pavimento térreo e 75 cm no andar superior. 

Com relação ao processo construtivo da edificação, a considerável perda de 

revestimento da ruína revelou-nos três sistemas distintos (Figura 44). O assentamento das 

                                            
37 Não foi possível verificar as dimensões e as condições da fundação da ruína, devido à permissividade dos 
proprietários e a não negociação prévia dos serviços de prospecção – escavação do solo. 

38 Croqui realizado com base na explicação do autor Sylvio de Vasconcellos (1979, p.13). 

39 De acordo com Albernaz e Lima (1998), essa é uma atribuição dada a “qualquer elemento construtivo que, 
além de sua função de vedação, tem uma função estrutural, dispensando o uso de outros elementos estruturais” 
(p.71). 
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pedras segue ordenações diferentes, a depender da hierarquização dos espaços e das funções 

estruturais que exercem. 

 

Figura 44 – Detalhe do sistema estrutural e de vedação 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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A alvenaria de pedra bruta ou ordinária (TIPO A) foi utilizada na parede central, nas 

fachadas laterais e no embasamento da fachada principal. As pedras são denominadas brutas, 

por não terem recebido qualquer tipo de tratamento. Por isso, durante o assentamento, 

procura-se pela melhor face da pedra. Devido à irregularidade no encontro das peças, utiliza-

se da argamassa de barro e pedras menores.  

Nos vínculos e base das paredes (TIPO B), as pedras são mais robustas e assentadas 

com argamassa, quando restam pequenas brechas nos encaixes. As faces externas e de contato 

são previamente aparelhadas40, sendo utilizadas com a face lioz (Figura 45) sempre voltada 

para o lado externo da parede.  

 

Figura 45 – Faces da pedra 

 

 
Fonte: Sylvio de Vasconcellos (1961, p. 19) 

 

O sistema canjicado (TIPO C), muito utilizado e conhecido em Minas Gerais, de acordo 

com o Manual do IPHAN (2000, p.9), trata-se de alvenaria irregular, que utiliza de pedras 

menores intercaladas às pedras maiores. Na ruína, as pedras de maiores dimensões têm uma 

das faces aparelhadas, facilitando a construção das paredes.   

Sobre os vínculos estruturais, cunhal em alheta, segundo José Emílio dos Santos 

Segurado ([19-?], p.45), refere-se ao processo de aparelhamento das pedras alternadas, no 

qual a base segue uma ordenação precisa de dimensões semelhantes, dispensando quase 

sempre o uso de argamassas. Nos cunhais da fachada principal, relevos são talhados na 

própria pedra, compondo a função estrutural e ornamental ao mesmo tempo (Figura 46).  

 

                                            
40 Segundo Albernaz e Lima (1998), “a pedra é aparelhada quando é desbastada e aplainada, tornando suas 
superfícies lisas.” (p.39). 
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Figura 46 – Croqui esquemático - Vínculos estruturais 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016)41.  

 
 

A parede central do piso térreo apresenta espessura que varia entre 70 cm e 80 cm. 

Apesar das dimensões semelhantes com a caixa estrutural, não foi identificado, nos trabalhos 

de campo, qualquer vínculo estrutural (Figura 47). A partir de tais características, nos é 

atribuído como função a divisão do espaço.   

                                            
41 Croqui realizado com base no levantamento cadastral e observações de campo.  
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Figura 47 – Extremidades da parede central 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

4.1.5 Divisões internas 

 

O piso térreo, a partir da história de uso e de outras edificações nas mesmas 

características tipológicas, demostrava ser um espaço amplo e sem divisões além da parede 

central já existente. Uma sutil diferença indica-nos a entrada para o hall de acesso ao piso 

superior (Figura 48), diferenciado pelos vãos de porta, com as soleiras acima do nível do 

passeio. 
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Figura 48 – Fachada principal - Detalha das soleiras elevadas  
 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

O piso superior elevava-se cerca de três metros do rés-de-chão, com o auxílio de 

barrotes, que se apoiavam no recuo das paredes. Divisões internas só eram possíveis 

utilizando de sistemas construtivos leves, por exemplo, o pau-a-pique. A conservação do 

reboco, em boa parte do andar superior, deixou vestígios verticais precisos, acusando o 

contato com paredes divisórias (Figura 49). Aos traçarmos retas perpendiculares a partir 

desses vestígios, obtemos minimamente a separação interna, mas que ainda são insuficientes 

para precisar a disposição dos cômodos do antigo solar. 
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Figura 49 – Vãos de janela do andar superior 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

4.1.6 Cobertura 

 

O volume principal do Solar Mello Vianna tinha cobertura de quatro águas, cumeeira42 

elevada e contrafeito43, para suavizar a inclinação. O volume secundário, nos fundos do 

terreno, tinha cobertura que se configurava em vários sentidos (Figura 50). Em uma das fotos 

históricas, é perceptível a suspensão de parte do telhado. Maria Paula Albernaz e Cecília 

Modesto Lima (1998) explica que eram soluções comuns “às vezes ampla, formando um 

cômodo, outras vezes minúscula, servindo apenas para arejar o desvão” (p.21). 

                                            
42 Albernaz e Lima (1998) definem cumeeira como sendo a “aresta superior do telhado” (p.193). 
 

43 Para Vasconcellos (1979), a “concordância entre a inclinação do telhado e a beirada é obtida com a aplicação 
de uma peça chamada contrafeito, que se apoia no terço inferior do caibro e no terço externo da beirada” (p.143). 
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Figura 50 – Solar Mello Vianna: vista lateral e de fundo 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

 

A estrutura de cobertura funcionava como um sistema de travamento das paredes 

estruturais de pedra. Com a sua queda, o que se observa, hoje, na ruína, é o deslocamento das 

paredes, em sentidos variados. A partir de fotos aéreas, identificou-se um volume de pedra 

seguindo a linha da parede, cumprindo a função de um frechal. Com essa interpretação, 

supomos que a linha baixa da tesoura encaixava-se na pedra, de forma a se apoiar e amarrar a 

estrutura (Figura 51).  
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Figura 51 – Vista aérea ruína: detalhe de elevação dos beirais 

 

 

 
Fonte: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (2016); Autoria própria (2016) 

 

4.1.7 Beirais 

 

Vasconcellos (1961) define que 

 

por beiradas ou sancas são entendidas as saliências das coberturas além dos 
paramentos externos das paredes. Sua função se prende precipuamente à proteção 
das paredes, [...] contra a ação das águas pluviais. [...] cimalha propriamente dita 
com perfil em peito de pomba, salvo as mais ricas, de construção mais importante 
como as igrejas onde as molduras se complicam.  (p.138) 

 

O entablamento da fachada principal e cornijas das fachadas laterais são construídos de 

pedra, com nítida diferenciação no trabalho de cantaria44. Para o afastamento das águas, os 

ornamentos foram projetados para além do paramento, cerca de 50 cm. As superfícies 

horizontais são levemente inclinadas e a parte inferior dos frisos recebem pequenas 

reentrâncias - conhecidas como pingadeiras45 -, tudo para impedir o escoamento da água ao 

longo do ornamento e da parede. 

Na parede da fachada lateral direita, é possível encontrar remanescentes de telha 

cerâmica. Existe uma leve rotação das peças remanescentes, para o fechamento do telhado, 

forma de garantir a distribuição correta das águas nas extremidades. Sylvio de Vasconcellos 
                                            
44 Detalhes sobre o encaixe das pedras e modenatura das fachadas, ver Ornamentos (subseção 4.1.13) 

45 Albernaz e Lima (1998) definem pingadeira como sendo “sulco ou rebaixo longitudinal feito nas superfícies 
inferiores de elementos ou peças da construção em balanço voltado para o exterior. ” (p.472). 
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(1979, p.152) denomina esse método construtivo de rôdo dos cunhais. O segundo fator que 

nos dá pista de como era a construção na época refere-se ao ato de emboçar46 as telhas 

cerâmicas. Através da imagem (Figura 52), observamos o preenchimento com argamassa da 

parte inferior e nas laterais – ponto de contato com outras telhas.  

 

Figura 52 – Vista cunhal direito 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

4.1.8 Pisos 

 

A pavimentação do andar térreo é em seixo rolado, e relatórios históricos diziam ser de 

duas cores, com desenhos geométricos47. Na única foto encontrada (Figura 53), não foi 

possível confirmar tal afirmação, mas, durante o levantamento cadastral, em meio à densa 

camada de entulho no interior da ruína, foram encontradas pedras de seixo nas cores marrom 

claro e preto48.  

                                            
46 Albernaz e Lima (1998) define emboçar como a utilização de “Argamassa de cal e areia disposta nas telhas 
cerâmicas côncavas para uni-las. ” (p.212). 

47 Para amostra das pedras de seixo rolado, ver Análises laboratoriais e pesquisas de identificação (seção 4.3). 

48 Não foi possível verificar o estado de conservação do piso de seixo rolado, devido à permissividade dos 
proprietários e a não negociação prévia dos serviços de prospecção – escavação do solo. 
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Figura 53 – Parte do piso de seixo rolado preservado 

 

 
Fonte: Rachel Pires Vaz Brandão (2007, p. 28).  

 

Sylvio de Vasconcellos (1977) afirma que a forma de assentamento era feita “sobre 

barro, de pedras redondas de rio, formando mosaico à feição mourisca” (p.77). E completa 

dizendo que era necessário um apiloamento, para garantir a durabilidade do piso.  

O piso do andar superior era assentado sobre seção de barrotes de madeira, apoiados no 

recuo das paredes. Na ruína do Solar Mello Vianna, foi registrado espaço de cerca de 15 cm, 

para o repouso da peça de madeira.  

 

 
4.1.9 Vãos de esquadrias 

 

A composição dos vãos da Solar Mello Vianna segue um formato único de verga em 

arco rebaixado ou abaulado49. A estruturação dos vãos do piso térreo é também de arco 

rebaixado, ensutado50 e arqueado em padieira de voo51; os do piso superior são com peça 

única de padieira reta e a passagem da parede central de arco pleno.  

                                            
49 Segundo Albernaz e Lima (1998), arco abaulado é um “arco formado por um segmento de círculo, cujo centro 
está abaixo da linha das impostas. Foi muito usado na arquitetura colonial a partir de meados do século XVIII. É 
também chamado arco abaulado e falso arco pleno” (p.50). 

50 Albernaz e Lima (1998) definem rasgo ensutado como sendo um “rasgo cujas faces laterais são inclinadas em 
relação ao paramento da parede, de modo a favorecer a iluminação no interior da edificação” (p.533). 

51 Para Vasconcellos (1979), “quando o rasgo é de chanfro, a padieira tem vôo ou é capialçada” (p.100). 
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Na ruína existem trinta e um vãos. Através de fotos históricas, identificou-se o tipo de 

esquadria utilizada nas janelas de peitoril do pavimento superior, que eram em guilhotina, 

com caixilhos de vidro branco e arremate ornamental superior. Os marcos são demarcados 

com linha em baixo relevo no revestimento e recebiam pintura em tons contrastantes com a 

fachada caiada (Figura 54). 

 

Figura 54 – Fachada lateral: janela em guilhotina 

  

 

Fonte: Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura (s.d.). 

 

O piso térreo apresenta três seteiras, duas janelas de peitoril, fechadas com alvenaria de 

pedra, e outra com peça única na vertical, uma abertura em arco pleno e doze vãos de porta. 

No andar superior restaram quatro janelas rasgadas de soleira sacada, dois vãos de janelas em 

peitoril fechado com alvenaria e cinco em peitoril fechado de peça única. Um único vão de 

porta - que antigamente dava acesso ao volume dos fundos -, e ao lado, um nicho fechado 

com pedras assentadas na vertical. 
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As seteiras foram construídas a partir da sobreposição de bloco de pedras maiores e de 

faces aparelhadas, assentadas de forma a permitir a angulação e o estreitamento da abertura 

(Figura 55).  

 

Figura 55 – Seteiras: vista interna 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
No piso térreo, a composição estrutural dos vãos e a ornamentação dos marcos e cornija 

de sobreverga são talhadas no mesmo bloco de pedra. Trabalho de cantaria surpreendente, 

pois os vãos tornam-se complexos, por se ampliarem em padieira de arco abatido e laterais 

ensutadas. 

Os vãos das janelas (Figura 56) têm as ombreiras e vergas estruturadas juntamente com 

as peças estruturais das paredes. Na fachada principal, o peitoril é fechado com único bloco de 

pedra na posição vertical, e nas janelas internas do piso térreo, o fechamento é realizado com 

alvenaria de pedra. 
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Figura 56 – Vãos de janela: piso térreo 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
A abertura em arco pleno da parede central é formada com blocos de pedra nas mesmas 

espessuras da parede. As peças estão bem definidas, sendo possível identificar as impostas, as 

aduelas, o extradorso e a chave (Figura 57). 
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Figura 57 – Vão em arco pleno da parede central 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
Visto que os vãos da fachada principal recebem ornamental na sobreverga, os vãos das 

fachadas laterais e posterior, por sua vez, são isentos de ornatos. As vergas e ombreiras são 

definidas na parte interna, com a saliência da própria pedra, sendo imperceptíveis na parte 

externa (Figura 58). 
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Figura 58 – Vãos de porta do piso térreo 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
No piso superior, nos vãos das janelas rasgadas, a soleira em pedra avança sobre a 

parede, a padieira é em verga reta, com o apoio de bloco de pedra único. A verga em arco 

rebaixado assenta-se sobre as ombreiras, também em peça única de cantaria (Figura 59). 
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Figura 59 – Vãos da janela rasgada do piso superior 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
Os vãos de janela do pavimento superior (Figura 60) são estruturados da mesma forma 

que as janelas rasgadas, e o peitoril é preenchido com bloco de pedra, assentado na posição 

vertical. As vergas não recebem ornamento e o marco contém-se no paramento da fachada. O 

vão é ensultado, recebendo, nas laterais, bancos de cantaria, que são conhecidas como 

conversadeiras. De acordo com Albernaz e Lima (1998), as conversadeiras são, “em janelas 

de assento, cada uma das saliências situadas ao longo do rasgo do vão e no interior do 

compartimento, um pouco abaixo do peitoril, que podem ser utilizadas como assento” (p.181). 
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Figura 60 – Vãos da janela do piso superior – Detalhe da conversadeira 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 

Existe somente um vão de porta do andar superior, simples e sem qualquer 

ornamentação ou projeção dos marcos. Ao lado, um nicho com paredes revestidas em blocos 

de pedras assentadas na vertical, às quais se conserva os cortes na horizontal, para a inserção 

de tampos de madeira (Figura 61). Para Pianca (1974), 

 

entre os primeiros, os mais primitivos, se resumem a simples nichos na espessura do 
maciço, com soleira e verga reta ou curva e, às vezes, prateleira de madeira ou 
pedra. São de pequeno vulto e não chegam ao piso, sendo comumente aproveitados 
para a lamparina, o pequeno objeto ou o santo, transformando-se nos oratórios. 
(p.173) 
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Figura 61 – Vão de porta e nicho de pedra 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
4.1.10 Esquadrias e outros elementos 

 
A partir das perfurações na alvenaria de pedra, encontradas nos vãos, interpretou-se 

como era o sistema de encaixe a abertura das esquadrias. Perfurações verticais nos vãos de 

esquadria indicam um sistema, que utiliza de ação pivotante, para a abertura das esquadrias, 

sistema rudimentar denominado de gonzo (Figura 62). Segundo Corona e Lemos (1972), 

“portas e janelas possuíam gonzos de madeira, cujos pinos ou machos constituíam um 

prolongamento natural de uma das faces lateais das folhas e penetravam em cavidades abertas 

nas soleiras e nas padieiras” (p.242). 



98  

 

Figura 62 – Detalhe de encaixe do gonzo 

 

 
Fonte: Autoria própria (MG – 2016; BA – 2017). 

 

Com relação às perfurações no sentido horizontal, às quais ainda é possível encontrar 

peças de madeira embutidas, Corona e Lemos (1972, p.436) dizem serem tacos as peças em 

madeira utilizadas para a fixação de marcos das esquadrias (Figura 63). No exemplo do Solar 

Mello Vianna, também poderia ser usado para fixar grades nos vãos do piso térreo.  
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Figura 63 – Detalhes remanescentes do taco e das perfurações de encaixe 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
O fato de ter perfurações de ambos os lados, indica que as esquadrias eram de duas 

folhas. Nos vãos das duas janelas do piso térreo, a verga apresenta furos em distâncias 

semelhantes, onde provavelmente eram fixas barras de ferro (Figura 64).  
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Figura 64 – Verga dos vãos de janela 
 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
4.1.11 Forro 

 
Não existem vestígios ou fotos históricas que ajudem a compreender como era o forro 

utilizado no piso térreo e superior do Solar Mello Vianna. O forro poderia ser de esteira, com 

tabuado emoldurado, ou com formatos diferentes, que reforcem a hierarquização dos espaços 

internos.  

 
4.1.12 Acabamento 

 
Ao longo da realização dos trabalhos de campo, foram identificados dois tipos de 

revestimentos distintos: o primeiro utilizando de barro na composição e o segundo à base de 

cal e areia (Figura 65). Na parte interna do pavimento térreo, conservou-se, de maneira 

escassa, o reboco de barro, que cobria todas as paredes, e em alguns pontos, ainda com 

pintura caiada. A análise realizada no Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração 

(NTPR)52 apontou uma massa de 1:2, ou seja, uma porção de argila para duas de areia. 

Devido à superfície irregular das pedras assentadas, o reboco aplicado é espesso e utilizava de 

pequenos pedaços de pedra e telha cerâmica para adquirir mais resistência.  

                                            
52 Para resultado de testes de argamassa e composição do reboco, ver Análises laboratoriais e pesquisas de 

identificação (seção 4.3). 
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Figura 65 – Exemplo dos acabamentos remanescentes 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Nas fachadas e na parte superior da ruína, o acabamento apresenta-se mais delicado, a 

argamassa utilizada é fina, de superfície lisa e homogênea, resultado facilitado devido à forma 

de assentamento das pedras. O reboco utilizado tem o aspecto mais arenoso na cor 

acinzentada e que esfarela facilmente nos dedos53.  A pintura caiada também se preserva 

nestes locais, sendo que, em alguns pontos, a sua coloração adquiriu aspectos do entorno, 

apresentando uma cor mais terrosa.   

                                            
53 Com a amostra coletada na fachada posterior, não foi possível identificar o traço. Ver Análises laboratoriais e 
pesquisas de identificação (seção 4.3). 
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A pintura na parte interna superior, nos locais bem preservados, indica diferença na 

coloração, a partir de uma linha horizontal na parede. Detalhe presente nas paredes e que se 

estende aos vãos de esquadria (Figura 66).  

 

Figura 66 – Detalhe da linha do revestimento - Paredes do piso superior 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

4.1.13 Ornamentos  

 
 A composição estética do antigo Solar Mello Vianna segue um conjunto de 

ornamentos formados pelos arremates nos cunhais, cimalha de sobreverga e reformo nos 

marcos de esquadria, entablamento do beiral e embasamento. As molduras de cantaria traziam 

requinte ao edifício, pois reforçam o ritmo das aberturas, equilibrando o volume. De acordo 

com Costa (1955), “as molduras são formadas pela combinação de elementos rectilíneos e 

curvilíneos entre duas linhas paralelas e tomam a designação da forma como esse traçado 
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reúne as suas extremidades” (p.2). Antes de obtermos os contornos suaves e contínuos dos 

ornamentos, um rico trabalho de cantaria aparelha as faces da pedra, de modo a permitir o 

encaixe perfeito das peças. Na fachada principal, o trabalho apresenta traços mais refinados, 

enquanto as demais fachadas recebem uma ornamentação mais simplificada (Figura 67).  

 
Figura 67 – Croqui esquemático - Peças que compõem o ornamento das fachadas 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017)54.  

 

 
O entablamento da fachada principal e as cornijas das demais fachadas seguem 

sequências de modenatura, respeitando as ordens clássicas gregas e romanas (Figura 68).  Em 

uma das bases da edificação, que não sofreu perda do seu desenho ornamental, foi possível 

identificar a modenatura, seguindo o mesmo conceito clássico (Figura 69).   

 
Figura 68 – Molduras arquitetônicas fachadas 

 
Fonte: Autoria própria (2017)55. 

                                            
54 Croquis realizados com base em fotos atuais da ruína. 

55 Nomenclatura com base na Enciclopédia Prática da Construção Civil, vol.17, de F. Pereira de Costa (1955). 
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Figura 69 – Molduras arquitetônicas embasamento 

 
Fonte: Autoria própria (2016)56. 

 
Os vãos de portas e janelas da fachada principal são ornamentados com cimalha de 

sobreverga. Fina camada de revestimento uniformiza toda a superfície, onde se faz o 

frisamento no contorno de ombreiras e vergas (Figura 70).  No fechamento dos cunhais, tanto 

na base quanto na parte superior, também recebem arremate no revestimento (Figura 71), 

forma de enfatizar e ressaltar cada ornamento, trazendo ritmo e enriquecendo todo o conjunto.  

 

Figura 70 – Detalhe da cimalha de sobreverga dos vãos 

 
 
 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

                                            
56 Nomenclatura com base na Enciclopédia Prática da Construção Civil, vol.17, de F. Pereira de Costa (1955). 
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Figura 71 – Detalhe do cunhal 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
4.1.14 Outras estruturas 

 

 
Para além dos elementos que configuram a ruína hoje, existem, também, os muros e 

construções que se integram nesse estudo, de maneira a contar as históricas de intervenção e 

utilização desse espaço ao longo dos anos. O muro de arrimo (Figura 72), responsável pela 

contenção do terreno e sustentação do volume que existia nos fundos, foi construído com 

pedra de junta seca. Segundo Albernaz e Lima (1998), trata-se de “alvenaria formada por 

pedras de diversos tamanhos, arrumadas umas sobre as outras, sem utilização de materiais de 

ligação [...] muito usada em muros de arrumo, onde seja indispensável a permeabilidade” 

(p.33). 
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Figura 72 – Muro de arrimo 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
O muro de pedra de junta seca (Figura 73) faz divisa com o beco e a rua principal de 

acesso à ruína. Foi uma intervenção realizada fora do seu tempo, pois o levantamento 

iconográfico apontou a ausência dos muros com a edificação já em ruínas. O terreno era 

cercado com toras de madeira e arame (Figura 74). A continuação do muro, que cerca o fundo 

de todo o terreno, é de vigas da antiga linha férrea com arames.  

 
Figura 73 – Muro de divisa com a via pública 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 74 – Detalhe da cerca de divisa 

 
Fonte: Dalton Macedo Andrade (s.d.). Acervo Pessoal.  
 
 

O muro interno, que divide o terreno das casas vizinhas, é de alvenaria de pedra 

argamassada (Figura 75). Assim como nos muros de junta seca, as pedras utilizadas não 

foram trabalhadas. A continuação do muro até a parede de uma edificação é em tijolo de 

bloco furado aparente.   

 
Figura 75 – Muro de divisa entre terrenos 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Nos fundos do terreno, existem duas construções de bloco cerâmico furado, que, hoje, 

também se encontram abandonadas. A primeira tem 19 m² e cobertura em telha de amianto 

(Figura 76) e a segunda tem 25 m² e cobertura em telha cerâmica do tipo capa e canal (Figura 

77).  

 
Figura 76 – Construção dos fundos: cobertura em telha de amianto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 

Figura 77 – Construção dos fundos: cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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4.1.15 Tipos de pedra57 

 

Para a construção do Solar Mello Vianna, foram identificados cinco tipos distintos de 

pedra58 (Figura 78). A NBR (1998, p.5-9) descreve a ardósia como uma rocha metamórfica, 

com xistosidade tabular perfeita, contendo, na sua composição, material argiloso. Gnaisse são 

rochas metamórficas de composição mineralógica. Arenito é uma rocha sedimentar de 

formação granulométrica de areia ligada por cimento, podendo ser silicoso, argiloso, calcífero 

ou ferruginoso. Xisto é uma rocha metamórfica laminada, composta por micas e quartzo. Por 

último, os cristais de quartzo são minerais de alta resistência. 

                                            
57 Para as amostras de pedra coletada ao longo dos levantamentos cadastrais, ver Análises laboratoriais e 
pesquisas de identificação (seção 4.3). 

58 Sobre os tipos de rocha comuns na região, ver Análise Urbana e Ambiental (seção 4.2). 
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Figura 78 – Exemplo de pedras existentes na ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016)59.  

 
As pedras xisto argiloso, arenito e gnaisse foram amplamente utilizadas na composição 

de vãos e estrutura das paredes. Na ornamentação, o xisto e arenito foram mais empregados. 

A ardósia foi pouco empregada na construção. A perda de revestimento revelou-nos a 

utilização de peças inteiras no peitoril das janelas do piso superior e em pedaços reduzidos na 

                                            
59 Pedras identificadas com consultoria do Professor Ernande Melo de Oliveira, do Instituto de Geociência, da 
Universidade Federal da Bahia.  
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composição de algumas paredes. Os cristais de quartzo foram encontrados, de forma escassa, 

na alvenaria da parede central e no muro de divisa do terreno.  

Sobre as características de cada pedra existente na ruína, José João Bigarella (1985) 

descreve que a ardósia tem composição argilosa de “granulação fina e coloração preta, com 

tonalidade esverdeada, azulada ou castanha. A ardósia apresenta pequena recristalização e 

uma clivagem marcante, caracterizada numa direção” (p.255). 

As rochas gnaisse aparentam “granulação variando de média a grosseira do aspecto 

listrado, com os componentes minerais segregados em faixas escuras e claras” (BIGARELLA, 

1985, p.277). O arenito é de composição granular, em que os “grãos podem estar cimentados 

por uma matriz argilosa ou por sílica, calcita ou óxido de ferro” (BIGARELLA, 1985, p.215). 

O xisto também apresenta material argiloso entre os seus componentes e é caracterizado pelo 

“arranjo paralelo dos constituintes e pela esfoliação pronunciada [...] tendência a apresentar 

clivagem ondulada” (BIGARELLA, 1985, p.271). Por último, o cristal de quartzo é a pedra 

resistente encontrada na ruína, porém de baixa trabalhabilidade. Os quartzitos possuem 

“coloração branca ou acinzentada, sendo a textura granoplástica comum [...] apresentam-se 

maciços” (BIGARELLA, 1985, p.256). 

De forma geral, as pedras empregadas na edificação apontam uma elevada fragilidade 

em contato com a água. A expansão do material argiloso propicia foliação das partes, que se 

desprendem em camadas, ou a redução em pó das pedras granulométricas. A camada de 

revestimento, que existia em toda a edificação, além de uniformizar a superfície jateada da 

pedra, tinha a função de proteção contra os agentes atmosféricos, principalmente da ação 

direta da água.  

 

4.2 ANÁLISE URBANA E AMBIENTAL  

 

4.2.1 Município de Sabará 

 

4.2.1.1 Inserção urbana  

 

Sabará está localizada no Estado de Minas Gerais, a, aproximadamente, 9 km da capital 

mineira. O município faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, ao qual se 

conectou, anteriormente, através da linha férrea, e hoje pela BR-262 e BR-381 (Figura 79). A 
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região conforma-se em uma área de 315 km², juntamente com Sabará e os distritos de Mestre 

Caetano, Ravena e Carvalho de Brito. Seus limites são definidos nas divisas com as cidades 

de Santa Luzia, Taquaraçu de Minas, Caeté, Raposos e Nova Lima (Figura 80). Segundo o 

IBGE (2010), a população era de 126.269 habitantes, sendo a área urbana composta de 

123.084 (97,5%) e a área rural de 3.185 (2,5%).  

 

Figura 79 – Mapa de acessos 

 

 
Fonte: Eslou Tréveu (2010). 
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Figura 80 – Mapa Geopolítico 

 

 

Fonte: Adaptado de COBRAPE (2013, p.21) 

 

Na confluência dos rios das Velhas e de Sabará60, a cidade consolidou-se e teve seu 

tecido urbano desenhado nas encostas e fundos de vale. Seu povoamento, ao longo dos rios, 

gerou pequenos arraiais e, atualmente, bairros espalhados por entre a região montanhosa. A 

altitude mais baixa de inserção no território é de 700 m de altitude, com as serras de entorno 

alcançando até 1800 m de altura61.  

                                            
60  De acordo com Libânio (2008), “o Rio das Velhas também foi utilizado como via de transporte desde o 
princípio dos setecentos. Navegado por pequenas embarcações, foi objeto de atenção da Coroa, que mandou 
construir um forte na região de Jaguara, próximo a Santa Luzia, para impedir a navegação clandestina e o 
contrabando do ouro. Contudo, a navegação regular só foi implantada no século XIX” (p.19). 

61 Dados adquiridos por intermédio do Google Earth. 
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4.2.1.2 Topografia 

 

A cidade de Sabará ocupa uma região montanhosa às margens de dois rios, Sabará e das 

Velhas. Anteriormente utilizados para transporte e atividade pesqueira, hoje recebem parte do 

esgoto da cidade, apresentando, atualmente, um aspecto barrento e poluído.  

A cota mais baixa de implantação da cidade está a 723 m acima do nível do mar, 

chegando, ao longo do período colonial, a áreas mais íngremes e, hoje, ocupando grandes 

declividades e topos de morro. A ocupação do território iniciou-se na encosta do lado 

esquerdo à jusante do rio Sabará, onde sua face se volta para o sudeste. Segundo Libânio 

(2008), 

os relevos mais suaves estão concentrados nos fundos dos vales, onde os sedimentos 
provenientes dos processos erosivos nas encostas são depositados. Esta deposição 
forma planícies, que são aproveitadas, em sua maioria, na expansão de centros 
populares. (p.23) 

 

4.2.1.3 Formação geológica  

 

Sabará apresenta uma formação geológica complexa, como ressalta Clarice de Assis 

Libânio (2008, p.54), composta de, pelo menos, seis grupos estratigráficos (Grupo Sabará, 

Piracicaba, Itabira, Nova Lima, Granitoides General Carneiro e coberturas Quaternárias), que, 

em linhas gerais, são caracterizadas por rochas xistos, filitos, hematitas, quartzitos, dolomitos, 

itabiritos e granitos.  A partir de vários processos naturais e de transformação do sítio, Sabará 

apresenta os seguintes tipos de solo: 

Neossolos – solos novos, pouco desenvolvidos, com grande quantidade de cascalho 
e bem drenados, porém susceptíveis à erosão;  
Cambissolos – solos rasos, bem drenados e susceptíveis à erosão. Estão localizados 
em áreas de relevo mais ondulado ou montanhoso;  
Argissolos – solos ricos em argila e sujeitos à erosão. Estão localizados 
preferencialmente nas áreas de mar de morros;  
Larossolos – solos mais antigos e profundos. Localizam-se nas áreas de colinas 
suaves, como as urbanas;  
Gleissolos – solos encharcados, sujeitos à variação do lençol freático. Estão 
localizados nas partes baixas, nas planícies de inundação dos rios. (LIBÂNIO, 2008, 
p.24) 

 

Por fazer parte do Quadrilátero Ferrífero, o município tem grande importância para a 

mineração no Estado de Minas Gerais. Ao destacarmos as atividades econômicas da região, 

iniciamos com o ciclo do ouro, no início do século XVIII, ao qual Sabará ainda preserva duas 

minas de galeria, uma próxima ao Arraial Velho e outra na Chácara do Lessa. Após a 
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exploração aurífera, deu-se início ao ciclo do ferro e, posteriormente, à extração mineral, 

atividade mantida até os dias de hoje.  

 

4.2.1.4 Cobertura vegetal 
 

De acordo com o relatório da COBRAPE (2013, p.52), o município tem como 

característica espécies vegetais de clima seco do cerrado, atingindo 40% do território e 

floretas do tipo semidecíduas, compreendendo 50%. Segundo a COBRAPE (2013), 

 

o Cerrado é um tipo de vegetação cujo clima comporta uma estação seca, 
caracterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas e tortuosas, de troncos 
grossos, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de 
queimadas e presença de grande quantidade de gramíneas [...] A Floresta Estacional 
Semidecidual é uma fisionomia florestal com dossel superior (conjunto formado 
pelas copas das árvores) de 4 metros a 25 metros de altura, com árvores emergentes 
chegando a 40 m. (p.52-53) 

 

As matas ciliares, os parques ecológicos e de reserva existentes ajudam a conservar a 

diversidade natural remanescente, contribuindo para a manutenção do microclima local. No 

meio urbano não tem arborização, devido às ruas estreitas e às limitações já existentes de 

circulação dos pedestres e veículos. O microclima agradável é assegurado pela vegetação no 

interior dos lotes, das praças, das montanhas de entorno e do leito dos rios.  

Uma série de leis ambientais, em níveis federal e estadual, determina a proteção de tais 

áreas vegetais. Na instância municipal, como destaca o estudo da COBRAPE (2013, p.61), 

foram decretadas duas Áreas de Proteção Ambiental (APA Cabeça de Boi e APA da Serra da 

Piedade), e a Lei de Ocupação e Uso do Solo (2004, p.6), estabelece áreas de interesse 

ambiental, aos quais é vedado qualquer tipo de construção. Infelizmente, na prática, tais leis 

não privaram as serras da cidade de serem ocupações, com a construção de residências 

irregulares.  

 

4.2.1.5 Estudo climático  

 

O clima tropical de altitude do município é caracterizado por verões de temperatura e 

umidade elevadas e os invernos de clima frio e seco (Figura 81). As montanhas de entorno, a 

depender da época do ano, conservam a neblina nos fundos de vale e, com isso, aumentando o 

teor de umidade.   
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Figura 81 – Tabela climática 

 

 

Fonte: Clima Sabará (Disponível em: <https://pt.climate-data.org/location/24926/>) 

 

De acordo com Clarice de Assis Libânio (2008, p.56), a média de precipitações é de 

1,500 mm no ano, sendo os meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvosos, e 

julho e agosto os mais secos (Figura 82). As enchentes são constantes na região e já foram 

registrados vários alagamentos, principalmente na confluência dos dois rios: Sabará e das 

Velhas.  

Figura 82 – Índice pluviométrico mensal 

Fonte: Clima tempo MSN (Disponível em: <https://goo.gl/F1xBY1>) 
 
 

Segundo a COBRAPE (2013), “a média de umidade relativa do ar é de 72,2%” (p.53). 

Os ventos dominantes atuam de leste para oeste, mas o relevo da região canaliza e redireciona 

as correntes de ar, que devido aos fundos de vale e encostas, seguem em direção a nordeste e 

a sul/sudeste.  
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4.2.1.6 Evolução urbana 

 

Como discutido anteriormente62, Sabará tem consolidado, em seu núcleo principal, as 

características do período colonial e a expansão do traçado viário no ciclo do ferro. Durante o 

século XX, novos percursos foram criados: são vias retilíneas e asfaltadas, preparando o 

território para o uso do automóvel.   

A BR-262, que cumpre o papel de avenida no trecho do Rio Sabará, retira do centro 

toda a carga de transporte, e torna direta a conexão com as cidades vizinhas e, principalmente, 

com Belo Horizonte. O fato de estar próxima à nova capital impulsiona o crescimento de 

Sabará para o oeste: bairros limitados pelo terreno íngreme surgem com características 

predominantemente residenciais. É uma forma de se manter próxima às ofertas de Belo 

Horizonte e com opção de moradia barata no município adjacente.  

Sabará restringiu o tráfego de veículos pesados no centro histórico; a circulação de 

transporte coletivo é realizada com microônibus e os ônibus maiores circulam somente na 

avenida paralela ao Rio Sabará. Apesar da restrição, o fluxo de veículos é intenso, as ruas 

mais largas permitem o estacionamento de um dos lados da via, que é controlado por meio de 

rotativos. Não existem estacionamentos públicos ou privados no centro histórico, ponto que 

tornam as vagas muito disputadas, principalmente nos núcleos comerciais e de serviço, e 

durante os festivais culturais e religiosos.  

 

4.2.1.7 Mancha de ocupação 

 

No centro histórico de Sabará, as ocupações residenciais, comerciais, serviços, 

institucionais, lazer e espirituais se misturam. Os núcleos principais da cidade são 

caracterizados por esse aspecto funcional do espaço: pontos marcados pela religiosidade e 

possibilidade de permanência dos usuários e transeuntes. Fora do centro histórico, os bairros 

de entorno perdem completamente esse caráter de uso. Por se tratarem de áreas 

predominantemente residenciais, existe um movimento constante dos moradores em direção à 

capital mineira e ao centro de Sabará. De maneira escassa, podemos encontrar padarias, 

pequenas mercearias e bares. No trabalho realizado pela arquiteta Jaqueline Duarte, sobre as 

transformações da paisagem de Sabará, podemos observar que o fluxo dos entrevistados está 

                                            
62 Assunto tratado no capítulo 1.   
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direcionado para os dois centros dentro do núcleo histórico, onde se concentra não somente as 

atividades comerciais, mas culturais, festivas, turísticas e sociais (Figura 83).  

 

Figura 83 – Esquema de fluxos 

 

 
Fonte: Adaptado de SANTOS (2013, p.5). 
 

A concentração de atividades e fluxo de pessoas indicam, também, os esforços de 

preservação do patrimônio da cidade, que acaba por se concentrar no núcleo principal. O 

patrimônio constituído na periferia do centro histórico se mantém afastada de investimentos e 

reconhecimento cultural, a exemplo do objeto de estudo, construções civis dos séculos XIX e 

XX e as pontes ferroviárias.   

 



119  

 

4.2.1.8 Barreiras físicas e naturais  

 

Desde a sua implantação, Sabará venceu os limites topográficos e as barreiras naturais 

existentes. As encostas mais íngremes definiram a expansão urbana ao longo dos séculos 

XVIII e XIX. Os grandes vales hidrográficos receberam passagens elevadas, pontes 

improvisadas de madeira, que ao longo do século XX, foram se modernizando, em detrimento 

das novas demandas de transporte. A linha férrea, que antigamente funcionava como uma 

grande barreira física de divisão dos bairros, hoje passa por obras de estruturação viária, que 

irá reconectar as porções fragmentadas do território.  

Essas barreiras físicas e naturais que acompanharam a cidade de Sabará, ao longo de sua 

história, caracterizaram fortemente a região, à qual o objeto de estudo se insere. O Solar 

Mello Vianna, a partir do terreno íngreme que lhe pertencia, a relação dos rios e 

posteriormente da linha férrea, configuraram uma espécie de ilha. Porção de terra singular, 

conectada por três pontes e que preserva a tranquilidade de tempos passados (Figura 84).  

 

Figura 84 – Vista área: terreno do antigo solar e entorno imediato 

 

Fonte: Mapa elaborado pela autora sobre imagem aérea extraída do Google Earth (2018). 
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4.2.2 Ruína do Solar Mello Vianna 

 

4.2.2.1 Análise do entorno  

 

A região em que o antigo Solar Mello Vianna se insere é conhecida como Morro da 

Cruz, nome que faz referência à Capela da Cruz, construída em meados do século XIX, e 

batizada oficialmente de Igreja Senhor do Bom Jesus63. Construída na base desse morro, o 

antigo solar distancia-se do núcleo histórico, devido ao rio Sabará, mas se aproxima com 

ajuda da Ponte Pequena - ligação direta com a Rua Dom Pedro II (Figura 85).  

 

Figura 85 – Rua Prof. Franc. Lopes de Azevedo: ligação da Ponte Pequena (à direita da 
foto)64 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

O entorno da ruína é composto por edificações simples e em grande parte de bloco 

cerâmico aparente. A forma de implantação no lote preserva a ocupação dessa região, 

realizada em meados do século XIX, que se assemelha muito ao centro histórico, onde se 

                                            
63  Santos (2013) afirma que “o bairro Morro da Cruz se desenvolve ao longo da cota de 710 (onde foi inserida a 
linha férrea, hoje desativada) até a cota 841,6m (onde se localiza a capela Senhor do Bom Jesus, que já aparece 
em registros/relatos no ano de 1867). O terreno do bairro Morro da Cruz é um dos mais acidentados e íngremes 
já urbanizados às proximidades do centro histórico de Sabará” (p.66). 

64 A ruína está à esquerda na foto. 
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mantém as casas no alinhamento da via. Os lotes são estreitos e funcionam como uma espécie 

de vila, com corredores que permitem acessar aos imóveis dos fundos. Algumas residências 

nos lembram dos tempos coloniais, pela configuração do telhado, uso da telha cerâmica capa 

e canal, além do jogo de esquadrias da fachada. Um único exemplar se preserva no estilo art-

déco, com seus frisos e platibanda ornamental (Figura 86). 

 

Figura 86 – Rua Prof. Franc. Lopes de Azevedo: exemplar de residência estilo art-déco (à 
direita da foto)65 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

A Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo é composta de casas residenciais, em sua 

maioria, de um pavimento, mas que se elevam, construindo volumes na parte posterior do 

terreno. Em relação ao lazer, comércio e serviços, temos, na região, a Praça dos Esportes, que 

é um ponto de referência do município, a Cachaçaria do Barryl, a oficina mecânica e o Bar 

                                            
65 A ruína está à esquerda da foto. 
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São Miguel, no beco lateral à ruína, conhecido por muitos na cidade. Apesar de pontuais 

atratividades, é um local tranquilo e de pouco movimento. O calçamento em pedra limita o 

uso do espaço pelas crianças e a precária iluminação inibe a permanência dos moradores nas 

ruas após o entardecer.  

A antiga Rua dos Esportes preserva o calçamento de pedra, conhecido como pé de 

moleque, característica de forte ligação sensorial com o núcleo histórico da cidade, que 

também conserva esse tipo de pavimentação. O trecho da linha férrea, que limita os fundos do 

terreno, a princípio, de terra batida, após a retirada dos remanescentes dos trilhos, foi 

asfaltado e tornaram-se a nova avenida da cidade (Figura 87). Os passeios são precários, 

estreitos ou inexistentes. Em alguns pontos, dividem espaço com a instalação de postes e 

tronco de árvores, fazendo com que a acessibilidade seja precária.  

 

Figura 87 – Mudança de pavimentação devido ao projeto da nova avenida: fundos do terreno 
do antigo Solar Mello Vianna 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015, foto da esquerda; 2016, foto da direita). 
 

Devido às barreiras físicas e naturais, é uma região de acesso limitado. A Rua Professor 

Francisco Lopes de Azevedo, por ser uma via sem saída, dá suporte somente ao tráfego local. 

Apesar do fato de a Ponte Pequena ser restrita a automóveis, constantemente é utilizada por 

motocicletas. O beco ao lado da ruína, precariamente, cria um acesso direto com o centro 

histórico, sendo um dos pontos de grande insegurança no período noturno (Figura 88).  
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Figura 88 – Beco de acesso à Ponte Pequena: lateral do terreno 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

As margens da antiga linha férrea e dos rios Sabará e das Velhas preservam uma mata 

densa e arborizada. A Praça dos Esportes e o terreno do Solar Mello Vianna, com suas árvores 

robustas, criam um microclima particular dessa pequena “ilha” (Figura 89). Os meses 

chuvosos trazem alerta para a região; devido às cheias dos rios, foi relatado, pelos moradores 

locais, um alagamento no final do século passado, afetando as casas à margem do rio Sabará.  
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Figura 89 – Entorno imediato à ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017)66.  
 

 

4.2.2.2 Aspectos climáticos  

 

Ao analisar a incidência solar na ruína, estamos lidando com dez fachadas diferentes: as 

quatro fachadas principais e as seis elevações internas. Na parte externa não temos elementos 

edificados que possam criar áreas de sombreamento. O único elemento construído, que barra 

os raios solares, é o muro de divisa que sombreia a base da fachada lateral oés-noroeste. A 

vegetação é o grande obstáculo dos raios solares: algumas árvores criam áreas de sombra na 

fachada lateral és-sudeste e no interior da ruína. Assim como as trepadeiras, que passam pelos 

períodos de seca, as árvores são do tipo decídua, com períodos específicos de perda total da 

folhagem.  

                                            
66 Recorte da planta de locação do levantamento cadastral. 
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A fachada principal recebe incidência solar a maior parte do dia (Figura 90). Devido à 

umidade do entorno e da ação direta dos ventos dominantes, é uma elevação que passa por 

rápido processo de secagem dos materiais.  

 

Figura 90 – Carta Solar: Fachada Principal Nor-nordeste 

 

 
Fonte: Analysis SOL-AR 62. Autoria própria (set. 2015, 16h08min).  
 

A fachada lateral és-sudoeste (Figura 91) recebe sol no período matinal, com obstrução 

de algumas árvores próximas ao muro de divisa. A presença do muro dificulta a secagem do 

solo na base da parede, mantendo índice elevado e constante de umidade. A fachada lateral 

oés-noroeste (Figura 92) sofre influência solar no período da tarde. O muro de divisa 

sombreia parte da elevação, também ocasionando o acúmulo de umidade na base da estrutura. 

A trepadeira que recobre parte da parede também retarda o processo de secagem do 

revestimento. A fachada posterior (Figura 93) é a elevação mais fria de toda a ruína. 

Apresenta uma cor mais enegrecida, acusando uma constante presença de umidade. Parte dos 

ventos dominantes, que passa por sobre o muro de divisa e talude do terreno, ajudam no 

processo de secagem da parede. 
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Figura 91 – Carta Solar: Fachada Lateral És-sudeste 

 

 
Fonte: Analysis SOL-AR 62. Autoria própria (set. 2016, 17h38min).  
 

Figura 92 – Carta Solar: Fachada Lateral Oés-noroeste 

 

 
Fonte: Analysis SOL-AR 62. Autoria própria (out. 2015, 13h57min). 
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Figura 93 – Carta Solar: Fachada Posterior Su-sudoeste 

 

 
Fonte: Analysis SOL-AR 62. Autoria própria (jun. 2016, 17h45min). 
 

 

4.2.2.3 Ventos dominantes 

 

Os ventos do sudeste, vindo dos fundos de vale, carregam ar com índice elevado de 

umidade. Sua atuação direta ocorre na fachada principal da ruína, após vencer a obstrução das 

construções vizinhas (Figura 94). Na fachada lateral e de fundo, sua atuação é limitada, 

devido à presença do muro, da vegetação e da topografia levemente acidentada do terreno.   
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Figura 94 – Ação dos ventos dominantes no terreno 

 

 
 
Fonte: Autoria própria (2018)67.  
   

A ausência de esquadrias e as diferentes composições de cheios e vazios na estrutura 

criam várias leituras de comportamento dos ventos na parte interna. A grande lacuna das 

fachadas longitudinais permite uma circulação constante do ar e a baixa umidade nas paredes 

internas do piso superior. A fachada su-sudeste comporta-se como uma grande barreira do 

vento, funcionando como um filtro, que reduz a intensidade das correntes de ar. Devido à alta 

umidade do piso térreo, tais correntes são insuficientes para acelerar o processo de evaporação 

do solo.  

 

                                            
67 Recorte da planta de locação do levantamento cadastral. 
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4.2.2.4 Características do terreno  

 

O terreno em que a ruína se encontra mantém as características remanescentes das 

primeiras modificações do entorno. O solar foi construído na parte mais plana do terreno, 

onde ocorreram poucas alterações. Ao fundo, onde existia parte do solar, foi realizado um 

corte no terreno e construção de muro de arrimo em pedra de junta seca, com a compactação 

de um pequeno platô - hoje ocupado por duas pequenas edificações abandonada -. No 

encontro da futura Avenida Central com o beco lateral, o terreno eleva-se 5 m acima da cota 

de nível mais baixa. O restante comporta-se de forma mais suave, com altura máxima de três 

e dois metros de altura (Figura 95). 

 

Figura 95 – Vista aérea: Fundos do terreno e beco lateral 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Hoje, o terreno encontra-se com densa cobertura vegetal, camadas de terra e entulho. A 

cor oxidada indica um elevado índice de argila na composição. De acordo com o estudo da 

cidade de Sabará, o tipo de solo encontrado é denominado gleissolos. Segundo a AGEITEC 

(2011),  

os gleissolos são solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos 
recentes não consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa. [...] 
compreende solos mal a muito mal drenados e que possuem características 
resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou temporário, devido à 
presença do lençol freático próximo à superfície, durante um determinado período 
do ano. (s.p.) 
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Devido à declividade do terreno, as águas superficiais e subterrâneas deslocam-se em 

direção ao rio, perpendicular às paredes longitudinais da ruína (Figura 96). A ação da 

umidade no piso térreo é evidente no processo de degradação, pois a base das paredes perdera 

todo o revestimento.   

Figura 96 – Croqui esquemático - Corte terreno 

 
Fonte: Autoria própria (2018)68.  

 

 

4.2.2.5 Levantamento das espécies vegetais 

 

A ruína do Solar Mello Vianna está totalmente envolta em trepadeiras, vegetação 

rasteira e cercada por árvores de espécies e portes diversos, algumas delas de grande 

importância para a gastronomia e medicina natural do município. São vinte e seis árvores no 

                                            
68 Croqui de simulação das alterações do terreno, realizado com base no levantamento cadastral e em fotos 
históricas.   
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total (Figura 104) e seis espécies foram identificadas69, que são: mangueira, goiabeira, 

bananeira e jabuticabeira e duas espécies não frutíferas denominadas popularmente de Angico 

do Cerrado e Mamica-de-porca.  

 

Figura 97 – Vista aérea: Fundos do terreno 

 

 
Fonte: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (2016) 

 

Com base nos dados do Ministério do Meio Ambiente (MEDEIROS, 2011, p. 206), a 

espécie Angico pertence à família Fabaceae. Das características apresentadas pelas duas 

árvores próximas às paredes da ruína, as folhas sofrem perda ao longo do ano, intensificando-

                                            
69 Algumas espécies foram identificadas com o auxílio do fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Sabará 
Antônio de Paula Machado e o assistente Agrimélio, ao longo dos trabalhos de limpeza do terreno.   
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se nos períodos de seca70. A árvore próxima ao muro de divisa (área externa) tem o tronco 

com aproximadamente 25 cm de diâmetro71 (Figura 98). A árvore próxima à parede central da 

ruína (parte interna) apresenta tronco com cerca de 20 cm de diâmetro e distância do solo até 

a copa de aproximadamente 10 m de altura (Figura 99). 

 

Figura 98 – Árvore próxima ao muro divisa 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018)72.  

                                            
70 De acordo com a espécie da mesma família, a planta é semidecídua (LORENZI, 1992, p.171). 

71 Informações aproximadas com base em dados adquiridos no local – levantamento cadastral.  
 
72 Altura não registrada, pois, ao longo dos trabalhos de limpeza, a árvore teve a copa cortada. 
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Figura 99 – Árvore próxima à parede central 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018)73. 

 

Como descreveu João de Deus Medeiros, no guia de Campo das espécies do cerrado 

(2011, p.468), Mamica-de-porca pertence à família Rutaceae, reconhecida devido à presença 

de espinhos no tronco. A espécie existente na ruína tem como característica folhas palmadas, 

com perda em períodos de seca74, tronco com aproximadamente 15 cm de diâmetro e altura 

média do solo até a copa de 7 m (Figura 100)75.   

                                            
73 Informações aproximadas com base em dados adquiridos no local – levantamento cadastral. 
  
74 De acordo com a espécie da mesma família e nome popular a planta é decídua (LORENZI, 1992, p.113). 

75 Com base nas informações adquiridas, não foi possível identificar o tipo da raiz das espécies próximas à ruína. 
 



134  

 

Figura 100 – Árvore próxima à parede lateral 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018)76. 

 

Antes de iniciar os trabalhos de campo, foi removida grande quantidade de vegetação do 

terreno e interior da ruína. A vegetação rasteira era de grande porte, o capim alcançava até 2 

m de altura. Nas paredes da ruína e muros adjacentes, foram contadas mais de cinco espécies 

vegetais, entre trepadeiras e herbáceas (Figura 101). Para a preservação da ruína, a remoção 

das plantas deverá ser realizada com cautela, no caso das espécies que apresentam raízes 

fibrosas77, como exemplo, a Espada de São Jorge e o cacto78; qualquer tentativa forçada 

poderá contribuir para a perda material da ruína.  

                                            
76 Informações aproximadas com base em dados adquiridos no local – levantamento cadastral. 
 
77 “Também chamadas raízes em cabeleira, elas formam numa planta um conjunto de raízes finas, que têm 
origem num único ponto. ” (SÓ BIOLOGIA, s.p.) 

  
78 Espécies devidamente identificadas e confirmadas nas seguintes referências: Lorenzi e Matos (2002) e Lorenzi 
e Souza (1999). 
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Figura 101 – Espécies vegetais rasteiras e trepadeiras 

 

Fonte: Autoria própria (2018)79.  

 

4.2.3 Conclusão 

 

O relatório trouxe informações gerais do município de Sabará, de forma a serem 

utilizados e criticamente analisados, de acordo com as características apresentadas no objeto 

de estudo. São dados que irão auxiliar no entendimento das modificações sofridas até os dias 

de hoje e das consequências, caso o espaço continue sem qualquer intervenção, que reduza ou 

anule o seu processo de degradação.  O entendimento de fluxos, acessibilidade, dados sociais 

e econômicos da cidade e entorno da ruína servem de suporte também para o projeto de 

intervenção, que visando a plena utilização do espaço, deverá se basear em fatos atuais, para 

garantir o uso dinâmico e de relevância para o município.  

 

4.3 ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Como forma de auxiliar nos trabalhos de identificação dos sistemas construtivos e 

processo de degradação material, foram realizadas consultorias, testes e exames laboratoriais. 

                                            
79 Espécie de vagem não identificada.  
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As amostras de pedra, reboco, madeira, telha cerâmica e espécies vegetais foram coletadas e 

registradas, durante o levantamento cadastral, entre os dias 16 e 22 de junho de 2016. 

Para o entendimento e identificação dos tipos de pedra utilizados na construção do Solar 

Mello Vianna, foram realizadas orientações externas com o Professor Ernande Melo de 

Oliveira, do Instituto de Geociência, da Universidade Federal da Bahia. As amostras de 

reboco coletadas foram encaminhadas ao Núcleo de Tecnologia da Preservação e da 

Restauração (NTPR), localizado na Escola Politécnica, da Universidade Federal da Bahia, 

onde os testes foram realizados com o auxílio do químico Allard Monteiro do Amaral, nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017.  

 

4.3.1 Amostras coletadas 

 

Foram poucas as amostras coletadas na ruína do Solar Mello Vianna, mas que, durante 

os trabalhos, mostraram-se suficientes para compreender o processo construtivo e, 

posteriormente, de degradação que o objeto de estudo vem sofrendo ao longo do tempo. Da 

estrutura remanescente, buscou-se coletar, ao menos, um exemplo dos materiais empregados 

na construção do antigo solar, como madeira, telha cerâmica, pedra e reboco (Figura 102).  

 

Figura 102 – Locais de remoção das amostras 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  
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Das pedras identificadas, todas são encontradas na região, de acordo com o estudo 

geológico e mineralógico da região de Sabará80 (Figura 103). Na construção, há o predomínio 

do uso do xisto argiloso e do arenito. A pedra gnaisse foi empregada na base das paredes e 

arranque dos vãos. A ardósia foi encontrada em blocos internos no peitoril dos vãos de janela 

e de forma escassa na alvenaria da parede central. Assim como o cristal de quartzo, que além 

de ser utilizado nos muros de divisa, compôs o piso em duas cores diferentes, através do seixo 

rolado (Figura 104).  

Figura 103 – Amostra de pedras da ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  
 

Figura 104 – Amostra de pedras de seixo rolado 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

As amostras que não puderam ser analisadas por especialistas, mas que foram 

registradas como materiais remanescentes, são a madeira e a telha cerâmica (Figura 105). O 

pedaço de madeira coletado refere-se à peça de fixação das esquadrias, material ainda 

                                            
80 Para os tipos de pedra encontrados na região de Sabará, ver Análise urbana e ambiental (seção 4.2). 
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presente em alguns vãos da ruína81. O pedaço de telha cerâmica foi encontrado em meio à 

terra do piso interno, que de acordo com o formato, provavelmente se desprendeu do reboco 

de barro da parede.   

 

Figura 105 – Amostra de madeira e de tijolo cerâmico 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

Das várias espécies vegetais existentes no terreno, algumas foram identificadas com o 

auxílio do fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Sabará Antônio de Paula Machado e o 

assistente Agrimélio, ao longo da realização dos trabalhos de limpeza. As espécies frutíferas 

são mangueiras, goiabeiras, jabuticabeiras e bananeiras. As árvores não frutíferas são 

Mamica-de-porca e Angico do cerrado. Com relação às paredes da ruína, foram registradas 

gramíneas, cacto, espada de São Jorge, ora pro nobis, avenca, melão de São Caetano, insulina 

e uma espécie não identificada de vagem (Figura 106)82.  

 

                                            
81 Para a descrição das peças de esquadria, ver Sistema construtivo e materiais (Seção 4.1). 
 
82 Para as características gerais das espécies vegetais identificadas, ver Análise urbana e ambiental (seção 4.2). 
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Figura 106 – Amostra de plantas para identificação 
 

 
 

Fonte: Autoria própria (2018).  
 

Somente as amostras de reboco foram encaminhadas para testes laboratoriais (Figura 

107). Com a amostra da fachada posterior, só foi possível realizar o teste qualitativo de sais 

solúveis e efervescência. Na amostra da parte interna, foram realizados testes de traço, 

efervescência, curva granulométrica e cor da solução.  
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Figura 107 – Locais de coleta do reboco para análise 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016).  
 

4.3.2 Exames laboratoriais83  

 

No laboratório NTPR, sobre supervisão e instruções do químico Allard Monteiro do 

Amaral, nos dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2017, foram realizados os testes e análises 

                                            
83 Informações retiradas do texto padrão de análises, disponibilizado pelo NTPR. 
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das duas amostras de reboco coletadas na ruína do Solar Mello Vianna, em junho de 2016. 

Alguns dias antes de iniciar os testes, as amostras foram maceradas, depositadas em béqueres 

devidamente identificados e armazenadas em estufa regulada, para que houvesse evaporação 

da umidade. 

Os trabalhos no laboratório iniciaram com a AMOSTRA R1. Após a pesagem, a 

amostra foi separada em dois béqueres, sendo um deles com 10 gramas e outro com cerca de 

3 gramas. O primeiro teste foi para determinar a presença de cal na composição da argamassa. 

Após despejar e misturar 150 ml de água deionizada na argamassa de barro, foi adicionado 

ácido clorídrico; a baixa efervescência indicou ausência de cal.  

Para os testes seguintes, foi necessário filtrar o líquido contido no béquer, utilizando de 

papel filtro (Figura 108). Parte do líquido foi despejado em dois tubos de ensaio, e em um 

deles foi adicionado 5 gotas de cloreto de bário (5%) em água deionizada. Por não ocorrer 

qualquer tipo de alteração no líquido, foi constatada a ausência de sulfato.  

 

Figura 108 – Processo de filtragem da argamassa de barro e resultado final 

 

 
Fonte: Tamara Nunes (2017). Acervo pessoal. 84 
 

Para obter o traço da argamassa e curva granulométrica, as partículas restantes no fundo 

do béquer e o papel de filtro repousaram na estufa, para a secagem do material à temperatura 

de 75ºC. Para se obter o traço em massa, foram pesados, separadamente, o papel de filtro com 

                                            
84 Fotografia disponibilizada por Tamara Nunes mestranda do MP CECRE.   
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os finos e o béquer com os grossos – material restante da filtragem. Preenchendo a tabela, 

com os dados obtidos, e cruzando as informações, como indicado, chegou-se ao resultado de 

1:37, 04:67,79 ou seja 1:2 de argila para areia (Figura 109).  

 

Figura 109 – Análise de traço: Reboco de barro 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 85 
 

                                            
85 Tabela disponibilizada pelo NTPR.  
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Para o teste de granulometria, toda a amostra retorna para o béquer e é pesada 

novamente, juntamente com as peneiras de telas em várias espessuras. Anotados os dados, a 

amostra é despejada na última peneira (de menor número – organizadas em ordem 

decrescente) e levada ao agitador por cinco minutos (Figura 110). Separadas as peneiras com 

o material contido em cada uma delas, é realizada a pesagem novamente. A tabela 

disponibilizada é preenchida com os dados obtidos, calculando automaticamente a 

porcentagem retida em cada uma das peneiras e traçando o gráfico granulométrico (Figura 

111).  

Figura 110 – Teste de granulometria: Peneiras e agitador 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017).  
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Figura 111 – Análise granulométrica da argamassa de barro – AMOSTRA R1 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 86 

 

                                            
86 Tabela disponibilizada pelo NTPR. 
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Por último, utilizando da tabela de cores Munsell soil color chats (1950), identificou-se, 

na AMOSTRA R1, a cor denominada Yellowish red (Figura 112), ou seja, coloração 

intermediária entre o amarelo e o vermelho, indicando índice elevado de argila na composição 

do solo e, consequentemente, no reboco, confirmando a utilização de terra local na sua 

composição da argamassa. 

 

Figura 112 – Coloração de acordo com a tabela de Munsell – AMOSTRA R1 

 
 

 
Fonte: Autoria própria (2017)87.  

 

Com relação à AMOSTRA R2, devidamente pesada e subtraído o valor do béquer, foi 

retirada a quantidade de 10 gramas, dando-se início ao teste de identificação dos sais solúveis. 

No mesmo recipiente, foi realizada a mistura da amostra com 150 ml de água deionizada; ao 

                                            
87 Informações traduzidas pela autora. MUNSELL SOIL COLOR. Munsell soil color chats, Munsell color, 
Macbeth Division of Kollmorgen Corporation, Baltimore, Maryland, USA. 
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adicionar ácido clorídrico, a efervescência foi imediata, indicando a presença de óxido de 

cálcio (cal na composição da argamassa).  

Para os testes seguintes, foi necessária a filtragem das partículas, utilizando do papel 

filtro para recolher o líquido diretamente no erlenmeyer. Para identificar a presença de nitrato, 

o líquido foi despejado em uma placa de toque. Adicionado cinco gotas de difenilamina (1%) 

em H2SO4 (ácido sulfúrico) concentrado na amostra de teste e água deionizada na amostra de 

comparação, verificou-se sutil alteração da coloração da água, acusando presença de nitrato 

em pequena quantidade.  

Para realizar o teste de cloreto, foi derramado, em dois tubos de ensaio, o liquido 

filtrado anteriormente. Em um dos tubos, adicionou-se cinco gotas de AgNO3 (nitrato de prata 

– 1%) em água deionizada, e no tubo de comparação, somente água deionizada. O 

aparecimento do precipitado branco, sem alteração no tubo de ensaio de comparação, 

registrou-se grande quantidade de cloreto (Figura 113).   

 

Figura 113 – Teste qualitativo de sais solúveis 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 Repetindo o processo inicial do último teste, adicionaram-se, em um dos tubos de 

ensaio, cinco gotas de cloreto de bário (5%) em água deionizada. Não foram percebidas 

alterações de estado da água, indicando ausência de sulfato (Figura 114).  
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Figura 114 – Resultados das análises de sais solúveis – AMOSTRA R2 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 88 
 

 

4.3.3 Conclusões e resultados 

 

De acordo com as características das rochas identificadas na ruína e descritas na NBR 

Rochas e Solos (1998, p.5-9), a quantidade de argila presente na composição das pedras em 

contato com a água entrou em processo de expansão. A forma de degradação do material está 

de acordo com a formação geológica, sendo que as rochas sedimentares degradaram-se de 

                                            
88 Tabela disponibilizada pelo NTPR. 
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forma granular e as rochas metamórficas desprenderam-se em lâminas. Os cristais de quartzo 

são de alta resistência, não apresentando qualquer tipo de mudança física.  

O resultado do traço de massa da AMOSTRA R1 apresentou uma mistura sem a 

presença de ligante, somente com areia e argila (ausência de cal confirmada no teste de 

efervescência). A análise granulométrica apontou a predominância dos finos sobre os médios 

e grossos; a somatória ultrapassa 65%. A presença de silte chega a 23% e, de acordo com 

Cybèle Celestino Santiago (2001, p.18), o material apresenta nenhuma plasticidade e baixa 

resistência à secagem. A quantidade indicada por Célia Neves e Obede Borges Faria (2011, 

p.67) para o uso adequado do barro como reboco é de 2% de areia grossa, 76% de areia fina, 

13% de silte e 9% de argila.  

Para cobrir as imperfeições da alvenaria de pedra, o reboco aplicado adquire espessura 

considerável, sendo necessária a adição de outros elementos, como pedras e pedaços de telha 

cerâmica, para o aumento da resistência.  

De acordo com as informações retiradas da Tabela Munsell, o solo utilizado para o 

reboco da AMOSTRA R2 refere-se ao Argissolos Vermelho-Amarelado (Yellowish-red 5/8). 

Como ressalta Igor Fernando Lepsch (2002 p.101-102), são solos que podem ser arenosos ou 

argilosos, com teores de argila que dobram em profundidade.  

Sobre os testes de sais solúveis na AMOSTRA R2, foi acusada ausência de sulfato e 

pequena quantidade de nitrato, devido à presença constante de animais. A grande quantidade 

de cloreto encontrada – manifestada em algumas pedras da ruína, através da eflorescência 

salina – pode estar relacionada à atividade siderúrgica, visto que os componentes foram 

trazidos pelo ar, por meio dos ventos dominantes. 

 
 

4.4 CONSIDERAÇÕES DO DIAGNÓSTICO  

 

O processo de degradação do Solar Mello Vianna teve início após o seu abandono, na 

primeira década do século XX. A partir da desocupação da edificação, a perda material 

poderia ter relação com furtos, remoção por parte dos proprietários ou do processo natural de 

desgaste dos materiais. O desabamento da cobertura, concomitante ou após a perda do volume 

anexo à fachada posterior, desencadeou todos os demais problemas que avançaram para a 

degradação da construção até o estado de ruínas.  

Apesar das paredes robustas e aparentemente estáveis, é uma construção que depende 

de outros elementos, para manter sua integridade física. No momento em que as paredes 
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autoportantes atuam sem travamentos – peças provenientes da cobertura, forças de 

deslocamento ocasionadas pelo peso próprio da alvenaria –, movimentam e rotacionam os 

eixos de estabilidade estrutural. O resultado são rachaduras nos vínculos da edificação 

(cunhais e esquinas) e a queda das paredes de pedra, que deixaram grandes lacunas nas 

fachadas longitudinais – desmoronamento em detrimento da ausência de apoios intermediário, 

função atribuída às peças da cobertura.   

A constante movimentação da estrutura provocou o deslocamento, fratura e perda de 

seção dos vãos de esquadria, principalmente na fachada principal. Devido ao peso dos 

elementos ornamentais e do ritmo de aberturas, as forças do andar superior atuaram no eixo 

dos vãos inferiores. Com isso, as ombreiras sofreram tração, provocando o abatimento das 

vergas, ocasionado não somente pelo peso da alvenaria, mas também devido à fragilidade do 

material. Por se tratarem de vãos formados a partir de peças únicas, a perda de qualquer um 

destes provocará o desmoronamento de toda a região da fachada. Em alguns vãos de verga 

reta, as pedras assentadas na horizontal partiram ou perderam conexão com os apoios das 

ombreiras, desestabilizando os beirais.    

Com o sistema de drenagem obstruído pela vegetação e o acúmulo de sedimentos, a 

percolação da água segue as inclinações do terreno, sendo direcionadas às paredes da ruína. 

No primeiro momento, o carreamento de seguimentos fragilizou a resistência do solo 

provocando o recalque de fundação, no segundo momento, a umidade por capilaridade 

ocasiona a perda das camadas de revestimento do piso térreo. Sem tais camadas de proteção, a 

alvenaria passa pelo mesmo processo de forma gradativa. As pedras utilizadas na construção, 

em contato direto com a umidade, sofrem desgaste na superfície, e a argamassa de 

assentamento, também fragilizada, provoca o desprendimento de partes da alvenaria. O 

entulho depositado no interior e ao redor das paredes retarda o processo de evaporação do 

solo, favorecendo o acúmulo de umidade na base da ruína.  

No piso superior, as águas pluviais infiltraram nos beirais, provocando fissuras e perda 

da argamassa de assentamento, que unem as peças de cantaria. Na parte interna, as águas 

escoam pelas paredes, carregando sedimentos, favorecendo a adesão de poluentes e o 

desenvolvimento de microrganismos. Na parte externa, o entablamento e a cornija afastaram 

as águas das paredes, sendo a adesão dos poluentes facilitada pela ação dos ventos, que 

carregam umidade do rio Sabará.  

A constante presença da água e a entrada de luz na edificação criam o ambiente ideal 

para florescer árvores, trepadeiras e vegetação rasteira. Consequentemente, surgem colônias 

de microrganismos, gerando fungos, algas e liquens. A ação de espécies vegetais é rápida e 
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constante, colaborado pelo fato de que a edificação foi construída na época em que só se 

utilizavam de matéria-prima natural, como pedra, madeira e barro.  

No entorno da ruína, o cotidiano é tranquilo. A região é composta, basicamente, por 

residências, sendo o tráfego local de pouco movimento. Desde a interrupção das atividades 

ferroviárias, no final da década de 90, não houve outro uso do espaço circundante que 

ameaçasse a estrutura preexistente. A partir de 2016, a construção da Avenida Central sobre 

as estruturas da antiga linha férrea levanta alguns questionamentos quanto à proteção da ruína. 

A possibilidade de aumento do tráfego local e a valorização das porções de terra no entorno 

do centro histórico desconsideram qualquer relação com a construção existente, aumentando 

as intenções de proteção, por intermédio do tombamento.   

Nenhuma intervenção reduziu ou acelerou a degradação da ruína ao longo de quase 100 

anos. Todo o histórico de perdas e problemas se deu a partir de um processo natural de 

influências ambientais, que atuam na edificação desde a sua construção, e que passaram a ter 

influência a partir da falta de uso e, consequentemente, de manutenção. O Solar Mello 

Vianna, por ter sido construído fora dos limites do centro histórico, sempre esteve envolto em 

um ambiente natural, com forte presença da água e da vegetação. A urbanização e a ocupação 

residencial de entorno não afastaram tais influências, que mesmo na porção de terra reduzida, 

manifestaram-se de forma significativa após o seu abandono. 
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APÊNDICE A 
 

ENTREVISTA AOS MORADORES NAS PROXIMIDADES DO CASARÃO 

ESTRUTURA QUESTIONÁRIO RESPOSTAS 

Sexo Nome: 

Idade Quantos anos você tem?  

Composição  
Familiar 

Quantas pessoas moram com 
você? 

 

Trabalho Em que localidade trabalha?  

Residência Onde você mora?  

Tempo de  
Moradia 

Há quanto tempo reside aqui?  

Gosta de morar aqui? Por quê?  

Sobre o  
Casarão 

Como você chama esse casarão?  

Conhece alguma história sobre 
ele? 

 

O que você gostaria que ele 
fosse? 

 

O casarão traz algum problema 
para vocês? 

 

Costuma parecer turistas por 
aqui? 

 

Rua 
As pessoas costumam usar a rua 
para lazer? O que fazem? 

 

Lazer Onde costumam se divertir?  

Comércio 
Existe algum comercio que 
utilize por perto? 

 

Rio Sabará 
O rio costumo trazer problemas? 
Quais? 

 

Cultura 
Participa de algum evento 
cultural da cidade? 

 

Fonte: Autoria própria 
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ANEXO A 
 

 

Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará-MG (2008) 
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ANEXO B 
 

 
Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará-MG (2015) 
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ANEXO C 
 

 

 
 
 
Fonte: Prefeitura de Sabará-MG (2016) 
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ANEXO D1 
 

 

Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará (2016) 
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ANEXO D2 
 
 
 

 

Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará (2016) 
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ANEXO E 
 

 

Fonte: Autoria própria 
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ANEXO F 

 

 

Fonte: Prefeitura de Sabará-MG (2016) 
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ANEXO G 

 

 

Fonte: Prefeitura de Sabará-MG (2016) 
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ANEXO H1 
 

 

Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará-MG (2017) 
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ANEXO H2 
 

 
Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará-MG (2017) 
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ANEXO I 
 

 

Fonte: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Sabará-MG (2017) 



171  

 

ANEXO J1 
 

 

Fonte: SABARANET. As ruínas de Melo Viana vão ao chão. Edição 690, 30 de set. 2008. Disponível em: 
<http://www.sabaranet.com.br/noticias.asp?cod=210#> Acesso em: 15 dez. 2015. LINK INDISPONÍVEL 
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ANEXO J2 
 

 

Fonte: SABARANET. As ruínas de Melo Viana vão ao chão. Edição 690, 30 de set. 2008. Disponível em: 
<http://www.sabaranet.com.br/noticias.asp?cod=210#> Acesso em: 15 dez. 2015. LINK INDISPONÍVEL 
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FOTO 01: Vista para a cidade e encontro dos rios Sabará e das Velhas. 01

FONTE: Acervo Biblioteca Nacional. Augusto Riedel (1869). 

Em meados do século XIX o centro histórico de 
Sabará inicia o processo de expansão urbana. 
As áreas verdes adjacentes, com edificações 
espaças nos moldes rurais, sedem suas matas 
como matéria prima e terreno para as novas 
construções. Os dois morros à direita na imagem 
preservam um ambiente selvagem que se 
modifica nos anos adiante.     
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FOTO 02: Vista para a cidade e encontro dos rios Sabará e das Velhas. 02

FONTE: Acervo Instituto Moreira Salles. Gilberto Ferrez (1880). 

Passados dez anos o entorno da cidade de 
Sabará se modifica completamente. Edificações 
espaças e um ambiente rural caracterizam as 
áreas adjacentes ao núcleo central. A ponte de 
madeira se moderniza para facilitar a conexão 
com as outras regiões. No canto direito ao centro 
vimos o Solar Mello Vianna com poucas 
construções vizinhas.  

Solar  

Mello  

Vianna 
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FOTO 03: Vista para a cidade e encontro dos rios Sabará e das Velhas. 03

FONTE: Acervo fotográfico Biblioteca Pública de Sabará (s.d.). 

Novas construções e a modernização de 
algumas edificações são perceptíveis se 
analisarmos a foto anterior. Chegando ao final 
do século XIX, a linha férrea – canto inferior 
esquerdo - passa a fazer parte da paisagem da 
cidade e o antigo Solar Mello Vianna ganha 
novas edificações vizinhas.    
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FOTO 04: Construção da ponte férrea sobre o rio das Velhas.  04

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Construção do “Pontilhão”, ponte férrea que 
conectava a estação de Sabará ao Ramal Minas 
- Espírito Santo. Em 1920 serviu para o 
transporte de cargas da Siderúrgica Belgo 
Mineira. No canto direito temos em destaque o 
antigo Solar Mello Vianna, devido as dimensões 
das casas adjacentes.     
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FOTO 05: Construção da ponte férrea sobre o rio das Velhas.  05

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Construção da ponte férrea improvisada em 
madeira sobre o rio das Velhas. No canto 
superior direto o Solar Mello Vianna e o morro 
de fundo caracterizado por densa vegetação.  
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FOTO 06: Vista para a fachada lateral do antigo Solar Mello Vianna  06

FONTE: Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura (s.d.). 

Vista da linha férrea com a conclusão da ponte 
sobre o rio das Velhas. Em destaque a fachada 
lateral do antigo Solar Mello Vianna e volume ao 
fundo aparentando ser em adobe ou pau a pique 
devido esteios aparentes. À frente, pequena 
edificação junto ao portal de madeira com 
acesso à linha férrea.  
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FOTO 07: Estação Ferroviária de Sabará  07

FONTE: Acervo fotográfico Biblioteca Pública de Sabará (s.d.). 

Vista para a Estação Ferroviária de Sabará e ao 
fundo o núcleo urbano da cidade. Centralizado 
na imagem o antigo Solar Mello Vianna tem sua 
fachada posterior obstruída pela estrutura de 
ferro do “Pontilhão” a ser instalado. 
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FOTO 08: Vista da cidade de Sabará  08

FONTE: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 

A paisagem de Sabará apresenta novos 
materiais de construção como o concreto e o 
ferro utilizado nas pontes da cidade.  O antigo 
“Pontilhão” de madeira é substituído por uma 
ponte de ferro. Na imagem ampliada, a 
edificação do antigo solar perde o volume dos 
fundos.   
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FOTO 09: Vista da cidade de Sabará. 09

FONTE: Acervo fotográfico Biblioteca Pública de Sabará (s.d.). 

Vista da cidade de Sabará com destaque para a 
imagem ampliada em que o antigo solar está 
sem o volume dos fundos. Após o processo de 
modernização da cidade, as áreas adjacentes 
iniciam tímido processo de degradação e 
abandono.    
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FOTO 10: Solar Mello Vianna em ruínas 10

FONTE: Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura (s.d.). 

Vista para as fachadas frontal e lateral do antigo 
Solar Mello Vianna em ruínas. Na imagem, 
ausência de cobertura ou qualquer elemento de 
vedação. Os únicos remanescentes são os 
elementos em pedra. No final da rua é possível 
avistar a Ponte Saldanha Marinho em concreto 
e o beiral de duas edificações vizinhas.  
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FOTO 11: Rua da Ponte Pequena  11

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Vista das edificações adjacentes à ruína do 
antigo Solar Mello Vianna. As casas seguem 
implantação nos moldes do centro histórico, 
sendo alinhas na via, contidas nas divisas e com 
telhados de duas águas.  
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FOTO 12: Ponte Pequena  12

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Vista para a Ponte Pequena em madeira com 
ligação direta à Rua Direita, atual Rua Pedro II.   
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FOTO 13: Vista da cidade de Sabará. 13

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Vista para o encontro dos rios Sabará e das 
Velhas com nova ponte que conecta o antigo 
arraial de Sant’Ana com o núcleo principal e 
nova via ao longo do rio Sabará. Na imagem 
ampliada, o antigo solar em ruínas.  
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FOTO 14: Solar Mello Vianna em ruínas 14

FONTE: Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura (s.d.). 

A ruína assim como o entorno, seguem um ritmo 
tranquilo e lento. O processo de degradação 
altera os materiais mas, pouco altera a sua 
imagem. O ambiente lhe acrescenta cores como 
o bege da terra e o verde da vegetação.  
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FOTO 15: Vista para o Morro da Cruz 15

FONTE: Acervo fotográfico digital ArcelorMittal (s.d.). 

Vista do centro histórico para o Arraial Velho e 
Morro da Cruz. Em destaque, no lado direito, a 
Praça dos Esportes e o “Pontilhão” sobre o rio 
das Velhas. A ruina do antigo Solar Mello Vianna 
à esquerda, se mistura na paisagem. 
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FOTO 16: Solar Mello Vianna em ruínas 16

FONTE: Dalton Macedo Andrade (s.d.). Acervo Pessoal.  

Vista da Rua dos Esportes com a ruína do Solar 
Mello Vianna e o casario de residências térreo à 
frente.  
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FOTO 17: Solar Mello Vianna em ruínas 17

FONTE: Dalton Macedo Andrade (s.d.). Acervo Pessoal. 

Vista da fachada principal e parte da fachada 
lateral do antigo Solar Mello Vianna. Em relação 
as imagens anteriores, a ruína apresenta 
avanços no processo de degradação. Destaque 
para o desaprumo da parede superior e perda 
de elementos ornamentais.  
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FOTO 18: Vista do Morro da Cruz para o núcleo histórico 18

FONTE: Acervo fotográfico Casa Borba Gato. Conselho de Arte de Sabará (s.d.). 

Vista da fachada posterior do antigo Solar Mello 
Vianna em ruínas. À direita, Rua Pedro II em 
direção ao núcleo histórico.    
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FOTO 19: Fachada principal ruína 19

FONTE: Zarley Starling (2005). Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura. 

Vãos de entrada da Ruína do Solar Mello Vianna 
isoladas com telas de arames e estacas de 
madeira. O interior aparenta estar limpo e com 
pouca vegetação.  
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FOTO 20: Fachada principal ruína 20

FONTE: Zarley Starling (2005). Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura 

Fachada principal com novo muro de pedra de 
junta seca - característico em Minas Gerais - 
substituindo a cerca de arame como visualizado 
na Ficha Iconográfica 16. Ao final da fachada, 
uma árvore se encontra próximo à parede da 
ruína – inexistente atualmente.  
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FOTO 21: Fachada principal ruína 21

FONTE: Zarley Starling (2007). Acervo fotográfico digital Secretaria Municipal de Cultura 

À esquerda, portão improvisado de acesso ao 
interior do terreno e as edificações construídas 
na parte posterior da ruína. Na fachada lateral, 
duas árvores cresceram próximas às paredes de 
pedra. 
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FOTO 22: Fachada principal ruína 22

FONTE: Rachel Pires Vaz Teixeira (2007). 

Início da Rua Professor Francisco Lopes de 
Azevedo, antiga Rua dos Esportes com a 
fachada principal da ruína do Solar Mello Vianna 
e muros da divisa do terreno.   
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FOTO 23: Fachada posterior ruína 23

FONTE: Rachel Pires Vaz Teixeira (2007). 

Fachada posterior com terreno coberto por 
densa camada de vegetação. Por entre as 
grandes lacunas, o prédio da antiga Casa de 
Câmara e Cadeia faz a ligação da paisagística 
cultural da cidade com o antigo Solar Mello 
Vianna.   
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FOTO 24: Interior ruína 24

FONTE: Rachel Pires Vaz Teixeira (2007). 

Vista da parte interna da ruína como se 
estivesse no piso superior. No fundo do terreno, 
duas edificações (“barracões”) que segundo 
relato de um dos proprietários eram alugados.    
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FOTO 25: Fachada principal ruína 25

FONTE: Rachel Pires Vaz Teixeira (2007). 

Imagem aproximada da árvore de médio porte 
que existia no lado direito da fachada principal.     
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FOTO 26: Vista interna ruína 26

FONTE: Jaqueline Duarte Santos (2012). 

Parte interna sem qualquer utilização e com 
densa camada de vegetação no topo das 
paredes e piso.      
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FOTO 27: Vista interna ruína 27

FONTE: Jaqueline Duarte Santos (2012). 

Na parte interna posterior, alguns elementos 
indicam a utilização do espaço como criadouro 
de animais e horta.       
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FOTO 28: Fachada posterior ruína 28

FONTE: Jaqueline Duarte Santos (2012). 

Na fachada posterior, pequena estrutura 
apoiada na parede da ruína, indica o uso do 
espaço para criação de animais.       
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO CADASTRAL 

1.1 INSERÇÃO URBANA 
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FOTO 29: Entrada da cidade de Sabará. 29

FONTE: Carolina Spínula (out. 2015). 

Entrada da cidade vista da ponte Saldanha 
Marinho. Ao fundo, a reconstrução da antiga 
Casa de Câmara e Cadeia e à direita, a ponte 
que dá acesso ao Solar Mello Vianna. Também 
ao lado direito, obstruído pela vegetação, se 
instala a Praça dos Esportes que compreende 
todo o terreno entre o Rio Sabará e antiga linha 
férrea. 
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FOTO 30: Vista do adro da Igreja de São Francisco de Assis para o Morro da Cruz 30

FONTE: Carolina Spínula (set. 2015). 

No centro da imagem se encontra a Ruína do 
Solar Mello Vianna quase imperceptível na 
paisagem. Ao fundo, ocupação residencial 
irregular e descontinua, concentrando se no topo 
do morro e meia encosta.  
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FOTO 31: Vista da rua São Francisco de Assis para o Morro da Cruz 31

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016). 

No centro da imagem a Ruína do Solar Mello 
Vianna se encontra completamente camuflada 
devido à vegetação de entorno. Como 
demonstrado em outras imagens a conexão 
visual com a Casa de Câmara e Cadeia é 
constante, sendo perceptível em diversos 
ângulos e pontos da cidade.  
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FOTO 32: Vista da Rua Pedro II para o Morro da Cruz 32

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016). 

Vista do eixo da Rua Pedro II - antiga Rua 
Direita, em frente à Praça Santa Rita. Ao centro, 
parte da Ruína do Solar Mello Vianna sobressai 
à cobertura do casario.  
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FOTO 33: Vista da Casa de Câmera e Cadeia para a ruína 33

00 

FONTE: Carolina Spínula (out. 2016). 

No centro da imagem, o piso superior do antigo 
Solar Mello Vianna. A vegetação e a cor terrosa 
do morro de fundo se misturam com as paredes 
de pedra. O destaque que adquiri é devido suas 
dimensões.  
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FOTO 34: Vista para o centro histórico de Sabará a partir do Morro da Cruz  34

00 

FONTE: Carolina Spínula (dez. 2015). 

Vista posterior da Ruína do Solar Mello Vianna 
para o centro histórico. Em destaque na 
paisagem a Casa de Câmara e Cadeia e a Igreja 
de São Francisco de Assis. As dimensões do 
terreno e da ruína chamam atenção, pois fogem 
aos padrões encontrados tanto na parte histórica 
como nas áreas adjacentes. 
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FOTO 35 

 

FOTO 36 

 

FOTO 35/36: Ponte sobre o rio das Velhas 35

00 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2015).                       Carolina Spínula (out. 2015). 

Ponte em estrutura metálica, marco do ciclo do 
ferro em Sabará. O “Pontilhão” como é 
conhecido e a Ponte da Gaia são os últimos 
remanescentes da época devido à retirada dos 
trilhos do Ramal Nova Era para a construção da 
Avenida Central. A via faz parte de um projeto 
que de adaptação da ponte para a passagem de 
veículos, bicicletas e pedestres.  
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FOTO 37: Vista da Rua Pedro II para a Ruína do Solar Mello Vianna  36

00 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).  

A ruína encontra-se obstruída pela vegetação e 
edificações ao longo do Rio Sabará. À esquerda, 
a Ponte Pequena - extensão da Rua Pedro II, de 
acesso exclusivo para pedestres, mas, que 
constantemente é utilizada por motociclistas.  
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FOTO 38: Fachada da Ruína do Solar MelloVianna  37

00 

FONTE: Carolina Spínula (set. 2015).  

Vista da Avenida Prefeito Vitor Fantini para a 
ruína do antigo solar que se sobressai por entre 
as edificações ao longo do Rio Sabará.    



217 
 

 

FOTO 39: Fachada da Ruína do Solar Mello Vianna  38

00 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).  

Em alguns pontos o antigo solar ganha espaço 
por entre as edificações. A implantação das 
residências se faz no alinhamento da via sendo 
os fundos estendidos até o Rio Sabará, com 
longos corredores de acesso.  
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO CADASTRAL 

1.2 ENTORNO RUÍNA 
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FOTO 40: Fachada lateral da Ruína do Solar Mello Vianna 39 

FONTE: Carolina Spínula (dez. 2015).  

Vista da ruína acima da cobertura das 
edificações vizinhas. Sua volumetria sobressai 
as do entorno, tanto em altura como pela largura 
das fachadas.  
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FOTO 41: Espaço da antiga linha férrea  40 

FONTE: Carolina Spínula (dez. 2015).  

Passagem do antigo Ramal Férreo Nova Era 
que conectava a estação de Sabará a 
Siderúrgica Belgo Mineira. À esquerda, o limite 
do terreno atual da ruína e à direita, o pé do 
Morro da Cruz.  
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FOTO 42: Avenida Central 41 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

Espaço do antigo Ramal Férreo onde iniciou a 
construção da Avenida Central. Vista para os 
fundos do terreno a partir da escada existente no 
pé do Morro da Cruz.  
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FOTO 43/44: Beco do Bar São Mateus 42 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

Beco que conecta a nova Avenida Central à Rua 
Pedro II. À direita, o bar São Mateus referência 
na cidade de Sabará e à esquerda, o limite do 
terreno pertencente à Ruína do Solar Mello 
Vianna.    

FOTO 43  FOTO 44 

00 
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FOTO 45: Beco do Bar São Mateus 43 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

O Beco do Bar São Mateus é o acesso direto dos 
moradores do Morro da Cruz ao centro histórico. 
Se tornou referência na região de passagem, 
encontro e permanência dos moradores. À 
direita, temos o muro de pedra de junta seca que 
limita o terreno do antigo Solar Mello Vianna e à 
esquerda, o bar em questão.     
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FOTO 46: Ponto Pequena e Rua Pedro II    44 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

Ponte Pequena que dá acesso ao centro 
histórico de Sabará. Passagem de uso exclusivo 
de pedestres, mas, que é utilizada por 
motociclistas.  
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FOTO 47: Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo 45 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

Início da Rua Professor Francisco Lopes de 
Azevedo. À esquerda, ruína do antigo Solar 
Mello Vianna e à direita, residências vizinhas.  
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FOTO 48: Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo    46 

FONTE: Carolina Spínula (jul. 2016).  

Início da Rua Professor Francisco Lopes de 
Azevedo em direção à Praça de Esportes. À 
esquerda, fachada do antigo Solar Mello Vianna. 
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FOTO 49/50/51: Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo 47 

FONTE: Carolina Spínula (dez. 2015).  

Imagens da esquina entre a Rua Professor 
Francisco Lopes de Azevedo e a rua lateral à 
Praça dos Esportes. Predominância de 
residências na região, com alguns serviços 
isolados como Oficina Mecânica, Bar, 
Cachaçaria e uma ONG, que oferece atividades 
diversas.  

FOTO 49  

 

FOTO 51 

 

FOTO 50 
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FOTO 52: Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo    48 

FONTE: Carolina Spínula (dez. 2015).  

Rua Professor Lopes de Azevedo em direção à 
Ponte Pequena. À direita, é possível visualizar 
parte da fachada lateral da Ruína do Solar Mello 
Vianna.  
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FOTO 53: Fachada lateral ruína e edificações vizinhas    49 

FONTE: Carolina Spínula (nov. 2015).  

As edificações vizinhas centralizadas na 
imagem encontram-se abandonadas, sendo a 
da esquerda com grande quantidade de entulho 
e vegetação.   
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FOTO 54: Rua Professor Francisco Lopes de Azevedo 50 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).  

Final da Rua Professor Francisco Lopes de 
Azevedo e à esquerda, Ruína do Solar Mello 
Viana. 
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO CADASTRAL 

1.3 FACHADAS 
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FOTO 55: Fachada ruína do Solar Mello Vianna 51 

FONTE: Carolina Spínula (set. 2015).  

Fachada principal da ruína apresentando 
elementos em tora de madeira como 
escoramentos e densa vegetação. O portão de 
acesso que anteriormente era em madeira – ver 
Ficha Iconográfica 20 - foi substituído por grade 
de ferro laminado.  
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FOTO 56/57: Fachada ruína do Solar Mello Vianna 52 

FONTE: Carolina Spínula (out. 2015).                      Carolina Spínula (mai. 2016). 

Destaque para o ramal elétrico de ferro 
engastado na fachada da ruína. Elemento 
identificado inicialmente na Ficha Iconográfica 
16 e 17. 

FOTO 56  FOTO 57  
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FOTO 58: Fachada ruína do Solar Mello Vianna    53 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vãos de entrada no antigo solar obstruídos por 
peças de madeira e cerca de arame. Além da 
vegetação, a ruína apresenta densa camada de 
entulho nas soleiras dos vãos de porta.  
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FOTO 59: Portão de entrada no terreno    54 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Portão de entrada lateral ao terreno e à 
esquerda, o Bar São Matheus com o Beco de 
acesso à Avenida Central.  
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FOTO 60: Fachada lateral ruína Solar Mello Vianna 55 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Imagem do terreno após a roçagem (corte do 
mato com a foice). Ao fundo, parte de uma 
edificação abandonada e à direita, fachada 
lateral da ruína.    
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FOTO 61: Fachada lateral ruína Solar Mello Vianna 56 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Fachada lateral com muro de divisa para a Rua 
Professor Francisco Lopes de Azevedo. A árvore 
próxima ao cunhal teve sua copa podada antes 
dos serviços de levantamento cadastral.      
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FOTO 62: Fachada posterior ruína Solar Mello Vianna 57 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Na fachada posterior parte de uma árvore caiu 
sobre as paredes do andar superior.  
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FOTO 63: Fachada posterior ruína Solar Mello Vianna 58 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Fachada posterior vista das edificações 
abandonadas no fundo do terreno.   



240 
 

 

FOTO 64: Fachada lateral ruína Solar Mello Vianna 59 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista do andar superior da fachada lateral direita. 
A grande quantidade de entulho e aproximação 
com o muro de divisa dificultaram registro 
fotográfico amplo.    
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FOTO 65/66: Fachada lateral ruína Solar Mello Vianna 60 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Fachada lateral da ruína próximo ao muro de 
divisa do terreno com densa câmara de entulho 
e vegetação. Elementos remanescentes indicam 
o uso desse espaço como residência.   

FOTO 65  FOTO 66 
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LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO CADASTRAL 

1.4 VISTAS INTERNAS 
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FOTO 69: Vista interna ruína    62 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).   

Vista da parte interna da ruína em visita junto a 
Defesa Civil, constatando a densa vegetação na 
parte interna antes dos trabalhos de 
levantamento cadastral.    
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FOTO 70: Vista interna ruína    63 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).   

Densa vegetação encontrada na parte interna da 
ruína, junto à visita da Defesa Civil de Sabará.     
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FOTO 71: Vista interna ruína 64 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).   

Densa vegetação encontrada na parte interna da 
ruína, junto à visita da Defesa Civil de Sabará.     
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FOTO 72: Vista interna ruína    65 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016).   

Densa vegetação encontrada na parte interna da 
ruína, junto à visita da Defesa Civil de Sabará.     
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FOTO 73: Vista interna ruína    66 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista interna após remoção da vegetação 
rasteira.      
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FOTO 74: Vista interna ruína    67 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista interna após remoção da vegetação 
rasteira.      
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FOTO 75: Vista interna ruína    68 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista interna após remoção da vegetação 
rasteira.      
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FOTO 76: Vista interna ruína    69 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista interna após remoção da vegetação 
rasteira.      
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FOTO 77: Vista interna ruína    70 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede central. Elemento construtivo que divide 
o espaço interno da ruína. Única passagem 
centralizada em arco pleno do piso térreo.  
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FOTO 78/79: Vista interna ruína    71 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vão de acesso à fachada lateral e detalhe da 
não conexão estrutural entre a parede central e 
o volume retangular.  

FOTO 78 FOTO 79 
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FOTO 80: Vista interna ruína    72 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para o andar superior onde se encontram 
três janelas conversadeiras, com bancos de 
cantaria engastados nos limites dos vãos.  
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1.5 TERRENO E VISTAS AÉREAS 
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FOTO 81: Portão de Entrada    73 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Acesso principal ao terreno da ruína com densas 
camadas de entulho e vegetação após os 
trabalhos de limpeza.   
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FOTO 82: Vista da entrada para os fundos do terreno    74 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Nos fundos do terreno, logo na entrada, é 
possível avistar uma pequena edificação de 
bloco cerâmico aparente que hoje está 
abandonada.    
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FOTO 83: Parte posterior da ruína    75 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Espaço entre a ruína e as edificações dos 
fundos. Densa camada de vegetação recobre o 
muro de arrimo de pedra de junta seca que 
estrutura o platô onde se assentam as 
edificações abandonadas.   
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FOTO 84: Parte posterior da ruína    76 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista do platô para a ruína onde é possível 
avistas a serra da cidade de Sabará.  A densa 
vegetação roçada para os trabalhos de 
levantamento se estende em todo o terreno.    
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FOTO 85: Parte posterior da ruína    77 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Lateral de uma das edificações de bloco 
cerâmico aparente e vista para os fundos do 
terreno.     
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FOTO 86: Vista para o terreno     78 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para uma das edificações de bloco 
cerâmico aparente existente nos fundos do 
terreno.      
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FOTO 87: Vista para o terreno     79 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para os fundos do terreno, muro de divisa 
e edificações vizinhas.       
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FOTO 88: Muro de divisa      80 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Muro de pedra argamassa em diversas alturas 
na fachada lateral direita demarcando os limites 
atuais do terreno.        
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FOTO 89: Vista para o terreno       81 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista da edificação vizinha para o terreno do 
antigo Solar Mello Vianna. A camada de 
vegetação obstrui a visão da fachada posterior 
da ruína.         
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FOTO 90: Vista para o terreno       82 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para a parte posterior do terreno da antigo 
Solar Mello Vianna, cercado por tela de arame 
estruturado em estacas metálicas da antiga linha 
férrea.          
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FOTO 91: Imagem Aérea       83 

FONTE: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (out. 2016). 

Vista aérea do terreno pertencente ao antigo 
Solar Mello Vianna. Destaque para a vegetação 
que circunda a ruína.           
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FOTO 92: Imagem Aérea       84 

FONTE: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (out. 2016). 

Vista aérea da ruína com destaque para a árvore 
central ao qual, ocupa boa parte do campo de 
visão. Outra árvore de porte médio se encontra 
próxima a parede esquerda.            



267 
 

 

FOTO 93: Imagem Aérea       85 

FONTE: Paspartú Arquitetura e Urbanismo (out. 2016). 

Vista dos fundos do terreno em direção ao centro 
histórico. Próximo à rua asfaltada, telhados 
correspondentes as duas edificações de bloco 
cerâmico aparente. 
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FOTO 94/95/96: Detalhes fachada principal        86 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe do arremate do cunhal e cordão que se 
estende ao longo da fachada principal. 

FOTO 94  FOTO 95  

FOTO 96  
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FOTO 97/98: Detalhe fachada principal        87 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe da base da ruína destacando o 
embasamento do cunhal. Trabalho em cantaria 
com molduras arquitetônicas pouco 
perceptíveis, devido processo de degradação da 
pedra.  

FOTO 97  FOTO 98  
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FOTO 99: Detalhe fachada principal        88 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Base da fachada principal com destaque para o 
desnível do embasamento na altura da soleira 
dos vãos de porta. 
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FOTO 100/101/102: Detalhe fachada principal        89 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe da sobreverga dos vãos de esquadria na 
fachada principal. No andar superior, uma peça 
inteira compõe a sobreverga. No piso inferior, 
peças de cantaria estruturam os vãos ao mesmo 
tempo em que recebem entralhe da sobreverga.  

FOTO 100 FOTO 101 

FOTO 102  
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FOTO 103/104: Detalhe fachada principal        90 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vão de esquadria do piso térreo. Vão de porta 
do eixo central que conecta a rua com os fundos 
do terreno. Ao lado, único vão de janela da 
fachada principal sem sobreverga ornamental.  

FOTO 103  FOTO 104 
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FOTO 105/106/107: Detalhe fachada principal        91 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe das peças em cantaria do entablamento. 
Ampliação da bacia de pedra do vão da janela - 
não mais existente - e sobreverga do vão porta 
do piso térreo.  

FOTO 105 FOTO 106 

FOTO 107 
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FOTO 108/109: Detalhe fachada principal        92 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Ampliação do arremate do cunhal esquerdo e 
detalhe do embasamento também em cantaria. 
Devido à degradação das peças de pedra, não é 
mais possível compreender a composição da 
modenatura arquitetônica.  

FOTO 108 FOTO 109 
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FOTO 110/111/112: Detalhe fachada lateral esquerda    93 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe da cornija da fachada lateral de 
modenatura mais simples e vão de seteira.   

FOTO 110 FOTO 111 

FOTO 112 
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FOTO 113/114: Detalhe fachada lateral esquerda    94 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Ampliação do vão de janela do piso térreo – 
peitoril fechado com alvenaria, e ampliação do 
vão de janela do piso superior – peitoril fechado 
com peça na vertical.    

FOTO 113 FOTO 114 
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FOTO 115/116: Detalhe fachada posterior 95 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Ampliação na fachada posterior. Á esquerda, 
único vão de porta do andar superior e à direita, 
o fechamento do nicho na parte externa.    

FOTO 115 FOTO 116 
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FOTO 117/118/119: Detalhe fachada posterior 96 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Na fachada posterior destaque para a cimalha 
que segundo fotos antigas (Ficha Iconográfica 
04) corresponde a um corredor lateral. Abaixo, 
destaque para perfuração na alvenaria de pedra 
onde provavelmente eram engastados barrotes 
de madeira para sustentação do volume anexo.  

FOTO 117 FOTO 118 

FOTO 119 
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FOTO 120: Detalhe fachada posterior 97 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para o único vão de janela da fachada 
posterior e dois vãos de porta do piso térreo. 
Perfurações marcadas em todas as paredes da 
ruína, indicam a inserção de peças de madeira 
como andaimes no processo construtivo.  
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FOTO 121/122: Detalhe fachada posterior 98 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Fachada posterior com destaque para o vão de 
porta do piso térreo apresentando intervenção 
com fiada de bloco cerâmico.    

FOTO 121 FOTO 122 
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FOTO 123: Detalhe fachada lateral 99 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Detalhe de aberturas e peças salientes de pedra 
na fachada lateral direita. 
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FOTO 124/125/126: Detalhe parte interna da ruína 100 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Estruturação dos vãos de esquadrias. Na foto 
superior, vão de janela sacada com padieira em 
verga reta e no piso térreo, vão de porta 
estruturada em padieira de voo.  

FOTO 124 FOTO 125 

FOTO 126 
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FOTO 127/128: Detalhe parte interna da ruína 101 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

À esquerda, vão de porta que marca o eixo 
central e circulação do antigo solar Mello Vianna 
e à direita, vista interna do único vão de janela 
do piso térreo voltada à via pública.   

FOTO 127 FOTO 128 
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FOTO 129/130: Detalhe parte interna da ruína 102 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Escoramento em toras de madeira instalado 
entre 2012 e 2015. À direita, vão de porta do piso 
térreo com destaque para o fechamento 
improvisado que impede a entrada de pessoas.    

FOTO 129 FOTO 130 
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FOTO 131/132: Detalhe parte interna da ruína 103 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede lateral direita com destaque para a 
seteira estruturada na alvenaria de pedra.     

FOTO 131 FOTO 132 
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FOTO 133/134: Detalhe parte interna da ruína 104 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vista para a parede lateral esquerda com 
ampliação do vão de janela do piso superior. Os 
vãos são estruturados em vergas rebaixadas 
com padieira de verga reta. Conversadeiras em 
cantaria são existentes em todos os vãos de 
janelas do piso superior.      

FOTO 133 FOTO 134 
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FOTO 135/136/137: Detalhe parte interna da ruína 105 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vão em arco pleno da parede central. Ampliação 
da estruturação do arco e perfuração nas bases 
laterais, indicando a instalação de esquadria ou 
grade.      

FOTO 135 FOTO 136 

FOTO 137 
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FOTO 138/139: Detalhe parte interna da ruína 106 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vão em arco pleno da parede central. Ampliação 
na estruturação lateral com destaque para peça 
assentada na vertical. Perfuração horizontal na 
pedra indica a inserção de esquadria ou grade.  

FOTO 138 FOTO 139 
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FOTO 140/141/142: Detalhe parte interna da ruína 107 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede lateral direita com destaque para a 
estruturação do vão de janela do piso superior, e 
abaixo, imagem ampliada do sistema construtivo 
canjicado. 

FOTO 140 FOTO 141 

FOTO 142 
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FOTO 143/144/145: Detalhe parte interna da ruína 108 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede interna da fachada posterior destacando 
a conversadeira em cantaria dos vãos de janela 
do piso superior.  

FOTO 143 FOTO 144 

FOTO 145 
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FOTO 146/147: Detalhe parte interna da ruína 109 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Face interna da fachada posterior com 
ampliação para o corte da parede e cornija 
externa. Ausência de reboco preciso no sentido 
vertical indica o encaixe das paredes divisórias 
internas.   

FOTO 146 FOTO 147 
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FOTO 148/149/150: Detalhe parte interna da ruína 110 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Vão de esquadria da parte posterior da ruína 
com destaque para a verga de arco rebaixado 
com perfurações que indicam a inserção de 
grade. As perfurações na extremidade apontam 
o uso de esquadria de folhas cegas de abrir. 
Abaixo, o fechamento do peitoril em alvenaria de 
pedra.    

FOTO 148 FOTO 149 

FOTO 150 
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FOTO 151/152: Detalhe parte interna da ruína 111 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede posterior da ruína com destaque para o 
único vão de porta do piso superior que dava 
acesso ao volume dos fundos. Vão estruturado 
em verga rebaixado e padieira de verga reta.     

FOTO 151 FOTO 152 
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FOTO 153/154: Detalhe parte interna da ruína 112 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Nicho na alvenaria de pedra fechado com peças 
na vertical. Cortes no sentido horizontal indicam 
a inserção de tampos de madeira.      

FOTO 153 FOTO 154 
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FOTO 155/156: Detalhe parte interna da ruína 113 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede lateral esquerda com vista para a parte 
interna da seteira.       

FOTO 155 FOTO 156 
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FOTO 157/158: Detalhe parte interna da ruína 114 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Parede lateral esquerda com ampliação para o 
vão de janela do piso térreo. Vão estruturado em 
arco rebaixado e padieira de vôo. Perfurações 
indicam a utilização de grade de ferro. Peitoril 
fechado com alvenaria de pedra.  

FOTO 157 FOTO 158 
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FOTO 159/160: Rachadura vínculo estrutural  115 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Rachadura passante no vínculo estrutural entre 
a fachada principal e a fachada lateral esquerda.   

FOTO 159  FOTO 160  
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FOTO 161/162/163: Abatimento da verga  116 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Rachaduras provocadas pelo deslocamento da 
estrutura devido o peso da parte superior sobre 
a verga do vão inferior. Agravantes: desaprumo 
da parte superior, rotação devido à perda de 
vínculo estrutural e infiltração de água pluvial 
fragilizando a alvenaria.  

FOTO 161 FOTO 162 

FOTO 163 
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FOTO 164: Perda da argamassa de assentamento e corrosão da pedra  117 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Infiltração da água pluvial e ação da umidade por 
capilaridade ocasiona a desagregação e 
carreamento da argamassa de assentamento. A 
corrosão da pedra ocorre devido a expansão do 
material argiloso e perda do material por 
esfoliação ou pulverização.  
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FOTO 165/166/167: Rachadura por recalque de fundação  118 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Comportamento de rachaduras na fachada 
lateral indica o abatimento da estrutura devido 
percolação da água e erosão do solo.    

FOTO 165  FOTO 166 

FOTO 167 
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FOTO 168/169: Trincas e fissuras por ação da água  119 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Trincas e fissuras no revestimento existente 
devido infiltração de água pluvial que ocasiona o 
carreamento de sedimentos.     

FOTO 168  FOTO 169 
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FOTO 170/171/172: Trinca e preenchimento de lacuna com pedra soltas  120 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Trinca na pedra devido sobre carga, fragilidade 
do material e perda de seção na alvenaria. Como 
solução imediata foram inseridas pedras sem 
utilizar de argamassa de assentamento. 

FOTO 170 FOTO 171 

FOTO 172 
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FOTO 173/174: Fissura por ação de espécie vegetal   121 

FONTE: Carolina Spínula (mai. 2016)                   Carolina Spínula (jun. 2016).   

Fissuras no revestimento da fachada lateral 
ocasionado pelo enraizamento de espécie 
vegetal insulina (trepadeira).  

FOTO 173 FOTO 174 



306 
 

 

FOTO 175/176: Acúmulo de sujidade    122 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Acúmulo de sujidade na superfície da fachada 
por infiltração de água e carreamento de 
sedimentos da argamassa de assentamento.   

FOTO 175 FOTO 176 
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FOTO 177/178: Perda de revestimento e acúmulo de sujidade 123 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Lixiviação do revestimento por ação de vento 
dominante. Acúmulo de sujidade devido 
umidade e adesão de poluentes atmosféricos.    

FOTO 177 FOTO 178 
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FOTO 179/180: Alteração cromática da pintura 124 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Em algumas paredes que é possível encontrar 
remanescentes da pintura caiada, a coloração 
se alterou para tonalidade terrosa - adesão de 
partículas do entorno por ação dos ventos e da 
umidade.  

FOTO 179 FOTO 180 
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FOTO 181: Desagregação do revestimento 125 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Desprendimento do revestimento por infiltração 
e carreamento de argamassa ocasionando a 
perda de adesão com a alvenaria de pedra.   
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FOTO 182/183/184: Degradação da pedra 126 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

A expansão do material argiloso presente nas 
pedras que compõe a ruína provoca a corrosão 
da superfície. Na foto 181 a pulverização da 
pedra é acelerada com a ação dos ventos. Na 
foto 182 escamas se desprendem facilmente da 
pedra.  

FOTO 182 FOTO 183 

FOTO 184 
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FOTO 185/186: Alveolação por eflorescência salina 127 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Pedras e revestimentos localizados na direção 
dos ventos dominantes apresentam alveolação 
da superfície devido a presença de sais solúveis. 
A ação da água provoca cristalização e 
expansão dos poros.    

FOTO 185 FOTO 186 
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FOTO 187: Crosta Negra 128 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Adesão de poluentes em superfície porosa 
devido umidade.  
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FOTO 188: Biofilme 129 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Adesão de microorganismos em superfície 
porosa e úmida sob proteção da vegetação 
existente.      
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FOTO 189: Líquens 130 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Presença de microrganismos em superfície 
porosa e úmida. 
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FOTO 190/191: Oxidação do ferro 131 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016)     

Oxidação do ferro engastado na alvenaria de 
pedra em contato com água expande e ocasiona 
fissuras. A infiltração de água propicia o 
desenvolvimento de microrganismos.  

FOTO 190 FOTO 191 
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FOTO 192: Camadas de entulho  132 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Na parte interna da ruína existe grande 
quantidade de entulho. Nos vãos de entrada 
voltados para a rua, nas fachadas laterais direita 
e esquerda e nos muros tanto de divisa quanto 
no muro de arrimo.  
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FOTO 193/194: Escoramento inadequado 133 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Toras de madeira sem qualquer função 
estrutural foram posicionadas com auxílio de 
arame na fachada principal tanto na parte interna 
quanto na parte externa.   

FOTO 193 FOTO 194 
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FOTO 195/196: Intervenção com acréscimo de nova argamassa 134 

FONTE: Carolina Spínula (jun. 2016).   

Inserção de novos elementos na fachada lateral 
utilizando de argamassa não compatível com a 
natureza do bem. Na foto 195, restou a parte de 
engaste da telha de fibrocimento na fachada 
lateral e na foto 196, inserção de nova 
argamassa de cimento no interstício da alvenaria 
de pedra.     

FOTO 195 FOTO 196 
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ÁREA VERDE RIO SABARÁ

N

S

W

E

O antigo solar foi construído no entorno do centro histórico da cidade de Sabará, á dezenove quilômetros da capital Belo
Horizonte. Suas características construtivas nos levam ao ciclo do ouro em meados do século XVIII, período em que a
riqueza da região impulsionava belíssimas construções barrocas religiosas.
A edificação se insere em um ponto estratégico de implantação com vista para as entradas da cidade e embarcações do rio
Sabará. Seu caráter fortificado é identificável através das paredes robustas construídas em alvenaria de pedra e do
posicionamento das seteiras que tinham sua perspectiva voltada as pontes e rios. O rico trabalho de cantaria, ainda

perceptível, se apresenta nos cunhais, entablamento, janelas conversadeiras, vergas e sobrevergas.

A antiga construção teve origem na adjacência do centro histórico de Sabará em uma região que funcionava como
entreposto comercial dos arraiais de Santana e Barra do Sabará, hoje conhecida como Morro da Cruz. Possuía  amplo
terreno com características rurais e de próxima relação com o núcleo urbano. Através da Rua Pedro II, antiga rua Direita, são
percorridos 488 metros até a praça Mello Vianna - ponto central da cidade.

A ruína se encontra na área adjacente ao primeiro anel de proteção do centro histórico de Sabará - APC I (Área de Proteção
do Patrimônio Cultural) dentro do perímetro do APC II, que segundo o inciso II do Artigo 7° da Lei de Uso e Ocupação do Solo
se refere a áreas que:
“[...] possuem localização especial em relação aos sítios citados no inciso anterior, onde os parâmetros construtivos serão
controlados visando a manutenção da paisagem e das características específicas do patrimônio municipal;”
A região é demarcada também como ZUM (Zona de Uso Misto). De acordo com o inciso I do Artigo 4° correspondem à:
“[...] áreas onde é permitido o uso residencial e usos diversificados compatíveis com o uso residencial, que não causem
impactos negativos urbanísticos ou ambientais, nem riscos à segurança da população, ou cujos impactos potenciais sobre a
estrutura urbana ou sobre o meio ambiente sejam pouco significativos e controláveis através de medidas mitigadoras de fácil
aplicação;”
No parágrafo 2° do Artigo 7° a legislação determina edificações que deveram ou são contempladas pelo tombamento
municipal, estadual e/ou federal, sendo a Ruína do Solar Mello Vianna a trigésima primeira edificação listada. Até o
momento, a ruína não integra o grupo de edificações tombadas da cidade.

O desmembramento do terreno que pertencia ao antigo Solar deu início com o processo de expansão do centro histórico em
meados do século XIX. A segunda ruptura diz respeito a construção da linha férrea Ramal Nova Era com início das atividades
em 1910. Abandonada a mais de dezoito anos, a Prefeitura em 2013 iniciou a remoção dos trilhos para a construção de uma
avenida, com intuito de aliviar o tráfego da extremidade do centro histórico.

Memória Arquitetura. Inventário de Proteção Ao Acervo Cultural. Secretaria Municipal de Cultura. IPAC. Abril de 2008/Exercício
2009. Ficha 9. 4p.

MUNICÍPIO DE SABARÁ. Lei Complementar de Ocupação e Uso do Solo. N°005/2004. 39.p.
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NOTA

- PARA CORTES DO TERRENO E ENTORNO IMEDIATO VER PRANCHA  01/30

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO CADASTRAL VER PRANCHA  05/30

1
PISO DE TERRA BATIDA COM ASSENTAMENTO  DE SEIXO ROLADO COBERTO POR DENSA CAMADA DE TERRA,

VEGETAÇÃO E ENTULHO

TERRENO COBERTO POR CAMADA DENSA DE  TERRA E  VEGETAÇÃO

PISO CIMENTADO

CALÇAMENTO DE PEDRA (PÉ DE MOLEQUE)

ASFALTO

A
RUÍNA ESTRUTURADA EM ALVENARIA DE PEDRA NOS SISTEMAS CONTRUTIVOS CANJICADO, ALVENARIA DE
PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE PEDRA NOS VÍNCULOS E VÃOS ESTRUTURAIS

B
EDIFICAÇÃO ABANDONADA DE BLOCO CERÂMICO APARENTE E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO

C
EDIFICAÇÃO ABANDONADA DE BLOCO CERÂMICO APARENTE E COBERTURA DE TELHA CERÂMICA CAPA E CANAL

R

PLANILHA DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO 1250,00 m²

PERÍMETRO RUÍNA 353,00 m²

BANANEIRA

EXISTENTE

ÁRVORE

EXISTENTE

ENTRADA DE

CARAGEM

ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

SISTEMA DE

DRENAGEM

TALUDE

COBERTURA VEGETAL E PISO

2

3

4

5

ESTRUTURAS EXISTENTES

ÁREA CONSTRUÍDA: 25,65 m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 30,92 m²

ÁREA CONSTRUÍDA (EDIFICAÇÕES DOS FUNDOS) 56,57 m²

1

3

3

5

A

B

2

2

2

3

2

2

C

N

S

W

E

 02/30
Janeiro/2018



QUADRO DE VÃOS

MODELO
(cm)

V1

VP01t 160 x 286

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269

V3

VP07t 115 x 199

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87 argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

V5
VJ02t 114 x 180 /80

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167

Obs:
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NOTA

-

-

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA CORTES VER PRANCHAS  07,08,09/30

- PARA FACHADAS VER PRANCHAS  10,11/30
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V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura oscilam devido as camadas de entulho e deterioração da pedra;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30
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- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTA DE LOCAÇÃO PRANCHA 01/30

- LEVANTAMENTO CADASTRAL  > PRANCHA DE SITUAÇÃO 02/30

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA CORTES VER PRANCHAS  07,08,09/30

- PARA FACHADAS VER PRANCHAS  10,11/30

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



QUADRO DE VÃOS

MODELO
(cm)

V7 VP01a 113 x ≅286

V8

VJ01a 112 x ≅265

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82

VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83

Obs:

EQUIPE DE APOIO

RUÍNA DO SOLAR MELLO VIANNA
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n

JURANDYR CARVALHO LAMEGO

LEVANTAMENTO CADASTRAL

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 03_SA_LC_ARQ_RV02_PLANTAS BAIXAS

PRANCHA:

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1

NOTA

≅

N

S

W

E

 05/30
Janeiro/2018

-

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  

- LEVANTAMENTO CADASTRAL  

-

-

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA CORTES VER PRANCHAS  07,08,09/30

- PARA FACHADAS VER PRANCHAS  10,11/30

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 03_SA_LC_ARQ_RV02_PLANTAS BAIXAS

PRANCHA: PLANTA BAIXA NÍVEL 7,60 - COBERTURA

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1

REFERÊNCIAS

NOTA

N

S

W

E

 06/30
Janeiro/2018

LEGENDA

PLANO HORIZONTAL NÍVEL 0,80

PLANO HORIZONTAL NÍVEL 4,80

PLANO HORIZONTAL NÍVEL 7,60

SENTIDO DE MOVIMENTAÇÃO DAS PAREDES

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTA DE LOCAÇÃO PRANCHA 01/30

- LEVANTAMENTO CADASTRAL  > PRANCHA DE SITUAÇÃO 02/30

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA CORTES VER PRANCHAS  07,08,09/30

- PARA FACHADAS VER PRANCHAS  10,11/30

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

REFERÊNCIAS

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 97,1 cm)

ARQUIVO: 04_SA_LC_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTES

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTAS BAIXAS 03-06/30

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR ESCAVAÇÕES NA BASE DAS PAREDES PARA REGISTRO DE FUNDAÇÃO

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA  DETALHAMENTOS DE ENTABLAMENTO, EMBASAMENTO, CUNHAL E CORNIJA VER PRANCHAS 10-11/30

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

A1

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V7

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada.
Vergas em peça única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas
nos mesmo bloco de pedra que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9 VJ07a 115 x ≅152 /≅102

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na

verticais. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra
que compõe as paredes.

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura são aproximadas (≅) devido impossibilidade de medição por falta de acesso e quantidade de vegetação;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30

 07/30
Janeiro/2018

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 97,1 cm)

ARQUIVO: 04_SA_LC_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTES

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP08t 116 x 245

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra

que compõe as paredes e sem projeção externa.

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85
Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na

verticais. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra
que compõe as paredes.VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra

argamassada. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de
pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de
pedras com frisos para a inserção de tampos de madeira.

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura são aproximadas (≅) devido impossibilidade de medição por falta de acesso e quantidade de vegetação;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30

 08/30
Janeiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTAS BAIXAS 03-06/30

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR ESCAVAÇÕES NA BASE DAS PAREDES PARA REGISTRO DE FUNDAÇÃO

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA  DETALHAMENTOS DE ENTABLAMENTO, EMBASAMENTO, CUNHAL E CORNIJA VER PRANCHAS 10-11/30

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 04_SA_LC_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTES

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

 09/30
Janeiro/2018

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V3

VP07t 170 x 269
Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.
VP08t 116 x 245

VP12t 112 x 248

V5 VJ02t 114 x 180 /80

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra

que compõe as paredes e sem projeção externa.

V8
VJ02a 108 x ≅258 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada.

Vergas em peça única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas
nos mesmo bloco de pedra que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.VJ03a 129 x ≅248

V9

VJ05a 113 x ≅286
Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na

verticais. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra
que compõe as paredes.

VJ06a 113 x ≅286

VJ08a 110 x ≅154 /≅85

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10 VJ11a 120 x ≅177 /≅82

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra

argamassada. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de
pedra que compõe as paredes.

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura são aproximadas (≅) devido impossibilidade de medição por falta de acesso e quantidade de vegetação;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTAS BAIXAS 03-06/30

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR ESCAVAÇÕES NA BASE DAS PAREDES PARA REGISTRO DE FUNDAÇÃO

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA  DETALHAMENTOS DE ENTABLAMENTO, EMBASAMENTO, CUNHAL E CORNIJA VER PRANCHAS 10-11/30

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 110 cm)

ARQUIVO: 05_SA_LC_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V3

VP08t 116 x 245

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5 VJ03t 113 x 180 /70

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada.
Vergas em peça única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas
nos mesmo bloco de pedra que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra

que compõe as paredes e sem projeção externa.

V10

VJ10a 120 x ≅177 /≅82
Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra

argamassada. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de
pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura são aproximadas (≅) devido impossibilidade de medição por falta de acesso e quantidade de vegetação;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30

 10/30
Janeiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTAS BAIXAS 03-06/30

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 05_SA_LC_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V3 VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

V5 VJ02t 114 x 180 /80

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra
aparelhada com argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na

verticais. Vergas em peça única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra
que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

Obs:

* A altura dos vãos citados é referente ao seu eixo e parte interna do marco;
* As medidas de altura são aproximadas (≅) devido impossibilidade de medição por falta de acesso e quantidade de vegetação;
* Para o entendimento das esquadrias ver Sistema Construtivo e Materiais Volume I - Capítulo 4;
* Para detalhamento dos vãos ver pranchas 12-19/ 30

 11/30
Janeiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PLANTAS BAIXAS 03-06/30

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA  METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER VOLUME I - CAPÍTULO 4

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286
Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey
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REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286
Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA
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A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey
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REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286
Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO:

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS
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REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286
Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:
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MESTRANDA:
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ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
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SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 97,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey
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REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey
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REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286
Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 97,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1
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Janeiro/2018

REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

LEVANTAMENTO CADASTRAL

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 97,1 cm)

ARQUIVO: 06_SA_LC_ARQ_RV02_DETALHAMENTO DOS VÃOS

PRANCHA: DETALHAMENTO DOS VÃOS

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

A1

 19/30
Janeiro/2018

REFERÊNCIAS

- MODELO TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE IMAGENS AÉREAS > PROGRAMA: PHOTO SCAN/AUTODESK RECAP 360

- MONORESTITUIÇÃO (FOTOGRAMETRIA/ORTHOFOTO) > PROGRAMA: PHOTOMODELER SCANNER

 -  NOMECLATURA: SEGURADO, João Emilio dos Santos. Alvenaria e cantaria. Paris, FR: Lisboa, PO: Aillaud & Bertrand, [19--?]. 278

p. COSTA, F. Pereira da. Enciclopédia Prática da Construção Civil: Obras de Cantaria. Ed. 2. Lisboa. Portugalia Editora, 1955. Vol.15.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E
ENTULHO

- DESENHOS REALIZADOS COM BASE EM FOTOS ANTIGAS E /OU RECENTES ONDE É POSSÍVEL VIZUALIZAR A
ESTRUTURA DE PEDRA DEVIDO AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO, VEGETAÇÃO E ENTULHO.

- PARA METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO INTERNO E EXTERNO VER PRANCHA 05/30

- PARA O ENTENDIMENTO DAS ESQUADRIAS VER SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS VOLUME I - CAP.4

V7 VP01a 113 x ≅286

Vão de porta em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro.  Ombreiras trabalhadas no mesmos blocos de pedra que compõe as paredes e
sem projeção externa.

V8

VJ01a 112 x ≅265

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta em peça única de pedra aparelhada. Vergas em peça
única com entalhe da cornija como sobreverga e ombreiras trabalhadas nos mesmo bloco de pedra
que compõe as paredes.  Bacia de pedra sacada.

VJ02a 108 x ≅258

VJ03a 129 x ≅248

VJ04a 124 x ≅254

V9

VJ05a 110 x ≅154 /≅85

Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Peitoril fechado com blocos de pedra assentados na verticais. Vergas em peça
única e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.

VJ06a 111 x ≅157 /≅89

VJ07a 115 x ≅152 /≅102

VJ08a 118 x ≅173 /≅90

VJ09a 120 x ≅177 /≅83

V10
VJ10a 120 x ≅177 /≅82 Vão de janela em arco rebaixado e padieira reta estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Peitoril fechado com alvenaria de pedra argamassada. Vergas em peça única e
ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que compõe as paredes.VJ11a 122 x ≅175 /≅82

V11 VN01a 115 x ≅177 /≅83
Nicho fechado com blocos de pedra assentados na vertical e vedação lateral em bloco de pedras com
frisos para a inserção de tampos de madeira.

V=VÃO | P=PORTAS | J=JANELAS | S=SETEIRA | T=TÉRREO | A=PISO SUPERIOR

MODELO CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

V1

VP01t 160 x 286

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes onde também ocorre o entalhe da cornija de sobreverga.

VP02t 157 x 281

VP03t 156 x 308

VP04t 161 x 298

VP05t 165 x 273

V2 VP06t 170 x 269
Vão de porta em arco pleno aparelhado em alvenaria de pedra com argamassa de barro.
Peças salientes indicam a existência de impostas molduradas.

V3

VP07t 115 x 199

Vão de porta em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes.

VP08t 116 x 245

VP09t 112 x 248

VP10t 158 x 265

VP11t 121 x 244

VP12t 114 x 237

VP13t 114 x 230

V4 VJ01t 111 x 182 /87

Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com
argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com bloco de pedra assentado na vertical.

V5
VJ02t 114 x 180 /80 Vão de janela em arco rebaixado estruturado em alvenaria de pedra aparelhada com

argamassa de barro. Vergas e ombreiras trabalhadas nos mesmos blocos de pedra que

compõe as paredes e peitoril fechado com alvenaria de pedra.VJ03t 113 x 180 /70

V6

VS01t 42 x 118 /120

Seteira estruturada em alvenaria de pedra com argamassa de barro no sistema canjicado.VS02t 47 x 90 /120

VS03t 39 x 106 /167
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FACULDADE DE ARQUITETURA
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PRANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS 
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LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

REFERÊNCIAS

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 (42,0 X 59,4 cm)

ARQUIVO: 07_SA_MP_ARQ_RV02_PLANTA DE SITUAÇÃO

PRANCHA: PLANTA DE SITUAÇÃO

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL > PLANTA BAIXA NÍVEL TÉRREO VER 03 /30

20/30
Fevereiro/2018

LEGENDA

ENTORNO

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial

Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Ação de água por capilaridade

Rachadura Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura

Trepadeira Ação da água + depósito de
sementes

Falta de manutenção
Gramíneas

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

A

A Muro de pedra de junta seca

Ação da umidade ascendente provoca corrosão das pedra que
compõe a base do muro. Na parte superior trepadeiras da espécie
Ora Pro Nobis e Avenca aderiram a superfície.

B Muro de pedra argamassada
Base do muro com grande quantidade de entulho e parte superior

com presença da trepadeira espécie Insulina.

C
Muro de Arrimo de pedra de junta

seca
Muro coberto por densa camada de vegetação e entulho.

B

C

Angico do Cerrado

(a) Árvore de médio porte com raizes enterradas. Não foram identificados danos na
estrutura de pedra da ruína. (b) Árvores de pequeno porte com raizes enterradas. Troco
inclinado por sobre o muro de pedra de junta seca.

Mamica de Porca
Árvores de médio porte com raizes enterradas. Não foram identificados danos na estrutura
de pedra da ruína.

A2

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO  DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

(a)

(b)



NOTA

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 estendido (42,0 X 107,4 cm)

ARQUIVO: 08_SA_MP_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADA NOR-NORDESTE

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta:  Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

21/30
Fevereiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

A2

REFERÊNCIAS: - PIANCA, João Baptista. Manual do Construtor. Porto Alegre: Globo, 1974.
- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Desagregação do
revestimento

Ação da água pluvial +
Movimentação Estrutural Carreamento de sedimentos das trincas e da alvenaria

Pulverização da
pedra

Agentes atmosféricos

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Alveolação Cristalização dos sais solúveis

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Acúmulo de
sujidade

Ação da água pluvial Carreamento de sedimentos

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Árvore

Ação da água + depósito de
sementes

Falta de cobertura e condições ambientais adequadasTrepadeira

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Oxidação do ferro Agentes atmosféricos Falta de manutenção e proteção do material

Intervenção com
nova argamassa

Ação antrópica

Recomposição e ecréscimos de partes com argamassa de cimento,
incompatível com a natureza do bem

Escoramento

inadequado
Serviço realizado as pressas. Ação visual.

Ressecamento da

madeira
Agentes atmosféricos Exposição da madeira sem tratamento adequado

Entulho

Ação antrópica
Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

Vedação
improvisada

Necessidade de bloqueio das aberturas e isolamento da área

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de fundação Erosão do solo por percolação de água devido ausência do sistema de
drenagem

Rotação estrutura Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura

Deslocamento estrutural Movimentação estrutural por sobrecarga devido a fragilidade do material

Rachadura passante Movimentação estrutural e ação da água por infiltração ou capilaridadeP

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(4)

(4)

(3)

(1)

(5)

(5)

(7)

P

P
P P

PP
(1)

(1)
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FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.



NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 estendido (42,0 X 97,8 cm)

ARQUIVO: 08_SA_MP_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADA SU-SUDOESTE

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta:  Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

22/30
Fevereiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

A2

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de fundação Erosão do solo por percolação de água devido ausência do sistema de drenagem

Rotação estrutura Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura

Rachadura passante Movimentação estrutural e ação da água por infiltração ou capilaridadeP

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Acúmulo de
sujidade

Ação da água pluvial Carreamento de sedimentos

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

P

P

(1)

(3)

(5)

(3)

(8)
(8)

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

REFERÊNCIAS: - PIANCA, João Baptista. Manual do Construtor. Porto Alegre: Globo, 1974.
- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.



REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 estendido (42,0 X 69,0 cm)

ARQUIVO: 08_SA_MP_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADA ES-SUDESTE

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo
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REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

A2

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Pulverização da
pedra

Agentes atmosféricos

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Alveolação Cristalização dos sais solúveis

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Acúmulo de
sujidade

Ação da água pluvial Carreamento de sedimentos

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Árvore

Ação da água + depósito de
sementes

Falta de cobertura e condições ambientais adequadasTrepadeira

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

(1)

(1)

(2)

(5)

(4)

(5)

(4)

(5)

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de

fundação

Erosão do solo por percolação
de água devido ausência do
sistema de drenagem
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REFERÊNCIAS: - PIANCA, João Baptista. Manual do Construtor. Porto Alegre:
Globo, 1974.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações.
POA: Sagra, 1991.



NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 estendido (42,0 X 69,0 cm)

ARQUIVO: 08_SA_MP_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADA OES-NOROESTE

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey
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REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

A2

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

P

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Esfoliação da
pedra

Agentes atmosféricos Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Acúmulo de
sujidade

Ação da água pluvial Carreamento de sedimentos

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Intervenção com
nova argamassa

Ação antrópica Recomposição e ecréscimos de partes com argamassa de cimento,
incompatível com a natureza do bem

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

P

(2)

(2)

(4)

(4)

(5)

(6)

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de

fundação

Erosão do solo por percolação
de água devido ausência do
sistema de drenagem

Rachadura

passante

Movimentação estrutural e
ação da água por infiltração ou
capilaridade
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POA: Sagra, 1991.

REFERÊNCIAS: - PIANCA, João Baptista. Manual do Construtor. Porto Alegre:
Globo, 1974.
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NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:
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PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:

FORMATO: A2 estendido (42,0 X 88,2 cm)

ARQUIVO: 09_SA_MP_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTE LONGITUDINAL

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas
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REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Pulverização da
pedra

Agentes atmosféricos

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Alveolação Cristalização dos sais solúveis

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno.

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de fundação Erosão do solo por percolação de água devido ausência do sistema de drenagem

Rotação estrutura Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura

Deslocamento estrutural Movimentação estrutural por sobrecarga devido a fragilidade do material

Rachadura passante Movimentação estrutural e ação da água por infiltração ou capilaridadeP

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Acúmulo de
sujidade Ação da água + poluentes

atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Escoramento

inadequado
Serviço realizado as pressas. Ação visual.

Entulho

Ação antrópica
Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

Vedação
improvisada

Necessidade de bloqueio das aberturas e isolamento da área

P

P
P

P

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)(5)

(3)

(6)

(7)

(8)

(8)
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NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I

LEVANTAMENTO FÍSICO:
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ORIENTADOR:
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MAPEAMENTO DE DANOS

NUMERAÇÃO:
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ARQUIVO: 09_SA_MP_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTE LONGITUDINAL

DATA:
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REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento

Agentes Atmosféricos

Lixiviação do material fragilizado

Pulverização da
pedra

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno.

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Árvore

Ação da água + depósito de
sementes

Falta de cobertura e condições ambientais adequadasTrepadeira

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Deslocamento estrutural Movimentação estrutural por sobrecarga devido a fragilidade do material

(3)

(8)

(8)
(8)
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NOTA

- HAVERÁ A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS E ALTURAS APÓS A REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E ENTULHO

- PARA AS CARACTERÍSTICAS DAS PEDRAS ENCONTRADAS VER CAPÍTULO 4 - VOL. I

- PARA ESPÉCIES VEGETAIS E ARBÓREAS VER CAPÍTULO 4 - VOL.I
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PRANCHA: CORTE LONGITUDINAL

DATA:

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

27/30
Fevereiro/2018

REFERÊNCIAS

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

- LEVANTAMENTO CADASTRAL >  PRANCHAS 01-19 /30

QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento

Agentes atmosféricos

Lixiviação do material fragilizado

Pulverização da
pedra

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno.

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

REFERÊNCIAS:  - KLÜPPEL, Griselda Pinheiro; SANTANA, Mariely Cabral de. Manual de conservação preventiva para edificações.
                                Brasilia: Programa Monumenta, 2000.

- UNI 11182. Norma Italiana. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione.Italia, Milano. 2006.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações. POA: Sagra, 1991.

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de fundação Erosão do solo por percolação de água devido ausência do sistema de drenagem

Rotação estrutura Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura

Deslocamento estrutural Movimentação estrutural por sobrecarga devido a fragilidade do material

Rachadura passante Movimentação estrutural e ação da água por infiltração ou capilaridadeP

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Acúmulo de
sujidade

Ação da água pluvial Carreamento de sedimentos

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Crosta Negra
Adesão de poluentes atmosféricos em superfície porosa em áreas
sombreadas e forte umidade

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

P
(1)

(4)

(6)

(5)

(8)

(5)
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QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento

Agentes atmosféricos

Lixiviação do material fragilizado

Pulverização da
pedra

Corrosão do arenito devido a falta de revestimento

Esfoliação da
pedra

Corrosão de xisto e gnaisse devido a falta de revestimento

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno.

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo
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DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas
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vegetação
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DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Deslocamento estrutural Movimentação estrutural por sobrecarga devido a fragilidade do material

(8)

(8)

(8)

(7)

(7)

(7)
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QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Pedras soltas
(7) Ação da água pluvial Carreamento da argamassa de assentamento

(8) Ação antrópica Depósito de pedras nos espaços da alvenaria ou terreno.

Perda da

argamassa de

assentamento

Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Perda de seção Ação da água Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade

Acúmulo de
sujidade

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Escoramento

inadequado
Serviço realizado as pressas. Ação visual.

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

(4)

(3)

(5)

(7)

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de

fundação
Erosão do solo por percolação de água
devido ausência do sistema de drenagem

Deslocamento

estrutural

Movimentação estrutural por sobrecarga
devido a fragilidade do material
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QUADRO PATOLOGIAS

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Mancha de água
Ação da água pluvial Ausência de telhado e de esquadrias

Ação da água por capilaridade Falta de drenagem e presença de entulho que propricia o
encharcamento do solo e retarda o processo de evaporação

Rachadura

(1) Movimentação estrutural Perda de estabilidade devido a falta de estrutura da cobertura e/ou

recalque de fundação

(2) Ação da água Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Trinca
(3) Sobre carga Peso da estrutura sobre material fragilizado

(4) Movimentação estrutural Perda de estabilidade e desagragação das partes

Fissura
(5) Agente Atmosférico Dilatação térmica dos materiais

(6) Vegetação Enraizamento de espécies vegetais

Ausência de
revestimento

Ação da água Carreamento de material devido infiltração de água ou umidade do
solo

Perda do

revestimento
Agentes Atmosféricos Lixiviação do material fragilizado

Perda da

argamassa de

assentamento Ação da água

Carreamento de sedimentos por infiltração da água ou umidade do
solo

Perda de seção Desagregação dos materiais por infiltração ou umidade
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(1)

DANO AGENTE CAUSAS POSSÍVEIS

Acúmulo de
sujidade

Ação da água + poluentes
atmosféricos

Alteração cromática da pintura devido adesão de partículas do
entorno

Adesão de poluentes atmosféricos em superfície úmida e porosa

Trepadeira
Ação da água + depósito de

sementes
Falta de cobertura e condições ambientais adequadas

Gramíneas

Biofilme Ação da água + vegetação Adesão de microorganismos em superfície porosa sob proteção da
vegetação

Entulho Ação antrópica Abandono da edificação e ausência de bloqueio dos vãos

P

DANO CAUSAS POSSÍVEIS

Recalque de

fundação
Erosão do solo por percolação de água
devido ausência do sistema de drenagem

Deslocamento

estrutural

Movimentação estrutural por sobrecarga
devido a fragilidade do material

Rachadura

passante

Movimentação estrutural e ação da água
por infiltração ou capilaridade

P

(4)

(5)

(4)

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

REFERÊNCIAS: - PIANCA, João Baptista. Manual do Construtor. Porto Alegre:
Globo, 1974.

- VERÇOZA, Enio José. Patologia das Edificações.
POA: Sagra, 1991.



MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E 

NÚCLEOS HISTÓRICOS 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

 

 

 

 

CAROLINA SPÍNULA DINO 

 

 

 
 

RUÍNA DO SOLAR MELLO VIANNA: 
PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA 

 
 

VOLUME III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2018 



CAROLINA SPÍNULA DINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUÍNA DO SOLAR MELLO VIANNA:        
PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA 

 
 

VOLUME III 
 
 
 
 
 

Trabalho Final apresentado ao Mestrado Profissional em 
Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 
Históricos (MP-CECRE), da Universidade Federal da 
Bahia, como requisito para obtenção do título de Mestre 
Profissional em Conservação e Restauração.  
 
Orientador: Prof. Márcio Correia Campos 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2018 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Denominado “Ruína do Solar Mello Vianna: Projeto de Consolidação e Intervenção 

Arquitetônica”, este trabalho foi desenvolvido para a obtenção do grau de Mestre em 

Conservação e Restauro, pelo Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 

Monumentos e Núcleos Históricos (MP-CECRE), do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal da Bahia.  

O trabalho se divide em três volumes. O Volume I corresponde à parte textual de 

conhecimento, de interpretação e de análise do objeto de estudo em âmbito histórico, urbano, 

arquitetônico, construtivo, físico, patrimonial, cultural e ambiental. O Volume II contém as 

peças gráficas de suporte à parte textual presente no volume I. O Volume III é referente ao 

projeto de intervenção e de consolidação, correspondendo às partes textual e gráfica.   
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INTRODUÇÃO  

Apresentada as informações sobre a Ruína do Solar Mello Vianna, presentes no volume 

I, como entendimento histórico, valores enquanto ruína e patrimônio, condições atuais, relação 

com a cidade de Sabará e estado de conservação - apoiado no levantamento fotográfico e físico 

inseridos no volume II -, ressaltamos neste volume, os pontos a serem considerados no Projeto 

de Consolidação e Intervenção Arquitetônica  

Apoiado na teoria contemporânea do restauro crítico criativa, justificam-se as escolhas 

projetuais com base em dados históricos, estéticos e agravantes da degradação material. No 

primeiro momento, é descrito os processos de consolidação e conservação da ruína e fragmentos 

remanescentes, demonstrando as técnicas utilizadas e posteriormente de manutenção 

preventiva.  No segundo momento, é apresentado o projeto de intervenção arquitetônica e de 

ocupação do espaço, tendo como premissa, o respeito ao monumento histórico e as condições 

atuais do sítio.  

Ao longo dos trabalhos de pesquisa, tomou-se conhecimento da debilidade do acervo 

bibliográfico do município, incorporado as ideias projetuais, originou-se o escopo do Projeto 

de Modernização da Biblioteca Pública. Com a necessidade de abertura do espaço para 

moradores e visitantes, um prédio anexo ao fundo, receberá as atividades (Figura 115), 

deixando a Ruína do Solar Mello Vianna, aberta e envolta em jardim de uso livre e dinâmico 

(Figura 116). Assim, garantimos a preservação e apreciação do monumento enquanto ruína e a 

manutenção progressiva de suas condições, afirmando a importância que exerceu na cidade de 

Sabará no século XVIII, e que após 200 anos será resgatada. 
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Figura 115 – Modelagem 3D – Ruína e prédio anexo 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
 
 
 

Figura 116 – Modelagem 3D – Fachada Ruína 
 

 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO TEÓRICA E DECISÕES PROJETUAIS  

1.1 ANÁLISE TEÓRICA E DE INTERVENÇÃO  

 

Reconhecendo assim, como nas palavras de Ruskin (2013, p.68), que o verdadeiro valor 

de um edifício está na sua idade. Privilegiamos a conservação da preexistência, negando 

qualquer reconstrução da forma antiga, buscando equilíbrio entre a instância estética e histórica 

em vista de garantir a transmissão do monumento às gerações futuras e o usufruto de maneira 

segura deste espaço. O antigo solar enquanto remanescente construtivo de forma aberta e 

lacunar, de aproximada relação com a natureza, paredes desaprumadas e expressivas fissuras, 

têm tais características como formadora da imagem e da ambiência que o qualifica, mas que 

também ameaçam a sua existência.  

 

[...] uma linha “puramente conservativa”, uma segunda “repristinadora” e 
neoestilítica, uma linha, finalmente, “crítica”, ou melhor, “crítico conservativa”, por 
definição livre de dogmas, ideologias ou métodos pré-estabelecidas. É bom recordar 
que, de certo modo, a posição conservativa tende a privilegiar o dado histórico sobre 
o estético, o repristino, a recuperação da integridade e da “beleza“ perdida, 
frequentemente a partir da complexidade e da autenticidade histórica do artefato, 
aquela crítica estabelece uma saudável dialética entre as duas “instâncias“ [...] 
considerando caso a caso, quase, ponto por ponto a resposta para dar, em termo de 
remoção das adições, e se realmente necessária, da reintegração das lacunas, de 
conservação da patina, da aprovação dos materiais, técnicas e formas modernas as 
antigas e etc [...] (CARBONARA, 2012, p.50) 89 

 
 

Dentre as três teorias contemporâneas do restauro, apresentadas por Giovanni Carbonara, 

o projeto transcorre sob a linha crítico criativa. Pensamento teórico que permite analisar de 

forma singular os problemas que o monumento apresenta, julgando a permanência das 

características físicas e ambientais que o compõe, desde que não agridam a materialidade da 

ruína e altere o mínimo possível de sua espacialidade. Sendo assim, o projeto em primeiro lugar 

assume as condições e as necessidades de propagação da preexistência, abre espaço para a nova 

arquitetura, que mesmo sendo fiel ao seu tempo, configura sobre limites estabelecidos pelos 

                                                 
 

89 Tradução do original em italiano realizada pela autora.  
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vestígios remanescentes. O afastamento do novo pretende garantir a apreciação da ruína, sendo 

que a união formal ocorre através de um grande corredor de circulação, que abre espaço na 

nova edificação centralizando a ruína no eixo perspectivo do conjunto.  

A conexão do novo com o antigo manifesta-se de forma livre, pois não existem dentro do 

pensamento crítico criativo, demandas por reintegrações de formas e técnicas do passado. 

Assim, a intervenção poderá assumir uma identidade própria que “[...] não aceita a separação 

da conservação da inovação, reconhecendo ao contrário, a exigência da íntima fusão” (2012, 

p.84). Apesar da aparente liberdade projetual, Carbonara em Avvicinamento al Restauro (1997, 

p,450) relaciona seis critérios básicos que auxiliam na proteção do monumento preexistente, 

são eles:  

 

• Mínima intervenção – inserção de elementos que visem somente a preservação do bem; 

• Reversibilidade – adições com mínima interferência na materialidade preexistente aos 

quais seja possível a remoção ou substituição; 

• Compatibilidade – material utilizado na consolidação compatível com a natureza do 

bem, evitando novos danos; 

• Durabilidade – tempo útil compatível para consolidar peças originais garantindo a 

preservação e continuidade da mesma, ou durabilidade reduzida, aos locais em que a 

substituição e reforço façam parte de atualização da intervenção; 

• Conservação da autenticidade – distinguibilidade dos novos elementos ao ponto de não 

afetar a unidade figurativa do monumento; 

• Atualização expressiva – adaptações necessárias sem recorrer a reconstruções e 

refazimentos.  

Para preservação das condições atuais da ruína é necessário a reprodução dos materiais 

de consolidação com base nos exames da preexistência. Forma segura de intervir na 

materialidade antiga sem causar rejeições e novas perdas, visando através das reintegrações o 

resgate da capacidade autoportante das paredes. A partir das graves condições de fragilidade da 

alvenaria de pedra, uma estrutura autônoma no interior da ruína surge como alternativa 

tecnologia do processo de consolidação. Reversível, durável e distinguível. 

Ao remover os elementos degradantes e consolidar as perdas, privilegiamos a matéria 

enquanto dado histórico e as degradações enquanto testemunho do tempo. O valor estético que 

em grande parte era atribuído à vegetação que a cercava, como medida de conservação foi 
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removida, sendo atribuído a árvore ao centro, a função de contar o processo de degradação deste 

espaço (Figura 117).  

Figura 117 – Vista interna ruína – Árvore central 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Não há dúvidas de que atribuir uma função de uso constitui outra garantia para o 
monumento, especialmente de manutenção e de financiamento para um eventual 
restauro [...], mas, não significa que tal consideração social ou meramente funcional 
deve conduzir ou prevaricar a restauração. (CARBONARA, 1997, p.16) 90 

 

A nova arquitetura ao fundo reconhece o protagonismo da preexistência e trabalha em 

função da preservação de suas características, mas também surge em favorecimento a 

funcionalidade, adequação e segurança do espaço. O uso flexível às demandas da cidade atrai 

investimentos para a manutenção do conjunto. Atividades de cunho intelectual, cultural e 

turístico, privilegiam a apreciação estética do monumento a partir das condições físicas que 

apresenta, valorizando também os vestígios enquanto testemunhos da história de consolidação 

e expansão da cidade de Sabará.    

 

Em tal senso, restauro e anexo da nova função (a única ganância para garantir que na 
restauração, mesmo ato ocasional, em qualquer modo, traumático, substitui 
finalmente uma assídua manutenção conservativa) anda de mãos dadas, devendo 
atingir tanto as regras de pesquisa histórica quanto aquelas contribuições de fantasia 
ou, se quisermos, de indispensável criatividade para garantir a qualidade da 
intervenção e a ideia apropriada ao final de assegurar a necessidade “viva” do 
monumento. (CARBONARA, 2012:75) 91 

 

1.2 CONCEITUAÇÃO DO PROJETO   

 

Preliminarmente estabelecidos os limites teóricos da intervenção, que propiciam a 

propagação do monumento de forma segura e autentica, é incorporado ao projeto, condições 

que visem o entendimento histórico desde o antigo solar até os dias de hoje. Interpretado as 

demandas e possibilidades de preservação do seu estado atual, dentro da dinâmica de Sabará, 

propõe-se a seguinte linha de atuação: 

 

• Distinguibilidade – contraste do novo com o antigo em busca da união seja através da 

textura, cor ou composição de formas; 

                                                 
 

90 Tradução do original em italiano realizada pela autora. 

91 Tradução do original em italiano realizada pela autora. 
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• Preservação da materialidade antiga – consolidação das condições existentes e remoção 

de agentes degradantes;  

• Respeito às adições e as perdas – preservação de lacunas, pátina e intervenções 

posteriores desde que não causem danos à preexistência; 

• Reconexão visual urbana - resgate das relações da preexistência com a cidade a partir 

da retomada dos pontos de comunicação visual; 

• Uso do espaço – abertura ao público permitindo visitação e dinamização de atividades, 

desde que compatíveis com as condições do entorno e da preservação do bem. 

Os parâmetros da intervenção como altura, afastamento, formas, acessos e volumes, 

partem dos elementos preexistentes como a ruína e os muros de arrimo e de divisa. A distinção 

dos novos elementos vem da materialidade através de cor e textura. O aparente contraste 

extremo do novo com o antigo, busca equilíbrio nas formas, compatíveis com os limites da 

persistência se harmonizam dentro do novo conjunto arquitetônico.  

A consolidação das perdas e adições ao longo dos anos teve como critério para a 

permanência a não degradação da materialidade da ruína. O ramal elétrico (Figura 118) 

engastado na fachada principal foi removido. Apesar de contar a histórica de adaptação e 

modernização das fontes energéticas, provoca com a dilação do ferro o fissuramento do 

revestimento. O muro de junta seca que marca os limites do terreno, apensar de construído fora 

do seu tempo 92, permanece como modificação do espaço em conformidade com a natureza do 

bem. Remanescentes de ocupação residencial na fachada lateral (Figura 119) serão mantidas, 

como testemunhos das formas de apropriação da ruína após seu abandono. As duas edificações 

de bloco cerâmico ao fundo, dizem respeito a mínima exploração econômica do terreno, não 

contribuindo com a história do monumento ou com a nova arquitetura.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

92 Conforme imagens do Relatório Iconográfico ficha 16 e 17 -  Volume II. 
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Figura 118 – Vista fachada principal – Ramal elétrico 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

Figura 119 – Vista fachada lateral – Vestígios de ocupação residencial 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Como medida inicial de preservação, a remoção da massa vegetativa que cobre as paredes 

da preexistência, causa ruptura significativa na apreciação das suas condições atuais, pois, à 

aproximamos do contexto fragmentado de entorno, sem qualquer qualidade arquitetônica e 

espacial.  A nova arquitetura ao fundo trabalha em função do destaque que a ruína assume, tanto 

como referência histórica quanto qualidade estética. O painel da nova edificação obstruir a 

incidência solar, protegendo o uso interno do espaço, também aparece como mecanismo de 

reconexão do monumento com o núcleo histórico de Sabará.  

Suscitado anteriormente, a importância que o antigo solar exerceu na proteção da Vila 

Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará em meados do século XVIII, o projeto pretende 

resgatar o protagonismo que a construção exerceu na cidade até o início do século XX. Dentro 

da perspectiva urbana, a preexistência se conecta através da Rua Pedro II à ruína da Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição dos Pretos. Para além do casario preservado, as ruínas contam a 

história do declínio do ouro e do abandono da cidade pelas famílias abastadas, a partir da 

construção da nova capital mineira.  

Com o intuito de abrir pela primeira vez esse espaço ao público, possibilitando a livre 

visitação e integração às atividades culturais, optou-se pela adequação e ampliação da biblioteca 

pública municipal. Por existir a atual necessidade de infraestrutura e união do acervo existente, 

estando em conformidade com o cotidiano do entorno e sensibilidade à preexistência, julgou 

ser uso ideal do espaço.  

O projeto de consolidação tem como objetivo a preservação da preexistência e reconexão 

do espaço com as atividades da cidade, em vista que ainda se enxerga potencial de uso e de 

grande referência cultural e histórico para Sabará. 

 

1.3 PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 

O projeto de intervenção na Ruína do Solar Mello Vianna pressupõe três pontos de 

atuação: consolidação das preexistências, construção de prédio anexo e eixo principal de 

passagem e conexão do novo com o antigo (Figura 120). Características ambientais, 

topográficas, próprias do entorno e da localização do monumento na cidade, foram utilizados 

como estratégias projetuais, respeitando o conceito principal do projeto e os limites 

estabelecidos pela teoria crítica e criativa do restauro. 
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Figura 120 – Modelagem 3D – Evolução volumétrica do projeto  

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Os aspectos ambientais da parte interna da ruína, se assemelham ao espaço de jardim 

projetado para o entorno. Permanecem algumas árvores já existentes no terreno com tratamento 

de piso similar ao do antigo solar em seixo rolado. A vegetação de forma sutil e controlada 

reaparece após os trabalhos de consolidação, marca o processo de degradação que a edificação 

sofreu, sendo responsável por qualificar e propiciar a experimentação do espaço nas mínimas 

condições ao quais a ruína foi encontrada (Figura 121). 
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Figura 121 – Modelagem 3D – Vista interna ruína  

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No fundo do terreno, onde existem duas edificações abandonas eleva-se nova construção 

contemporânea em estrutura de concreto. Os volumes que a compõe seguem o ritmo 

fragmentado das edificações vizinhas e dos limites do terreno (Figura 122). Propositalmente a 

composição da nova arquitetura entra em conformidade com o entorno imediato, atribuindo a 

ruína o único destaque volumétrico e perspectivo. O painel voltado para a parte interna do 

terreno, também auxilia neste direcionamento, pois uniformiza a superfície de contato visual 

com a vista posterior da ruína (Figura 123). 
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Figura 122 - Modelagem 3D – Área de entorno ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 123 - Modelagem 3D – Vista pátio central 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No espaço interno o encaixe dos três volumes é perceptível através do recorte dos forros, 

corredores de circulação e jardim central.  A ventilação interna é gerenciada pelas longas janelas 

e painéis de vidro. Apesar da possibilidade de controlar a aeração por meios naturais, o ar 

condicionado é previsto em alguns espaços internos.  

Com a proposta de conexão visual com cidade, a nova edificação se abre para a paisagem 

cultural de Sabará, levando o usuário a experimentar a comunicação que o antigo solar enquanto 

fortificação, mantinha com pontos principais do núcleo histórico (Figura 124). Local que poderá 

ser utilizado nos períodos noturnos, pois a distribuição interna, permite fechar a biblioteca, 

mantendo livre a circulação vertical e utilização dos banheiros.  
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Figura 124 -Vista da Cidade de Sabará – Abaixo a Ruína do Solar Mello Vianna 

 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

A união da nova arquitetura com a preexistência ocorre através do corredor de ligação, 

que atravessa o volume do fundo e o espaço interno da ruína, conectando à Avenida Central – 

parte posterior do terreno - com a rua de acesso principal – via próxima à Ponte Pequena (Figura 

125). O eixo de passagem torna-se convidativo à permanência no espaço, mobiliário, planos e 

escadas possibilitam também a utilização para eventos culturais, com a instalação de 

equipamentos de pequeno porte e exposições temporárias. 

 

 

Figura 125 - Modelagem 3D – Fachada posterior nova edificação  

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Os materiais utilizados na consolidação da preexistência sofrem leve distinção de cor e 

textura. Sutil distinguibilidade que permite a apreciação do espaço sem grande incomodo 

gerado pelas novas adições. O maior desafio do projeto de consolidação está na inserção de 

quatro pilares responsáveis por reforçar e impedir a movimentação das paredes de pedra. 

Contrário aos escoramentos tradicionais, os pilares metálicos da fachada principal, recuam à 

trás da parede central, amarrando-se aos dois posteriores por vigas de mesmo material. O molde 

estrutural rígido e independente, desperta a sensação de profundidade e continuidade no vazio 

da ruína.  Escoras de chapa metálica e tirantes travam os pontos frágeis da estrutura, ao mesmo 

tempo, enfatiza as grandes lacunas das fachadas (Figura 126).  

 

Figura 126 - Modelagem 3D – Fachada posterior ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 

O caráter contemporâneo que a nova edificação exerce está basicamente no volume e no 

pano da fachada interna. A coloração branca, homogênea e de forma simplificada, adquire o 

destaque necessário para afastar do ambiente de entorno, gerando uma moldura que enquadra 

o fragmento histórico ao centro. Com a intenção de retomar o protagonismo da ruína na 

paisagem, no primeiro contato do observador, o painel tornando-se a figura, mas no segundo 

momento, evidencia o que está à frente, posicionando-se como fundo (Figura 127). 
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Figura 127 - Modelagem 3D – Vista do núcleo histórico para a ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 

A estrutura do prédio anexo é de concreto com fechamento das paredes em blocos 

cerâmicos, panos de vidro e cobertura de telha metálica. O painel da fachada é em chapa 

metálica perfurada com movimentação de abertura limitada, devido ao controle de luz no 

espaço interno. Algumas molduras, possibilitem à abertura total, permitindo o contato com o 

ambiente externo e apreciação da ruína de outros ângulos. 

 

1.4 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 

1.4.1 Situação Atual  

 

A intervenção na ruína do Solar Mello Vianna com a criação do edifício anexo, visa 

atender a demanda de consultas e armazenamentos do acervo histórico e bibliográfico da 

Biblioteca Municipal Professor Joaquim Sepúlveda. Localizada no prédio reconstruído da 

antiga Casa de Câmara e Cadeira, parte da biblioteca ocupa área de aproximadamente 320m². 

O grande salão do piso superior com amplas janelas distribuídas no vão único, abriga quase 

vinte e quatro mil exemplares de livros infanto-juvenis, literatura, história, enciclopédias, 
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assuntos diversos e doações não catalogadas 93. As prateleiras dividem espaço com mesas de 

consulta, escaninho, mesas de apoio para funcionários, computadores sem acesso à internet, 

armários com acervo fotográfico e uma pequena sala como depósito de móveis, mapas antigos, 

livros raros ou danificados. O prédio não dispõe de acessibilidade, os banheiros e copa para 

funcionários se encontram fora do prédio.   

Parte do acervo da biblioteca hoje está armazenado na Secretaria de Cultura. Documentos 

antigos, alguns livros raros e o acervo jornalístico atualmente não podem ser consultados. 

Devido à falta de espaço organizado e apropriado, o passar dos anos contribui com a degradação 

do material e perda das informações que poderiam ser extraídas deste acervo. 

O prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeira é bem localizado na cidade (Figura 128), 

tem amplas salas no piso térreo e área externa de grandes proporções. Devido à escassez de 

prédios públicos e conservados em Sabará, sempre compartilhou destes espaços com outras 

atividades de interesse do município. Atualmente, está parcialmente ocupado por uma das 

unidades da Universidade Aberta de Sabará, inaugurada em setembro de 2016. 

 

Figura 128 – Mapa de localização – Ruína e biblioteca pública 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa digital do IPHAN (2003). 

                                                 
 

93 Informações extraídas de entrevista realizada com a bibliotecária Giselia Teresinha Ramalho. Sabará, 09 de 
julho de 2016 
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1.4.2 Solução Projetual  

 

Com a consolidação da ruína e exploração do potencial do terreno ao fundo, unimos a 

necessidade de preservação com a demanda por novos espaços públicos da cidade. A biblioteca 

é o uso adequado nesse sentido, pois, condiz à zona residencial do entorno, não agredindo a 

materialidade da ruína em vista do controle de ocupação.  

Associado ao uso do espaço externo, o serviço arqueológico que pretende se devolver ao 

longo dos trabalhos de consolidação da ruína, tende a levantar novos dados construtivos e 

históricos da edificação. Os artefatos que venha a ser encontrados, testemunho dos usos e 

formas de morar entre os períodos de meados do século XVIII ao início do século XX, serão 

expostos no Memorial Arqueológico (Figura 129). A ideia de construção da sala expositiva 

surge para abrigar de maneira segura este novo acervo, contribuindo com a história da cidade 

de Sabará e de transformação do antigo Solar Mello Vianna à ruína.  

 

Figura 129 - Modelagem 3D – Memorial Arqueológico 

 

  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A entrada da biblioteca está próxima à Avenida Central, no corredor de acesso à recepção 

e a circulação vertical. Local do prédio que dispõe de amplo controle, onde é possível monitorar 

e instruir o uso do guarda volume, pesquisa de acervo, espaço infanto-juvenil e sala de 

computadores. 
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A parte posterior é destinada ao uso exclusivo dos funcionários, com sala de manutenção, 

lixo e depósito. A reserva técnica se torna um espaço de apoio da sala de exposição, sendo 

utilizada também para o armazenamento de materiais da biblioteca. 

 No primeiro pavimento o acervo se distribui em grandes corredores com postos de 

consulta abertos e privativos (Figura 130). Uma pequena sala isolada ao lado, armazena livros, 

fotos, mapas e documentos raros. Próximo ao acervo, a sala de administração e ao fundo 

banheiros, almoxarifado, copa e deposito de materiais de limpeza.  

 

 

Figura 130 - Modelagem 3D – Acervo e corredores 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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No segundo pavimento a edificação recua da fachada, configurando hall e sala multiuso. 

O amplo terraço transforma-se em mirante para a cidade e de contemplação da ruína ao centro 

do complexo (Figura 131). No geral, a nova biblioteca contará com 450m² a mais do que o 

existente, unindo todo o acervo em um único espaço, separado e apropriado para cada atividade. 

Juntamente com o acervo do Museu do Ouro localizado na casa Borba Gato, o projeto da nova 

biblioteca, dará ênfase na riqueza do acervo bibliográfico e histórico existente na cidade. 

Intervenção de importância histórica e social que extrapolam os limites do município, 

preservando também um vestígio arquitetônico e de parte da ambiência que o pertence.  

 

Figura 131 - Modelagem 3D – Terraço Mirante 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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CAPÍTULO II 

SOLUÇÕES MATERIAIS E TÉCNICAS CONSERVATIVAS 

 

2.1 DIRETRIZES DE PROTEÇÃO  

 

Anterior a qualquer possibilidade de intervenção e consolidação da Ruína do Solar Mello 

Vianna, a partir do tombamento em âmbito municipal, é necessária a aprovação e execução do 

plano de manutenção que conserve as condições atuais do monumento. Até a captação de 

recurso para as obras de consolidação, tais ações visam amenizar o processo de degradação 

material da ruína e ameaça aos moradores de entorno, devido ao abandono do terreno.  

 Para a manutenção efetiva é necessário o acompanhamento de profissional com 

conhecimento na área de conservação e a execução do plano, principalmente anterior aos meses 

chuvosos. O Plano de Manutenção da Ruína do Solar Mello Vianna deverá contemplar:  

 

• Poda das árvores – corte dos galhos que ameacem crescer e empurrar as paredes da 

ruína; 

• Limpeza do terreno – roçagem do terreno ao longo do ano para impedir o crescimento 

da vegetação rasteira, inibindo a permanência de animais nocivos; 

• Remoção do entulho – remoção das camadas de entulho existentes principalmente 

próximas às paredes da ruína; 

• Sistema de drenagem – construção de calhas de caráter improvisado (apiloamento e 

pedras) para a captação de água superficial. Será necessária a limpeza periódica devido 

à possibilidade de fácil assoreamento do sistema; 

• Isolamento da área – para evitar o uso indevido e o depósito de entulho no seu interior, 

será necessário um bom isolamento das entradas e no passeio. O bloqueio do trânsito de 

pessoas evitará acidentes com desabamentos ou queda de pedras.  

De maneira controversa, o escoramento não entra neste trabalho como diretriz prévia de 

manutenção. O valor exorbitante tanto do projeto quanto da execução é um recurso que poderia 

ser destinado aos trabalhos iniciais de consolidação. O escoramento de caráter provisório como 
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ação de proteção, tente a prolongar a não conservação do monumento, colocando em risco a 

fragilidade material e impossibilidade de usufruto do espaço.  

 

2.2 AÇÕES PRELIMINARES 

 

Os serviços preliminares dizem respeito às ações e atividades a serem realizadas anterior 

aos trabalhos de consolidação, conservação e intervenção arquitetônica na preexistência. 

Inicialmente, é elaborado um plano de atividades que atenda toda a demanda desde as ações 

preliminares, revisões de projeto, estudos complementares, infraestrutura de obras e acesso de 

veículos.  

Após remover manualmente toda a vegetação rasteira, entulho no terreno e interior da 

ruína, iniciam os seguintes trabalhos de campo: 

 

• Serviços complementares – sondagem de solo para a revisão do pré-dimensionamento 

de fundação e reconhecimentos das propriedades do solo;  

• Prospecções – levantamento e análise do estado de conservação da fundação; 

• Análises laboratoriais e testes de aplicação – identificação dos traços de argamassa que 

serão utilizados nos trabalhos de consolidação; 

• Atualização de cadastro e diagnóstico – com a remoção do entulho e da vegetação, 

inserir os níveis de piso encontrado, indicar as novas fissuras e perdas na alvenaria. 

 

2.2.1 Trabalho Arqueológico 

 

O serviço de arqueologia entra como atividade preliminar da obra de intervenção com o 

intuito de ampliar o conhecimento sobre monumento, buscando respostas através dos vestígios 

encontrados ou confirmando dados anteriormente levantados. Além de localizar utensílios 

antigos a arqueologia auxilia de forma cuidadosa no registro estrutural e construtivo, 

identificando a partir das escavações bases de escadas, prolongamentos da edificação, sistemas 

antigos de drenagem, acréscimos de novas estruturas e desenho dos pisos.  

Por se tratar de atividade de médio impacto, com pouco ou nenhuma interferência nas 

paredes da ruína, deverá ocorrer escoramento somente nos pontos mais críticos e de risco 
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estrutural. As peças de contenção para os trabalhos de consolidação da alvenaria interferem na 

atividade arqueológica dentro e no entorno da ruína.  

Desde o início dos trabalhos in loco os novos dados e diagnósticos podem alterar o projeto 

executivo. Nos trabalhos arqueológicos, a depender dos elementos encontrados, caberá decisão 

projetual de incorporá-los ou não ao projeto final. Independentemente do que se encontre é de 

extrema importância o registro e catalogação, antes da remoção ou consolidação dos vestígios 

encontrados.  

Neste sentido, aconselhamos que a decisão de incorporar os vestígios expostos pela 
arqueologia esteja presente, a priori, no projeto, lembrando que a confirmação desta 
decisão estará condicionada a uma avaliação da Equipe de Restauração, que somente 
acontecerá a partir dos resultados das pesquisas arqueológicas. (NAJJAR e DUARTE, 
2002, p.17) 

 

2.2.2 Escoramento Provisório  

 

Para o início dos trabalhos de campo é necessário o escoramento provisório de toda a 

estrutura da ruína, trazendo segurança ao canteiro de obras e evitando desmoronamento ao 

longo dos trabalhos de consolidação. Com base em cálculos estruturais e identificação dos 

pontos frágeis de ruptura, serão adotados três tipos distintos de escoramento. 

O primeiro tipo se refere às paredes estruturais. Utilizando de barras metálicas, as paredes 

serão escoradas de ambos os lados apoiadas no solo - caso necessário reforçados com tijolo, e 

peças de madeira no contato com a alvenaria. Devido à fragilidade dos ornamentos recomenda-

se cobrir com tela plástica para impedir o desprendimento de partes da cantaria (Figura 132).  
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Figura 132 – Croqui esquemático - Escoramento da alvenaria 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 94 
 
Os vãos de esquadrias que servem de passagem ao longo dos trabalhos, serão escorados 

com estrutura metálica tubular regulável, utilizando de madeira na formação dos arcos e na base 

em contato com a soleira. Os demais vãos da ruína serão fechados por completo com alvenaria 

de tijolo maciço, tanto na parte interna quanto na parte externa. No contato com as pedras, 

aplica-se camada de silicone para facilitar a remoção sem danificar a superfície do material 

preexistente. 

 

2.2.3 Remoção de Espécies Vegetais   

 

Foram encontradas várias espécies vegetais de árvores, trepadeiras, gramíneas e 

herbáceas no interior e nas paredes da ruína. Cada qual com processo de enraizamento e adesão 

a superfície diversa.  

A remoção da vegetação rasteira está prevista na ação inicial de limpeza do terreno.  

Primeiramente, todo o capim será roçado e no interior e adjacências da ruína a vegetação será 

                                                 
 

94 Croqui realizado com base em anotações da disciplina Tecnologia da Conservação e do Restauro II 
(PPGAU,UFBA), realizado pelos professores Mario Mendonça de Oliveira e Rosana Munoz no segundo semestre 
de 2016z 
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capinada. As trepadeiras ao alcance do piso térreo deverão ter suas bases cortadas, sendo 

aplicado futuramente solução herbicida - processo que fará parte do trabalho de consolidação e 

impermeabilização do topo das paredes. A vegetação do piso superior, presentes nas paredes e 

beirais, serão removidos após o escoramento da ruína e montagem dos andaimes.  

Conforme o projeto arquitetônico duas árvores próximas as paredes da ruína serão 

removidas após o devido escoramento da ruína. As árvores terão os troncos escorados e a copa 

amarrada para que se inicie o corte dos galhos. O escoramento é removido à medida que o corte 

chega próximo ao solo. Com base na espécie identificada, aplica-se solução biocida. A medida 

que a raiz cede, realiza-se o preenchimento do vazio na fundação com argamassa de sacrifício, 

ou no solo, com argila e areia. A partir da pré-consolidação, a base das paredes suportará as 

falhas deixadas pela raiz das árvores, até o início dos trabalhos de consolidação. 95 

 

2.3 CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL 

 

Para a consolidação estrutural da ruína serão necessárias intervenções que atuem na lógica 

construtiva do objeto. Desde o solo, fundação, elevação das paredes, composição dos vãos, 

elementos arquitetônicos e coroamento do antigo solar. Para isso, a recomposição será realizada 

nos moldes materiais da preexistência, utilizando-se de novos elementos com o objetivo de 

resgatar a capacidade autoportante das paredes de pedra e consolidar as condições do espaço 

enquanto ruína.  

 

2.3.1 Reforço de Fundação e Estabilização do Solo 

 

Devido às características do terreno com ausência do sistema de drenagem e sob ação 

direta da água pluvial, rachaduras e o desaprumo das paredes caracterizam o processo de 

recalque de fundação. O processo inicial visa acompanhar tais movimentações estruturais, 

averiguando a possível estabilização ou continuidade dos deslocamentos. Como ressalta Enio 

                                                 
 

95 Metodologia de atuação discutida na disciplina de Atelier de Projeto II: Diagnóstico Físico Ambiental e 
Conservação Preventiva de Edifícios, conjuntos e sítios históricos realizados pelas professoras Griselda Pinheiro 
Klüppel; Mariely Cabral de Santana; Suzana Olmos; Larissa Acatauassú Nunes Santos; Silvia Pimenta 
d`Affônseca no segundo semestre de 2016. 
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José Verçoza, tal medida isenta o gasto oneroso da obra, na medida que em alguns casos “[...] 

nem há necessidade de novos trabalhos nas fundações: basta corrigir as fissuras. ” (1991, p.19). 

Sendo assim, a fixação de lâminas de vidro perpendiculares às lesões poderá acusar possíveis 

movimentações. Em caso de ruptura ou trincas, inicia-se o processo de escoramento de toda a 

preexistência, com reforço especial nas paredes que terão suas bases cavadas.  

Visando a estabilização dessas paredes, ocorre escavações de seção reduzida, intercaladas 

e alternadas entre a parte interna e externa, realizando-se a compactação do fundo e das paredes 

das valas utilizando de soquetes96.  

Na fundação, injeção de argamassa com cimento tende por gravidade a percorrer os 

interstícios por entre as pedras, ocupando os espaços vazios e restabelecendo a adesão da 

alvenaria 97.  Após a secagem da solução, o depósito de pedras no fundo da vala pode auxiliar 

no aumento da resistência do solo, sendo encoberta por camadas (espessura média de vinte 

centímetros) de solo cal apiloadas98 até o fechamento da abertura (Figura 133). 

 

Figura 133 – Croqui Esquemático - Solução de reforço de fundação 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

                                                 
 

96 “Atribuição dada ao terreno ou material batido ou calçado com pilão ou soquete, tornando-o mais compacto. ” 
(ALBERNAZ, 1998, p.578) 

97 Metodologia de atuação discutida na disciplina de Atelier de Projeto II: Diagnóstico Físico Ambiental e 
Conservação Preventiva de Edifícios, conjuntos e sítios históricos coordenadas pelas professoras Griselda 
Pinheiro Klüppel e Mariely Cabral de Santana tendo como convidada a professora Silvia Nunes de Oliveira 
Puccioni em 23 do maio de 2016. 

98 “Instrumento composto por um cabo comprido na extremidade do qual é fixada uma peça compacta usualmente 
cilíndrica [...] usado para socar ou comprimir manualmente, sobretudo terra. ” (ALBERNAZ, 1998, p.42) 
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2.3.2 Reestruturação das Paredes e Reintegração de Fissuras 

 

Para a reestruturação das paredes será realizado o preenchimento de lacunas na alvenaria, 

reassentamento de pedras soltas, embrechamento99 nos espaços vazios, fechamento de fissuras 

e o restabelecimento da adesão entre a argamassa de assentamento e as pedras.  

Os espaços entre as lacunas e fissuras partem inicialmente da limpeza de toda a superfície. 

A vegetação e eventuais raízes deveram ser removidas (enfraquecidas com a aplicação de 

herbicida), assim como pedras soltas e argamassa danificadas, retiradas através da raspagem e 

por aspiração.  

Fissuras e aberturas em superfícies horizontais são preenchidos com a aplicação de cal 

líquida, que por injeção ao gotejamento completa os espaços vazios. Com relação à perda de 

seção da alvenaria ou de pedras que estejam soltas, será realizado o assentamento de novas 

pedras utilizando de argamassa com base no traço da preexistência - evitando a rejeição do 

material e a fissuração por dilação diferenciada. As juntas por entre as pedras ausentes ou 

fragilizadas serão preenchidas com nova argamassa e caso necessário, utilizando de pedras 

menores nos interstícios da alvenaria. 

Para a selagem de fissuras, após o processo de limpeza, escorar as laterais com tapume 

para reter na parte interna o liquido consolidante. Utilizando de nova argamassa similar a 

preexistência, porém de consistência líquida, como sugerido pelo Manual de Conservação 

Preventiva do IPHAN “[...] em vazios maiores, fazer o embrechamento com pedaços de pedra 

[...]” (2002, p.80).  

Ao longo do processo de reestruturação das paredes às pedras que estejam fragilizadas ou 

trincadas, perante a impossibilidade de substituição, recomenda-se o fechamento das lesões 

com resina acrílica.  

Conforme projeto arquitetônico a ruína permanecerá aberta e sobre ação constante do 

ambiente externo. Apesar dos esforços contra a umidade, a aplicação de resinas repelentes nos 

processos de consolidação impede a infiltração da água e consequentemente o carreamento de 

sedimentos. A união do material sintético na reintegração da força estrutural, visa garantir a 

continuidade do processo de consolidação.  

                                                 
 

99 “[...] pequenas pedras ou seixo, conchas, cacos de vidro ou porcelana feiras na argamassa ainda mole. ” 
(CORONA e LEMOS 1972, p.181). 
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A utilização da nova argamassa nos trabalhos descritos deverá ser testada in loco como 

forma de evitar a rejeição no contato com a preexistência e a leve distinção das tonalidades. 

Apesar das intenções de evidenciar as intervenções é necessário buscar equilíbrio com texturas 

e cores, assim, a massa construtiva se mantém homogenia e ao aproximarmos entrará em 

destaque o novo do antigo.  

 

2.3.3 Reconexão dos Vínculos Estruturais  

 

Após a consolidação das paredes e preenchimento das fissuras, a ação seguinte, é de 

reconexão dos vínculos da alvenaria. Após a estabilidade estrutural adquirida, opta-se pela 

pregagem das esquinas e cunhais utilizando de tubos ou varões inoxidáveis (Figura 134). A 

perfuração corre de forma alternada com dimensões variadas devido os vãos de esquadrias100.  

A fixação é feita com solução epóxi, segundo Mario Mendonça é uma resina de “[...] alta 

resistência e grande poder de colagem” (2011, p.138). 

 
 

Figura 134 - Croqui esquemático -  Amarração das paredes 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

                                                 
 

100 Metodologia de intervenção discutida na disciplina Tecnologia da Conservação e do Restauro II 
(PPGAU,UFBA), realizado pelos professores Mario Mendonça de Oliveira e Rosana Munoz no segundo semestre 
de 2016 
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2.3.4 Reestruturação dos Vãos 

 

Nos vãos da fachada principal que apresentem deslocamento das ombreiras e abatimento 

das vergas, será utilizada como forma de estabilização, inserção de arcos de descarga auxiliares 

(Figura 135). Ação que só poderá ser realizada após todo o processo de consolidação da ruína, 

pois será necessário recortar a alvenaria preexistente estando a estrutura estável para evitar 

possíveis desmoronamentos101. 

 

Figura 135 - Croqui esquemático - Estruturação dos vãos 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 

As novas estruturas em concreto pré-moldado, de superfície levemente rugosa, seguem 

dimensões específicas para cada vão. O recorte na alvenaria ocorre de forma alternada entre a 

parte interna e externa acima da verga, sem que as duas peças de concreto atravessem a parede 

por completo. A fixação e o preenchimento dos espaços vazios serão realizados com injeção de 

nova argamassa.  

                                                 
 

101 Metodologia de intervenção discutida na disciplina Tecnologia da Conservação e do Restauro II 
(PPGAU,UFBA), realizado pelos professores Mario Mendonça de Oliveira e Rosana Munoz no segundo semestre 
de 2016. 
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A remoção do escoramento dos vãos da ruína ocorrerá simultaneamente ao processo de 

consolidação da verga e sobreverga, evitando assim a perda de novos elementos. O rejunte 

danificado deverá ser removido, sequentemente, inserida nova argamassa consolidante nos 

interstícios da cantaria. Na recomposição dos vãos, as pedras soltas serão reassentadas nos arcos 

e em casos de ausências, novas pedras serão inseridas.   

Na parte superior da sobreverga, assim como nas superfícies horizontais, fina camada de 

argamassa de solução impermeabilizante será aplicada para evitar infiltração e retenção de 

água.  

 

2.3.5 Reforço Estrutural 

 

Devido à rotação da extremidade das paredes, nas grandes lacunas das fachadas, é 

imprescindível o uso de apoios estruturais no processo de consolidação da ruína. Utilizando de 

tirantes e apoios nas paredes o deslocamento das mesmas são estabilizados no desaprumo em 

que foram encontradas. Construídos na parte posterior da ruína, sobre base e fundação de 

concreto, quatro pilares metálicos em seção “I” sustentam o conjunto de vigas com o intuito de 

enrijecer a nova estrutura autônoma. A mesma viga exerce a força de tração e compressão sobre 

a estrutura preexistente, se amarrando a alvenaria com auxílio de parafusos de aço inox e chapas 

metálicas (Figura 136).  

Para que os novos elementos não ocasionem danos na alvenaria, será aplicado argamassa 

no contato entre os materiais, possibilitando também remoção do escoramento em ações futuras. 

A parede que divide o espaço do piso térreo, será amarrada a nova estrutura através de 

cabos tirantes presos aos dois pilares centrais.  
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Figura 136 – Detalhamento – Reforço estrutural  

 
 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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2.4 INTERVENÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO  

2.4.1 Drenagem 

 

Com base nos estudos de percolação de água que incidem sobre o terreno, a linha de 

captação profunda servirá de barreira antes do contato com a fundação da ruína (Figura 137). 

O sistema de vala corrida é construído a partir do apiloamento de solo cal, estende-se camada 

de tecido plástico ao fundo e também ao longo das paredes da vala. Acima da manta permeável, 

camada de brita envolve o tubo de PVC perfurado. Para finalizar, a vala é nivelada com camada 

de areia e terra. Caixas de inspeção dão acesso ao tudo de drenagem para manutenção 102. 

 

Figura 137 - Croqui esquemático - Vala de drenagem profunda 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 
 

Como previsto no projeto arquitetônico103, as áreas externas, com suas respectivas 

inclinações, irão conduzir as águas superficiais por calhas pré-moldadas de concreto - tanto na 

extremidade dos jardins como nas áreas pavimentadas. Anterior à aplicação do piso, toda a 

                                                 
 

102 Metodologia de atuação discutida na disciplina de Atelier de Projeto II: Diagnóstico Físico Ambiental e 
Conservação Preventiva de Edifícios, conjuntos e sítios históricos coordenados pelas professoras Griselda Pinheiro 
Klüppel e Mariely Cabral de Santana tendo como convidada a professora Silvia Nunes de Oliveira Puccioni em 
23 do maio de 2016. 

103 Para conferir projeto de drenagem, ver Prancha 12/12 - Volume III. 
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pavimentação passará pelo processo de compactação do solo natural, aumentando a resistência 

do piso e garantindo o controle de condução da água.  

No interior da ruína, quatro caixas centralizadas e afastadas das paredes, compõe a 

drenagem do espaço interno. Após os trabalhos de reforços na fundação e de compactação do 

solo, camadas de brita e areia sobre o piso impermeabilizante auxiliam na condução da água, 

caso a mesma penetre por entre as juntas do piso. As pedras de seixo encontradas na ruína serão 

reassentadas juntamente com novas pedras de coloração similar (Figura 138).  

 

Figura 138 - Croqui esquemático - Captação de água no interior da ruína 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
 
 

As caixas de captação serão de concreto pré-moldado com fechamento em grelhas 

metálicas. Os tubos de condução de PVC passam por debaixo abaixo das soleiras dos vãos de 

porta, evitando a ruptura da fundação corrida nos pontos de maior estabilizada.  

 

2.4.2 Consolidação do Entablamento e Superfícies Horizontais 

 

O processo de consolidação das superfícies horizontais tem como objetivo, a mínima 

regularização, que proporcionando o devido escoamento da água, impeça a infiltração no 

interior da alvenaria.  

A ação inicial é de remoção da vegetação que após aplicação de biocida terão as raízes 

enfraquecidas. Massa de assentamento danificada e pedra soltas, também serão removidas. A 
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injeção de argamassa líquida preenche os espaços vazios da alvenaria e caso necessário, ocorre 

o reassentamento das pedras retiradas ou embrechamento de peças menores nos interstícios. 

Para finalizar, camada niveladora e aplicação de resina hidro-repelente.  

O trabalho de consolidação no entablamento e cornija requer maior atenção. A argamassa 

de assentamento está fragilizada, assim como algumas peças de cantaria. Inicialmente, devemos 

realizar a limpeza e remoção da argamassa degradada por raspagem e aspiração. Caso seja 

necessária a substituição de peças, após a remoção, os espaços vazios serão preenchidos com 

pedras menores e nova argamassa. No interior do ornamento, injeção de calda de argamassa 

com adição de resina vinílica, aumentar a adesão das peças de cantaria. A superfície final recebe 

camada nivelado e solução hidro-repelente, com inclinação voltada para a parte externa da 

ruína. 

 

2.4.3 Tratamento dos Vãos de Esquadria 

 

Assim como os demais elementos da ruína, os vãos de esquadrias apresentam danos que 

precisam ser consolidados para evitar a infiltração da água na alvenaria. Eventuais lacunas 

devem ser fechadas com pedras e nova argamassa. As pedras danificadas que compõem o 

peitoril devem ser reintegradas com resina epóxi, e os arcos e ombreiras de cantaria com juntas 

comprometidas, devem ser substituídas. As soleiras deslocadas pela movimentação estrutural 

serão reassentadas, por fim, aplicado fina camada de argamassa com solução 

impermeabilizante, para auxiliar no escoamento da água.  

 

2.4.4 Remoção de Biofilme 

 

Inicialmente, as ações de combate ao surgimento de microrganismos foram realizadas 

como a remoção da vegetação e eliminação das fontes de umidade. Como afirma, Enio José 

Verçoza, a melhor prevenção contra o surgimento de manchas enegrecidas ou esverdeadas é 

uma “[...] boa ventilação que faz secar as superfícies, ou uma impermeabilização. ” (1991, 

p.33). Para finalizar o processo de enraizamento do biofilme, deverá ser realizada a limpeza 

manualmente da superfície com água e solução fungicida.   
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2.4.5 Remoção de Crosta Negra 

 

Em alguns pontos da ruína, a constante adesão de poluentes ocasionou o aparecimento de 

crosta negra. Considerando a atual fragilidade da superfície é dispensável qualquer processo de 

limpeza a jato. O Manual de Conservação Preventiva do IPHAN (2002, p.89) prevê duas 

hipóteses dentro das limitações que a ruína apresenta.  O primeiro método seria a utilização de 

pasta dissolvente (2002, p.89) ou vaporização de água (2002, p.87). Ambas as técnicas não 

agridem a superfície preexistência, e buscam enfraquecer a rigidez da crosta com umidade, 

antes da remoção manual por escovação.  

 

2.4.6 Consolidação de Argamassa 

 

A perda da argamassa de revestimento é um processo que dura quase cem anos, sendo 

acelerado pelas condições do entorno e do terreno. O andar superior conservou boa parte da 

argamassa de cal e o andar inferior, perdeu grande parte do reboco de barro, devido o contato 

com a umidade do solo e a fragilidade material ao qual se constitui. 

Visando o mantenimento do reboco de barro como testemunho das técnicas construtivas 

tradicionais, optou se pela consolidação do material remanescente, prevenindo o carreamento 

do material por ação da água pluvial. Assim, será aplicada resina vinílica por gotejamento e 

pincelamento, aumentando a coesão da argamassa e a adesão com a alvenaria de pedra, 

tornando a superfície impermeável e protegida da ação da umidade.  

 

2.4.7 Tratamento das Pedras 

 

Em algumas situações pontuais a pedra apresenta eflorescência salina. Nesse sentido, 

após a eliminação da fonte de umidade, a remoção dos sais poderá ser realizada manualmente 

com escovas macias e água deionizada ou utilizando de argamassa de sacrifício. Como descreve 

o Manual de Conservação Preventiva do IPHAN (2002, p.154), se aplica na superfície camada 

de “[...] reboco novo, bastante poroso, que terá a função de sofrer a cristalização dos sais 

enquanto a alvenaria seca gradualmente [...]”. 
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2.4.8 Tratamento dos Muros Remanescentes 

 

Os muros de pedra existente também irão passar por processos de manutenção e 

consolidação. A vegetação será removida com aplicação de solução herbicida, assim como a 

retirada de entulho, barras metálicas e arames.  

Nos muros de pedra de junta seca, elementos que estiverem soltos serão recolocados, 

buscando o equilíbrio e rigidez por gravidade sem o uso de argamassa. No muro de pedra 

argamassada, as eventuais lacunas serão preenchidas com nova alvenaria utilizando de pedra 

existente no local. O topo será protegido com argamassa similar a preexistente tendo os 

interstícios preenchidos com pedras menores. Ao final, será aplicada fina camada de argamassa 

com resina impermeabilizante. Dentro do projeto arquitetônico está previsto a desobstrução dos 

muros de bloco cerâmico no contato com os preexistentes.  

O volume de terra ao qual o muro de arrumo de pedra de junta sustenta será removida. 

Com a possível perda de estabilidade, grampos metálicos amarrados à estrutura do prédio anexo 

o mantém estável, sem o auxílio de escoramentos independentes (Figura 139). 
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Figura 139 – Detalhamento – Reforço estrutural do muro de arrimo 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

2.4.9 Fechamento dos Vãos de Esquadrias 

 

Para a segurança e controle do espaço interno o projeto prevê o fechamento dos vãos da 

fachada principal. Buscando transparência e similaridade com os materiais utilizados na 

consolidação da ruína, optou-se por portões metálicos (Figura 140). Os perfis de chapa dobrada 

estruturam os marcos onde é fixado telas em arame de seção retangular. Ao engastar as barras 

de sustentação nas perfurações de pedra existentes, o portão se eleva do chão e afasta das 

paredes. A penetração da luz no contato com o vão de esquadria, traz a sensação de leveza e 

autonomia das novas estruturas (Figura 141).  
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Figura 140 - Modelagem 3D – Fechamento em grade metálica da fachada principal 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 141 – Detalhamento – Portão metálico 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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2.4.10 Painel da Nova Edificação 

 

O painel em chapa perfurado projetado para a nova edificação tem como função bloquear 

a incidência solar e configurar um pano de fundo que destaque a ruína a partir de suas condições 

atuais (Figura 142). Apesar do caráter contemporâneo o mecanismo de movimentação e fixação 

é simples, com raízes na arquitetura vernácula. O recorte em losango é formado por quatro 

triângulos, que apesar de terem o ângulo de abertura controla, em algumas molduras é possível 

à abertura total. Pilares metálicos sustentam o eixo de rotação e o sistema de trava é controlado 

por fechos. Para facilitar no processo de manutenção e limpeza, a chapa é de folha única 

dobrada nas extremidades, formando uma casca, que para ser removida basta desparafusar as 

dobradiças (Figura 143).  

 

 

Figura 142 - Modelagem 3D – Painel da nova edificação – Vista Interna 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 143 – Detalhamento – Painel de chapa metálica perfurada 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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CAPÍTULO III 

PLANO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA  

 

Denominado por Giovanni Carbonara como Manutenzione Programmata, o teórico 

ressalta que para além das intervenções sobre a matéria do monumento é de extrema 

importância a salvaguardar através da legislação de patrimônio. A proteção legal e uma garantia 

da comunicação com as demais instituições públicas estabelecendo em si “[...] uma sequência 

política da conservação do bem cultural” (1997, p.382) 104.  

Sobre a devida proteção legal o patrimônio expõe suas reais necessidades, estabelecendo 

assim planos de ações e diretrizes de intervenção que visem à restauração, conservação ou 

manutenção do espaço. A captação de recursos para este fim também se torna uma prioridade, 

pois, o monumento passou ser reconhecido e referenciado pela administração pública como de 

interesse cultural. 

Para além das influências políticas do ambiente urbano que ameassem a preservação da 

ruína, o plano de manutenção e conservação, pretende abordar as formas de controle de uso do 

espaço, das condições ambientais e climáticas. A partir do conhecimento dos sistemas 

construtivos e comportamento material, prevemos as consequências das decisões projetuais, 

reconhecendo as necessidades de acompanhamento e manutenção dos elementos preexistentes 

e da nova arquitetura. 

 

3.1 RESTRIÇÃO DE USO DO ESPAÇO 

 

O projeto de intervenção na Ruína do Solar Mello Vianna criou uma série de referências 

e possiblidades de uso deste novo espaço, estando eles ligados às atividades turísticas, culturais 

e intelectuais. A distribuição do projeto setoriza as atividades no prédio anexo, mas possibilita 

a livre ocupação das áreas externas e terraços. Assim, existe a necessidade de controle de uso 

do espaço, com restrições preestabelecidas para evitar situações que contribuam com a 

degradação do monumento, colocando em risco o acervo arqueológico e bibliográfico.  

                                                 
 

104 Tradução do original em italiano realizada pela autora. 
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O uso de biblioteca e do acervo arqueológico se restringem ao horário comercial, 

possibilitando a utilização no período noturno da sala multiuso no terraço, pátio central e ruína. 

As atividades que se desenvolverem neste período, devem respeitar ao máximo a produção de 

ruído, pois o entorno é formado por edificações em sua maioria residências. Em caso de eventos 

como sarau, teatro, shows musicais e contação de histórias, é permitida a montagem de 

equipamentos de som e estruturas elevadas de pequeno porte, desde que não estejam apoiadas 

nas paredes da ruína. Restrição necessária para evitar o peso excessivo e vibração sobre as 

estruturas preexistentes.  

 

3.2 MANUTENÇÃO DOS JARDINS E SISTEMA DE DRENAGEM 

 

A manutenção dos espaços abertos deverá fazer parte da rotina de limpeza do prédio, a 

partir da aprovação de cronograma que abranja as complexidades e necessidades técnicas 

externas no acompanhamento das tarefas.  

Segundo o Manual do IPHAN de Intervenção em Jardins Históricos e no entorno de bens 

tombados (2011, p. 40-47), a agenda de manutenção dos ambientes externos deverá constar de: 

 

• Varrição – limpeza constante de passeios, terraços e pátio central, impedindo o 

carreamento do material e a redução na manutenção das calhas e dutos de drenagem; 

• Irrigação – atividade que dispensa sistema automático por se tratar de porção reduzida 

de área permeável; 

• Tratamento dos gramados – averiguar a propagação de somente uma espécie gramada 

para facilitar a manutenção; 

• Redução do lixo – esvaziamento diário das lixeiras; 

• Poda das árvores – atividade a ser acompanhada pelo órgão municipal do meio ambiente 

que irá prover o serviço seguro com equipamentos apropriados. 

Com as intenções de manter ou trazer as espécies vegetais características do terreno, o 

pátio central contará com espécies frutíferas - jabuticabeira, mangueira e goiabeira. Árvores 

que atraem animais de várias espécies dificultando a limpeza da área externa. Treliça metálica 

será instalada no novo muro de divisa possibilitando o plantio do Oro Pro Nobis, sendo 

necessário à sua constante manutenção.  
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Apesar das dimensões da área externa, o piso de granilite não apresenta grandes 

dificuldades na sua manutenção, podendo utilizar de várias técnicas com auxílio de água e 

máquinas. As restrições se limitam ao espaço interno da ruína e o passeio próximo a suas 

paredes. O piso inteiramente em seixo rolado possibilita a retenção de pequenas poças de água, 

e consequentemente a danificação da argamassa de assentamento. A limpeza deverá ser 

realizada somente com varrição, utilizando vassouras com cerdas rígidas ou plásticas, e também 

através de sopradores, principalmente nos períodos de seca em que ocorre perda de folhagem.  

O controle no processo de limpeza irá garantir a longevidades do piso, evitando fissuras 

que permitam a infiltração da água ou carreamento de sedimentos para o fundo das valas de 

drenagem.  

Para a captação de água dos terraços e cobertura da biblioteca foram pré-dimensionados 

sete condutores direcionados à Avenida Central. Para a captação de água do piso térreo, o 

sistema prevê três condutores, sendo dois subterrâneos no interior da ruína e um superficial na 

área pavimentada de entorno. Este sistema, por gravidade tende a drenar toda a área externa se 

conectando a tubulação pública da rua Professor Francisco Lopes de Azevedo. De acordo com 

o Manual de Conservação Preventiva do IPHAN (2002, p. 42), as calhas e condutores deveram 

ser limpos a cada seis meses, principalmente anterior e após os meses chuvosos.  

Para a manutenção da vala de retenção profunda o projeto prevê a construção de poço de 

visita, facilitando o acesso ao cano de drenagem, onde a limpeza poderá ser realizada com 

aspiradores mecânicos.  

 

3.3 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS PREEXISTENTES  

 

Após todas as intervenções de consolidação, a ruína está exposta novamente a influências 

externas que degradam sua materialidade. A decisão projetual de mantê-la aberta, traz 

juntamente com o projeto, diretrizes de manutenção do espaço que garanta a proteção perante 

a aproximada relação com o ambiente externo. Dentro do projeto arquitetônico foram pensados 

novos elementos que requerem acompanhamento e manutenção para evitar degradações 

futuras.  

Será utilizada estrutura metálica na construção dos portões de entrada e nos reforços 

estruturais. As peças receberão tratamento apropriado como anticorrosivos e pintura adequada, 

mas constantemente estarão expostas as intempéries, sujeitas à oxidação. Neste sentido, as 

peças que apresentarem destacamento da pintura deverão passar novamente por manutenção.  
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Caso apareça vegetação nas paredes da ruína, o Manual de Conservação Preventiva do 

IPHAN (2002, p. 47), indica a remoção cuidadosa ou a injeção de solução herbicida para 

enfraquecer as raízes, inibindo também o crescimento de nova vegetação.  

        Assim como o piso que está sujeito a ação direta da água pluvial a proteção das superfícies 

horizontais são de extrema importância, pois, a infiltração nas paredes pode trazer problemas 

maiores como fissuras e perdas na alvenaria de pedra. Neste caso, a visita de um profissional 

deverá ser solicitada. Através de perícia e do conhecimento sobre o monumento e os métodos 

de consolidação utilizados, poderá propor os meios de intervenção, isolamento e proteção para 

a execução dos serviços. 
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PP02 305 x 258 Portão de correr em estrutura metálica vazada fechado com chapas metálicas onduladas no sentido
vertical. Porta de abrir embutida.PP03 414 x 267

AR

AR

AR

AR

ÁREA VERDE

ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

REFERÊNCIAS

- LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - MUNICÍPIO DE SABARÁ. 2004

- MAPA CADASTRAL CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ. IPHAN. 2003

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL

I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO

Á CONSTRUIR

PREEXISTÊNCIA

AÇÕES DE CONSERVAÇÃO NOS MUROS PREEXISTÊNTES
MURO DE ARRIMO

DE

PEDRA DE JUNTA

SECA

AÇÃO 01 REMOÇÃO MANUAL DA TERRA PRÓXIMA AO MURO; ESCORAMENTO PARA O SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM; ESTABILIZAÇÃO COM
PILARES DE CONCRETO E GRAMPO METÁLICO. LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICÍDA NOS INTERTÍCIOS DAS PEDRA.

MURO DE

PEDRA DE

JUNTA SECA

AÇÃO 02 REMOÇÃO MANUAL DA TERRA PRÓXIMA AO MURO; ESCORAMENTO PARA O SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM; EMBRECHAR COM
PEDRAS A BASE DE TERRA PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO;
REASSENTAMENTO DE PARTE DO MURO AO LIMITE MÉDIO DE 8CM DA NOVA EDIFICAÇÃO;  LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICÍDA
NOS INTERTÍCIOS DAS PEDRA.

AÇÃO 03 REMOÇÃO DA TERRA PRÓXIMA AO MURO; ESCORAMENTO PARA O SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM; REASSENTAMENTO DE PARTES
AOS QUAIS A PEDRA SE ENCONTRA SOLTA; REMOÇÃO MANUAL DA VEGETAÇÃO APÓS APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO HERBICIDA.

CUNHAL DA RUÍNA E
MURO DA EDIFICAÇÃO
VIZINHA

AÇÃO 04 REMOÇÃO DO ENTULHO E DA VEGETAÇÃO; DESOBSTRUÇÃO CUIDADOSA DO MURO DE DIVISA EM CONTATO COM CUNHAL DE
CANTARIA DA RUÍNA; RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO AFASTADO DAS PREEXISTÊNCIAS;
FECHAMENTO DE  ABERTURA COM NOVA PAREDE DE TIJOLO EM ACABAMENTO CHAPISCADO NA COR AMARRONZADA.

MURO DE PEDRA DE

JUNTA SECA

MURO DE BLOCO

CERÂMICO FURADO
AÇÃO 06 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO COM BLOCO DE CONCRETO AFASTADO DO MURO DE PEDRA ARGAMASSADA;

ESTABILIZAÇÃO COM PILARES DE CONCRETO; ACABAMENTO CHAPISCADO.

MURO DE PEDRA

APARENTA COM

ARGAMASSA DE

BARRO

AÇÃO 05 ESCORAMENTO PARA O SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DO ENTULHO; REMOÇÃO MANUAL DA VEGETAÇÃO APÓS APLICAÇÃO
DE SOLUÇÃO HERBICIDA; FECHAMENTO DE LACUNAS COM ASSENTAMENTO DE ALVENARIA COM BASE NA PREEXISTÊNCIA;
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TOPO COM RESINA E CAMADA DE ARGAMASSA DE NIVELAMENTO.



A0

QUADRO DE ESQUADRIAS

P=PORTAS | J=JANELAS | A=PRIMEIRO PAVIMENTO

CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

P01a 80 x 210
Porta com uma folha de abrir de madeira laqueada

P02a 90 x 210

P03a 90 x 210 Porta com uma folha de abrir com armação de aço e vidro temperado fosco

P04a 120 x 253 Porta com duas folhas de correr com armação de aço e vidro temperado fosco

P05a 70 x 253 Porta com uma folha de abrir com armação de aço e vidro temperado fosco

P06a 140 x 210 Porta com duas folhas de correr com armação de aço e vidro temperado

J01a 308 x 159 /105
Quatro janelas basculantes de 77 cm com armação de aço e  vidro temperado fosco e peitoril fechado em
vidro de mesmo tratamento

J02a 414 x 159 /105
Cinco janelas basculantes de 83 cm com armação de aço e  vidro temperado fosco e peitoril fechado em
vidro de mesmo tratamento

J03a 210 x 105 /105

J04a 60 x 159 /105 Janela de correr em vidro temperado com armação de aço e peitoril de alvenaria

J05a 80 x 105 /105 Janela de correr em vidro temperado com armação de aço e peitoril fechado em vidro

J06a 55 x 105 /105 Janela de correr em vidro temperado com armação de aço e peitoril fechado em vidro

PP03 165 x 356 Abertura em duas folhas do painel de chapa metálica perfurada

AR AR
AR

AR

AR

EX

EX

AR

EX

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO 1250,00 m²

PERÍMETRO RUÍNA 353,00 m²

POTENCIAL CONSTRUTIVO 1875,00 m²

DADOS GERAIS

PROJETO DE  

INTERIOR DA RUÍNA 241,00 m²

1067,00 m²

214,80m²

PRÉDIO ANEXO

TERRAÇOS ACESSÍVEIS

JARDINS 179,80 m²

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS

TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

BIBLIOTECA

ACERVO 156,50 m²

CONSULTA 29,20 m²

SALA COMPUTADORES 11,50 m²

ESPAÇO INFANTO JUVENIL 41,24 m²

SALA MULTIUSO 39 m²

ALMOXARIFADO 5,19 m²

GUARDA VOLUME  E PESQUISA DE ACERVO 12 m²

BANHEIROS 26,85 m²

ADMINISTRATIVO 47 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO 105,40 m²

RESERVA TÉCNICA EXPOSIÇÃO E BIBLIOTECA 57,40 m²

CARGA E DESCARGA 28 m²

COPA 6,14 m²

LIXO 3,49 m²

DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 3,22 m²

DEPÓSITO 6,94 m²

250,95m²ÁREA EXTERNA PAVIMENTADA

RECEPÇÃO 9,62 m²

CORREDORES, RAMPAS E HALL DA COBERTURA 255,13 m²

SALAS DE MANUTENÇÃO 22,29 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO

INTERVENÇÃO

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

REFERÊNCIAS

- LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - MUNICÍPIO DE SABARÁ. 2004

- MAPA CADASTRAL CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ. IPHAN. 2003

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL

I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

04/12FORMATO: A0  (84.1 X118,9 cm)

ARQUIVO: 03_SA_PR_ARQ_RV02_PLANTAS BAIXAS

PRANCHA: PLANTA

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

LEGENDA

EXAUSTOR
AMBIENTE

CLIMATIZADO
EXARÁ CONSTRUIR PREEXISTÊNCIA
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A0

QUADRO DE ESQUADRIAS

P=PORTAS | J=JANELAS | A=SEGUNDO PAVIMENTO

CÓDIGO
DIMENSÕES

(cm)
DESCRIÇÃO

P01b 80 x 210 Porta com uma folha de abrir de aço

P02b 140 x 210 Porta com duas folhas de correr com armação de aço e vidro temperado

J01b 60 x 60 /40 Porta com duas folhas de correr com armação de aço e vidro temperado fosco

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

05/12FORMATO: A0  (84.1 X118,9 cm)

ARQUIVO: 03_SA_PR_ARQ_RV02_PLANTAS BAIXAS

PRANCHA: PLANTA

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO 1250,00 m²

PERÍMETRO RUÍNA 353,00 m²

POTENCIAL CONSTRUTIVO 1875,00 m²

DADOS GERAIS

PROJETO DE  

INTERIOR DA RUÍNA 241,00 m²

1067,00 m²

214,80m²

PRÉDIO ANEXO

TERRAÇOS ACESSÍVEIS

JARDINS 179,80 m²

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS

TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

BIBLIOTECA

ACERVO 156,50 m²

CONSULTA 29,20 m²

SALA COMPUTADORES 11,50 m²

ESPAÇO INFANTO JUVENIL 41,24 m²

SALA MULTIUSO 39 m²

ALMOXARIFADO 5,19 m²

GUARDA VOLUME  E PESQUISA DE ACERVO 12 m²

BANHEIROS 26,85 m²

ADMINISTRATIVO 47 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO 105,40 m²

RESERVA TÉCNICA EXPOSIÇÃO E BIBLIOTECA 57,40 m²

CARGA E DESCARGA 28 m²

COPA 6,14 m²

LIXO 3,49 m²

DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 3,22 m²

DEPÓSITO 6,94 m²

250,95m²ÁREA EXTERNA PAVIMENTADA

RECEPÇÃO 9,62 m²

CORREDORES, RAMPAS E HALL DA COBERTURA 255,13 m²

SALAS DE MANUTENÇÃO 22,29 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO

INTERVENÇÃO

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

REFERÊNCIAS

- LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - MUNICÍPIO DE SABARÁ. 2004

- MAPA CADASTRAL CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ. IPHAN. 2003

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL

I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO
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MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

06/12FORMATO: A0  (84.1 X118,9 cm)

ARQUIVO: 03_SA_PR_ARQ_RV02_PLANTAS BAIXAS

PRANCHA: PLANTA

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO 1250,00 m²

PERÍMETRO RUÍNA 353,00 m²

POTENCIAL CONSTRUTIVO 1875,00 m²

DADOS GERAIS

PROJETO DE  

INTERIOR DA RUÍNA 241,00 m²

1067,00 m²

214,80m²

PRÉDIO ANEXO

TERRAÇOS ACESSÍVEIS

JARDINS 179,80 m²

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS

TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

BIBLIOTECA

ACERVO 156,50 m²

CONSULTA 29,20 m²

SALA COMPUTADORES 11,50 m²

ESPAÇO INFANTO JUVENIL 41,24 m²

SALA MULTIUSO 39 m²

ALMOXARIFADO 5,19 m²

GUARDA VOLUME  E PESQUISA DE ACERVO 12 m²

BANHEIROS 26,85 m²

ADMINISTRATIVO 47 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO 105,40 m²

RESERVA TÉCNICA EXPOSIÇÃO E BIBLIOTECA 57,40 m²

CARGA E DESCARGA 28 m²

COPA 6,14 m²

LIXO 3,49 m²

DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 3,22 m²

DEPÓSITO 6,94 m²

250,95m²ÁREA EXTERNA PAVIMENTADA

RECEPÇÃO 9,62 m²

CORREDORES, RAMPAS E HALL DA COBERTURA 255,13 m²

SALAS DE MANUTENÇÃO 22,29 m²

SALA DE EXPOSIÇÃO

INTERVENÇÃO

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

REFERÊNCIAS

- LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - MUNICÍPIO DE SABARÁ. 2004

- MAPA CADASTRAL CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ. IPHAN. 2003

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL

I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO
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LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

07/12FORMATO: A1 Estendido (59,4 X 90,7 cm)

ARQUIVO: 04_SA_PR_ARQ_RV02_CORTES

PRANCHA: CORTES

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

I. EST. 02 I. CON. 02I. CON. 03

I. EST. 01

I. CON. 04

I. CON. 01

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS

TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL

I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO

I. EST. 05
I. CON. 02

I. CON. 03

I. CON. 01

A1



I. EST. 01

I. CON. 02 I. EST. 02
I. CON. 02

I. EST. 06I. EST. 05

I. CON. 03

I. EST. 02
I. EST. 05

I. EST. 04

I. EST. 03

I. EST. 04

I. EST. 03

I. CON. 03

I. EST. 01

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINOMESTRANDA:
MARCIO CORREIA CAMPOS

ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG
RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO

PROPRIETÁRIO:JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO:INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

08/12FORMATO:A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 05_SA_PR_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

A1

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS
TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL
I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO

I. EST. 02

I. EST. 04

I. EST. 03 I. CON. 03

I. CON. 01

I. EST. 01



I. EST. 01

I. EST. 05 I. EST. 04

I. EST. 03

I. CON. 03

I. CON. 03

I. EST. 04

I. EST. 01

I. CON. 03

I. EST. 02

I. CON. 03

I. CON. 02

A1

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINOMESTRANDA:
MARCIO CORREIA CAMPOS

ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG
RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO

PROPRIETÁRIO:JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO:INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

09/12FORMATO:A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 05_SA_PR_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS
TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL
I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINOMESTRANDA:
MARCIO CORREIA CAMPOS

ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG
RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO

PROPRIETÁRIO:JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO:INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

10/12FORMATO:A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 05_SA_PR_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

I. EST. 01 I. EST. 03

I. EST. 06 I. EST. 02

I. CON. 03

I. EST. 04I. CON. 03

I. CON. 03

I. EST. 06

I. EST. 05

I. CON. 03

I. EST. 04 I. CON. 04

I. CON. 03

I. CON. 03

I. CON. 03

I. CON. 01

I. EST. 01

A1

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS
TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL
I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO



I. CON. 01

I. EST. 03I. EST. 01

I. CON. 03

I. EST. 04

I. CON. 01

I. CON. 03

I. EST. 04 I. EST. 01I. EST. 03I. CON. 03

LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINOMESTRANDA:
MARCIO CORREIA CAMPOS

ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG
RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO

PROPRIETÁRIO:JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO:INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

11/12FORMATO:A1 Estendido (59,4 X 90,7 cm)

ARQUIVO: 05_SA_PR_ARQ_RV02_FACHADAS

PRANCHA: FACHADAS

DATA: Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM LAJE MACIÇA  E PREMOLDADA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAINEIS E JANELAS DE VIDRO

PRÉDIO ANEXO 

RUÍNA 

PILARES E VIGAS METÁLICAS NA COLORAÇÃO CINZA ESCURO ESTRUTURADO 

PISO DE SEIXO ROLADO

EIXO DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADO COM GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO

PAINEL DE CHAPA METÁLICA DOBRADA E PERFURADA NA COR  CINZA CLARA

ÁREA EXTERNA

QUARDA CORPO DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO

INTERVENÇÕES TÉCNICAS CONSERVATIVAS
TIPO DE INTERVENÇÃO 

REFORÇO DE FUNDAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO SOLO I. EST. 01

COD. 

PREECHIMENTO DE LACUNAS I. EST. 02

REINTEGRAÇÃO DE FISSURASI. EST. 03

RECONEXÃO DOS VÍNCULOS ESTRUTURAIS I. EST. 04

REFORÇO ESTRUTURAL I. EST. 05

REESTRUTURAÇÃO DOS VÃOSI. EST. 06

SISTEMA DE DRENAGEMI. CON. 01

CONSOLIDAÇÃO ENTABLAMENTO DE PEDRAI. CON. 02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAISI. CON. 03

CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSAI. CON. 04

PAREDES COM ACABAMENTO LISO E PINTURA NA COR BRANCA OU CINZA

FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA 

PAVIMENTAÇÃO DE GRANILITE COM ACREGADOS NA COLORAÇÃO CINZA E BRANCO 

COM PISO VAZADO DE CONCRETO

ESCADA EM ESTRUTURA METALICA DE VIGA DUPLA COLORAÇÃO CINZA ESCURO 

ESTRUTURA DE COBERTURA  METÁLICA COM VEDAÇÃO EM PAINÉIS SANDWICH METÁLICOS  
NA COLORAÇÃO VERMELHO FOSCO E CINZA 

EM BASE E FUNDAÇÃO DE CONCRETO  

VERMELHA, MARROM E BRANCA

 PAVIMENTADO DE GRANILITE COM AGREGADOS NA COLORAÇÃO VERMELHA, 

DE ACABAMENTO LISO

MARROM E BRANCA

NOTA

-  PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO E CONSERVAÇÃO VER VOLUME III - CAP. II

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

I. EST. - INTEVENÇÃO ESTRUTURAL
I. CON. - INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO

A1



LEVANTAMENTO FÍSICO:

EQUIPE DE APOIO LEVANTAMENTO CADASTRAL

LEVANTAMENTO AÉREO:

CAROLINA SPÍNULA DINO
MESTRANDA:

MARCIO CORREIA CAMPOS
ORIENTADOR:

INFORMAÇÕES GERAIS
MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

SABARÁ / MG

RUA PROF. FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO, n° 63 - CENTRO
PROPRIETÁRIO: JURANDYR CARVALHO LAMEGO

PROTEÇÃO: INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO AO ACERVO CULTURAL - IPAC  2008

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NUMERAÇÃO:

12/12FORMATO: A1 (59,4 X 84,1 cm)

ARQUIVO: 07_SA_PR_ARQ_RV02_DRENAGEM

PRANCHA: SISTEMA DE DRENAGEM

DATA:
Junho/2018

Arquiteta: Bruna Costa Ferreira

Arquiteto: Jonatas Olier Araujo

Arquiteta: Nattalia Bom Conselho

Arquiteta: Ana Luiza de Pinho Mafra

Arquiteta: Anielle Kelly Vilela Freitas

Arquiteto: Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS

MPCECRE 2016

FACULDADE DE ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

A1

CONEXÃO COM DRENAGEM PÚBLICA

VALA DE CAPTAÇÃO PROFUNDA

DRENAGEM VIA PÚBLICA

LEGENDA

TUBO DE CONDUÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO
DRENAGEM PROFUNDA

CAIXA DE INSPEÇÃO

SISTEMAS DE DRENAGEM E MATERIAIS

JARDINS

NAS EXTREMIDADES DOS JARDINS É PREVISTA A INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO DE 10 CM
COM A FIXAÇÃO DE TELA PLÁSTICA NO TUBO DE CONEXÃO COM A CALHA CENTRAL. POSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO NO CARREAMENTO DE SEDIMENTOS PARA OS DUTOS DE CONDUÇÃO DA ÁGUA.

ÁREA
A INCLINAÇÃO DO PISO VISA ENCAMINHAR ÁGUA PARA O EIXO DO ESPAÇO EXTERNO, SE CONECTANDO
A VIA PÚBLICA POR MEIO DE DUAS SAÍDAS COM CAIXA DE INSPEÇÃO NAS EXTREMIDADES. GRELHA LINEAR
METÁLICA COM CANALETA DE CONCRETO.PAVIMENTADA

COBERTURA
DEVIDO A INCLINAÇÃO ACENTUADA DAS TELHAS A CALHA DE ALUMÍNIO DEVE SER LARGA E DE GRANDE
PROFUNDIDA. NO TOTAL FORAM PREDIMENSIONADOS CINCO TUBOS DE QUEBRA DE 10 mm DE DIÂMETRO.

TERRAÇO

OS TERRAÇOS FORAM PROTEJIDOS COM MANTA ASFÁLTICA SENDO EMBUTIDO NA LAJE CANALETAS DE
CONDUÇÃO DA ÁGUA. PARA O SEGUNDO ANDAR FORAM PREDIMENSIONADOS DOIS TUBOS DE QUEDRA
DE 10 mm DE DIÂMETRO. PARA OS TERRAÇOS DO PRIMEIRO ANDAR, GRELHAS DE SEÇÃO QUADRADA
CONDUZIRAM AS ÁGUA POR DOIS TUBOS DE QUEDA DE MESMO DIÂMETRO.

RUÍNA

NO INTERIOR DA RUÍNA FORAM PREDIMENSIONADOS QUATRO PONTOS DE COLETA DE ÁGUA. CADA  UM
COM DUTO DE CONDUÇÃO. PARA NÃO PERFURAR A FUNDAÇÃO, TEM COMO POSSIBILDIADE PASSAR A
TUBULAÇÃO UM NÍVEL ABAIXO DA SOLEIRA DAS PORTAS. GRELHA É METÁLICA E A CAIXA DE CONCRETO
DE SEÇÃO QUADRADA.

TUBO DE QUEDA

REFERÊNCIAS

-LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - MUNICÍPIO DE SABARÁ. 2004

-MAPA CADASTRAL CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ. IPHAN. 2003

-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > RAQUEL PIRES VAZ BRADÃO TEIXEIRA SECRETARIA DE OBRAS - SABARÁ (2008)

NOTA

-  PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL VER VOLUME II

-  PARA PROJETO DE INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA E DE CONSOLIDAÇÃO VER VOLUME III
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