
 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÍS MATHIAS 

 

 

 

 
INTERVENÇÃO EM EDIFICAÇÕES DE VALOR HISTÓRICO, 

ARQUITETÔNICO E CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADOR 
2017 



 
 

THAÍS MATHIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INTERVENÇÃO EM EDIFICAÇÕES DE VALOR HISTÓRICO, 
ARQUITETÔNICO E CULTURAL 

 

Artigo apresentado como exigência 
para obtenção de nota na disciplina de 
Planejamento Arquitetônico VII, 
ministrada pela Universidade Alto Vale 
do Rio do Peixe - UNIARP, sob 
orientação da Prof.ª Me. Cláudia Maté 
e da Prof.ª. Drª Patrícia Pellizzaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÇADOR 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus que me deu 
forças e me iluminou pаrа 
carregar este fardo nesta 
longa jornada e аоs meus 
familiares. Dedico. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por ter mе proporcionar tamanha oportunidade, por ter me 

cedido saúde е força pаrа suportar as atribulações. 

Aos meus familiares, pelo carinho e  por compreenderem a minha 

ausência.  

Ao meu Paulo Izael, pelo amor, pela compreensão, pelo incentivo, por 

não medir esforços para qυе se conseguisse chegar até aqui, tornando 

possível a realização deste sonho е por sua capacidade me tranquilizar em 

cada adversidade. 

Aos meus amigos de graduação que ao longo desta caminhada criamos 

laços afetivos, sendo que muitos levarei para toda minha vida. 

Agradeço também a todos os professores do curso que de uma maneira 

ou outra contribuíram para que me tornasse uma grande profissional, em 

especial a professora e coordenadora do curso Cláudia Maté, à professora 

Patrícia Pellizzaro, pela paciência que tiveram nas minhas orientações е pelo 

grande incentivo, tornando possível а conclusão deste trabalho,  à professora e 

amiga Fernanda Seleme que logo no início aceitou encarar esta caminhada 

juntas e à Fabieli Spessatto ex professora e coordenadora do curso pelo 

convívio, pеlо apoio, pelo incentivo е pela amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Um povo sem história é 
um povo sem memória". 
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RESUMO 

O trabalho discute a problemática relacionada às intervenções em edificações 
históricas, exibindo suas limitações, potencialidades, inserção da acessibilidade 
e os processos para efetivação quanto aos demais projetos hoje exigidos para 
segurança e comodidade dos usuários e da edificação em si. As intervenções 
são estudadas como forma de enfatizar a salvaguarda destes bens, 
reutilizando estas construções deixadas pelas gerações passadas, valorizando 
e imortalizando nossa cultura e nossas histórias. Apresentou-se três técnicas 
para propostas de intervenções que visam à preservação destes imóveis, 
expondo os níveis em que são possíveis intervir e as etapas a serem 
cumpridas para a materialização do projeto, relacionando-as com as questões 
atuais e com a dualidade entre a manutenção da integridade dos bens e a 
necessidade de sua modernização. Como estudo de caso, foi analisado uma 
intervenção contemporânea, identificando como foi mantida a integridade do 
patrimônio e incluída a acessibilidade sem deixar de atender as necessidades 
impostas pelo o novo uso da edificação. 

Palavras chave: Patrimônio histórico. Intervenção. Acessibilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa discute a importância da salvaguarda do patrimônio histórico 

e a valorização da memória de uma sociedade, buscando enfatizar a 

importância e necessidade da preservação e as possibilidades de intervenção 

nas edificações históricas, expondo a sua relevância nos âmbitos cultural, 

político e social através da manutenção e valorização dos elos afetivos e dos 

vínculos entre passado e presente. 

“A preservação - do latim praeservare, que significa observar 

previamente - tem aqui, portanto o sentido de guardar ou conservar para os 

próximos tempos”. (HOSMER, 1965 apud NETO, 1992, p. 01). 

O patrimônio histórico e cultural é formado pelo conjunto de bens 

materiais e imateriais, ele representa a memória materializada e que deve ser 

valorizada, pois é o que nos define, é a nossa identidade como uma sociedade. 

O patrimônio carrega consigo os valores e lembranças, conta histórias e 

mantem viva a cultura, a identidade e a memória coletiva. 

“Podemos caracterizar como patrimônio histórico arquitetônico qualquer 

edificação que represente parte da história local de uma cidade ou município” 

(GOULART, 2012, p. 01). 

A intervenção sobre o patrimônio edificado tem ocorrido de diferentes 

formas, utilizando diferentes objetivos, critérios e até mesmo diferentes 

nomenclaturas. Assim, nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo promover 

um debate acerca das questões ligadas ao patrimônio arquitetônico, discutindo 

as diferentes formas de intervenção sobre as edificações históricas, 

considerando, em especial, os aspectos relacionados à acessibilidade. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A pesquisa em questão tem como foco as intervenções em edificações 

histórias de modo a valorizar formação da memória e preservação das 

mesmas. Essas intervenções visam enriquecer a formação e preservação da 

memória e, ao mesmo tempo, viabilizar as edificações para abrigar novos usos, 

incluindo os aspectos ligados à acessibilidade. 

[...] quando se pensa em conservar esse patrimônio, é preciso ter em 
mente que o objetivo não pode ser simplesmente manter a dimensão 
material daqueles bens, mas sim os valores representados por aquele 
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patrimônio. Afinal vão ser aqueles valores que, em última instância, 
fazem que aqueles bens sejam considerados parte do patrimônio 
cultural. (BESSA, 2004, p.11) 

Seja qual for o processo de intervenção a ser aplicado, revitalização, 

restauro ou requalificação, ele exige uma pesquisa meticulosa e uma descrição 

dos critérios e objetivos a serem alcançados para a obtenção de um resultado 

satisfatório. Por este motivo, é imprescindível o conhecimento das técnicas de 

intervenção e seus processos. 

De acordo com Pizzi e Guevara (1997, apud BORGES; SALES, 2017, 

p.02): 

[...]as etapas de investigação da estrutura de uma edificação são as 
seguintes: a) Relatório Dimensional b) Relatório de danos Estruturais 
c) Reavaliação das degradações envolvidas d) estimativa de cálculo 
das ações mediante análise computacional. Tais etapas de 
investigação permitem a elaboração de um projeto viável sob o ponto 
de vista técnico, para recuperação dos elementos de uma estrutura.  

 A preservação e o ato de cuidar de um patrimônio cultural construído é 

um dos grandes desafios da atualidade. O desenvolvimento das cidades, o 

déficit habitacional, a expansão imobiliária e os impactos ambientais são 

fatores que implicam na preservação dos mesmos (FUNARI, 2017). A falta de 

conhecimento e de conscientização da sociedade sobre o tema abrem brechas 

para a desvalorização e abandono de edificações históricas e, 

consequentemente, da história, memória e cultura local. 

No Brasil, o cuidado do patrimônio sempre esteve a cargo da elite, 
cujas prioridades têm sido tanto míopes como ineficazes. Edifícios de 
alto estilo arquitetônico, protegidos por lei, são deixados nas mãos do 
mercado e o comércio ilegal de obras de arte é amplamente tolerado. 
(FUNARI, 2017, p.03). 

A partir disso, pode-se dizer que, infelizmente, os edifícios históricos 

estão sujeitos ao abandono e extinção com o passar dos anos, dando lugar a 

outras edificações. Parte destas novas edificações se sobressaem do todo e 

desconsideram as conformadoras do espaço urbano e sua história, 

prejudicando a leitura e compreensão espaciais. Ou seja, as edificações 

históricas são apagadas, dando lugar a novas construções que não conversam 

e não respeitam o meio até então existente.  

A especulação imobiliária é um dos principais fatores hoje responsáveis 

pelo desaparecimento de edificações históricas para o surgimento de novos 
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empreendimentos imobiliários, vistos como uma mudança evolutiva do meio 

urbano, que além de ocasionar o crescimento e renovação da cidade, também 

influência na identidade local e na relação entre os habitantes e o local onde 

vivem.  

[...] um dos fatores do desequilíbrio urbano não é apenas o da 
especulação a nível imobiliário, mas também a total falta de atenção 
que é voltada à memória coletiva dos habitantes, a sua noção de 
espaço e de cidade. (PORTOGHESI apud NETO, 1992, p. 03). 

Nesse contexto, são necessárias inciativas para resgatar e garantir a 

permanência do patrimônio e da identidade cultural das cidades brasileiras, e 

também de ações que possam atuar na manutenção da memória coletiva.  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde 
pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan 
proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua 
permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. 
(IPHAN, 2017, s.p.). 

Para Tinoco (2017, p.03): 

O equilíbrio das ações de intervenções deve pautar-se entre a 
autenticidade e integridade do bem patrimonial e os custos e 
benefícios sociais e humanos para o atendimento das necessidades 
funcionais da edificação. [...] compreende por intervenções 
inteligentes aquelas que têm a capacidade de se adaptar ao meio 
material (e imaterial) do objeto de modo garantir um equilíbrio 
progressivo entre o “novo” e o antigo. Ambos os termos levam ao 
entendimento de que, uma intervenção é sustentável quando garante 
ao objeto uma sobrevida maior, isto é, um prolongamento da 
expectativa de sua trajetória. Uma intervenção é inteligente quando 
garante a resiliência do material no longo prazo e sua capacidade de 
carga (uso). 

1.2 PROBLEMA 

Quando abordado o tema patrimônio histórico, inúmeras dificuldades são 

identificadas. Os principais problemas estão relacionados à falta de interesse 

na preservação e conservação do patrimônio edificado, à falta de 

conscientização da sociedade com a importância o valor destas edificações e, 

também, à falta de acessibilidade nestas edificações.  

Conservação corresponde ao “conjunto de ações destinadas a 
prolongar o tempo de vida de determinado bem cultural (e) engloba 
um ou mais tipos de intervenções”. (ALVES 2017, p. 02).  

É necessária maior conscientização por parte da sociedade e também 

dos governantes. O órgão nacional, IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 
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Artístico Nacional, atua promovendo medidas de proteção, preservação, 

divulgação e fiscalização dos bens culturais brasileiros, buscando resolver, da 

melhor maneira possível, cada caso e assegurando sua existência e usufruto 

para as gerações atuais e futuras, sem restrições à qualquer ser humano 

independe de suas capacidades e limitações. Entretanto, devido ao grande 

número de edificações que necessitam de ações referentes à preservação do 

patrimônio, o Iphan encontra problemas na tentativa de atuar, tanto em 

medidas de proteção como fiscalização. Por este motivo, a proteção do 

patrimônio histórico deve envolver a sociedade como um todo, já que se refere 

à história e memória do povo e cabe à sociedade querer fazer parte deste 

debate. 

Segundo Luponi (1998, p.75): 

A preservação do patrimônio cultural ainda não é vista pela sociedade 
brasileira e, especialmente, pelas autoridades constituídas, como um 
fator primordial diante das formidáveis tarefas de se permitir acesso à 
educação, habitação e saúde à maioria da população.  

A preservação de uma edificação histórica pode estar ligada à sua 

técnica e qualidade arquitetônica, aos fatores que remetem a um significado 

histórico ou cultural, ou ainda ao valor ambiental que possibilite e justifique sua 

salvaguarda (IPHAN, 2017, s.p.), pois se não fossem os estudos dos 

anteriores, as infraestruturas atuais não seriam as mesmas de hoje. Nas 

palavras de Neto (1992, p. ....)  “[...] todas as obras arquitetônicas construídas 

pelo homem estão sujeitas ao desgaste continuo e inevitável”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que se torna necessário a intervenção no 

imóvel, por diferentes motivos, mas muitas vezes até por questões de 

segurança, garantindo a sobrevivência destes espaços. Nos últimos anos têm 

sido recorrentes as alterações nas normas da Associação Brasileira de Normas 

técnicas (ABNT), exigindo que os edifícios mais recentes tenham que se 

adequar as exigências estabelecidas, como exemplo as normas atuais de 

acessibilidade, prevenção contra incêndio e reforço estrutural nestas 

edificações.  

Para Moraes e Ribeiro (2010 apud FERREIRA, 2012 p.17): 

As intervenções em suas variadas formas como a restauração, 
revitalização ou reabilitação são cada vez mais comuns na 
contemporaneidade, principalmente em edificações antigas 
(tombadas ou não pelo Patrimônio Histórico) que têm que se adequar 
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às atuais normas de acessibilidade, prevenção contra incêndio, 
reforço estrutural ou a mudanças e atualizações de programa 
arquitetônico. 

Qualquer imóvel, de modo geral, com o passar dos anos torna-se 

antiquado, seja pelos materiais empregados na edificação, pela perda de 

funcionalidade do imóvel decorrente principalmente de modificações de uso, ou 

simplesmente pela sua estética.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 As intervenções em edificações históricas têm como objetivo prolongar 

sua vida, possibilitado que um maior número de pessoas possa ter a 

oportunidade de conhecê-las independente de qualquer restrição.  

De acordo com Carvalho (2009, p. 01): 

Discute-se muito hoje a necessidade de preservação do Patrimônio 
Cultural, valorização do passado e memória coletiva das cidades; não 
só na arquitetura, mas em diversas áreas do conhecimento humano. 
O Patrimônio Arquitetônico representa uma produção simbólica e 
material, carregada de diferentes valores e capaz de expressar as 
experiências sociais de uma sociedade. 

Conforme Tinoco (2017, p.03): 

Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e do ambiente 
onde vive – e constrói, com os demais, a história dessa sociedade, 
legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das 
intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a 
compreensão da história humana pelas gerações futuras. A 
destruição dos bens herdados das gerações passadas acarreta o 
rompimento da corrente do conhecimento, levando-nos a repetir 
incessantemente experiências já vividas. Atualmente, a importância 
da preservação ganha novo foco, decorrente da necessária 
consciência de diminuirmos o impacto sobre o ambiente, provocado 
pela produção de bens. A preservação e o reuso de edifícios e 
objetos contribuem para a redução de energia e matéria-prima 
necessárias para a produção de novos. 

As edificações históricas transmitem consolidação e valorização da 

identidade histórico/cultural de uma cidade e seus acontecimentos históricos às 

gerações posteriores, e também são parâmetro urbano e arquitetônico para a 

atualidade, situam a população em diferentes tempos e propiciam o 

conhecimento “in loco” e a visão de uma cidade mais diversa e viva.  

A Carta Europeia do Patrimônio Arquitetônico (1975) reafirma a 
vontade de promover uma política comum e uma ação concentrada 
de proteção do patrimônio, sendo estes alguns de seus princípios:  
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ü o testemunho do passado documentado pelo patrimônio 
arquitetônico constitui um ambiente essencial para o equilíbrio e o 
desenvolvimento cultural do homem; 
ü o patrimônio arquitetônico constitui um capital espiritual, cultural, 
econômico e social de valor insubstituível;  
ü a estrutura do conjunto de edifícios históricos favorece o equilíbrio 
harmônico das sociedades;  
ü o patrimônio arquitetônico tem um valor educativo determinante;  
ü a conservação integrada minimiza a destruição e requer meios 
jurídicos, administrativos, financeiros e técnicos. (FERREIRA, 2012. 
p.30). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

Discutir as intervenções no patrimônio histórico arquitetônico e suas 

restrições frente à inclusão da acessibilidade nestas edificações. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) debater a importância da inclusão da acessibilidade em edificações 

em históricas; 

b) estudar as formas de intervenção em edificações históricas,  

revitalização, restauro e requalificação, e as etapas relacionas a 

realização de seus projetos;  

c) analisar obra correlata, investigando a técnica empregada e a 

inclusão da acessibilidade. 

1.5 METODOLOGIA 

O presente artigo discute as diferentes formas e as etapas dos projetos 

de intervenções em edificações de valor histórico, arquitetônico e cultural.  

A pesquisa se caracteriza como um estudo bibliográfico (livros, artigos 

científicos, revistas especializadas e trabalhos acadêmicos) onde foram 

extraídos os fundamentos e conceitos acerca da temática de patrimônio 

históricos e de cada processo, estudando as diferentes técnicas a serem 

aplicadas em cada situação. O estudo de caso teve como principal fonte de 

pesquisa sites e revistas especializadas em arquitetura e urbanismo, buscando 

aprofundamento da técnica empregada, seus benefícios e particularidades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1  TÉCNICAS DE INTERVENÇÕES: 

É importante salientar que existem diferentes graus de intervenções no 

patrimônio construído e é fundamental conhecê-los e segui-los, pois cabe ao 

proprietário a escolha do grau de interferência que o prédio sofrerá.  

A harmonização entre o antigo e o novo pode passar por vários 
níveis, como salienta BROLIN (1984). Em termos gerais, uma reforma 
apresenta três graus de interferência no projeto original, a saber:  
RADICAL: quando os novos elementos intencionalmente contrastam 
com o existente, pelas intenções projetuais ou tratamento a nível de 
material, cor, textura, etc. Há um choque em termos formais paralelo 
ao de termos funcionais.  
EQUILIBRADO: quando se procura associar harmonicamente os 
acréscimos ou modificações ao que já existe, o que pode ser feito 
através da repetição de tipos, unificação de motivos e tratamento 
cromático, mas nunca de maneira dissimulada, isto é, promovendo 
algum tipo de "falsifica- ção" da obra.  
SUTIL: quando há um respeito completo ao que existe previamente, 
tanto em função dos novos componentes sugeridos como dos novos 
usos previstos. Muitas vezes, é bastante difícil identificar o que foi 
reformulado. (NETO, 1992, p. 03). 

Com o grau de intervenção definido, é necessário escolher qual 

intervenção será realizada na edificação, que seja adequada às necessidades 

e à intenção do projeto. Na presente pesquisa, são apresentadas três formas 

de intervenção que podem ser aplicadas nestas edificações, sendo elas: 

revitalização, restauro e requalificação. 

A revitalização significa um conjunto de ações que dão nova vida ou 

vigor, o ato vitalizar alguma coisa ou algo. Para Neto (1992, p. 03): 

a revitalização consiste na reestruturação de um conjunto urbanístico 
ou obra arquitetônica, ou seja, na série de trabalhos que visam 
revitalizar - dar nova vida - ou reabilitar - dar nova habilidade - a 
determinada obra que se encontra em deterioração ou mesmo 
desuso. Para tanto, permite-se reformular componentes - elementos 
constituintes -, associar novas funções e acrescentar intenções ao 
projeto, desde que se mantenha total ou parcialmente o caráter 
original.  

O processo de revitalização possibilita uma reformulação de caráter 

mais moderna na edificação, agregando usos atuais, que venham a 

acrescentar ao edifício já existente. Mas, nada impede que seja mantida a 

mesma função, cabe à intenção de cada projeto.  
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Este tipo de intervenção possibilita maior flexibilidade no projeto e a 

inserção de novos elementos, ligando o passado com o presente, seja de 

forma contrastante ou não, permitindo que haja distinção entre o novo e o 

velho. Esta técnica trabalha com o reaproveitamento da obra existente, utiliza o 

valor econômico, cenográfico e sentimental da obra arquitetônica. 

Na maioria dos casos, a revitalização acaba tendo um custo mais 

elevado do que a construção de uma nova edificação, mas quando a intenção 

é a preservação do bem material, o custo, quando possível, deve ser deixado 

de lado. Um projeto de revitalização bem feito, corretamente planejado, 

projetado e executado poderá manter o edifício atualizado e seguro, 

aumentando sua vida útil, diminuindo custos com manutenção e aumentando 

suas possibilidades de uso.  

Restaurar significa voltar a possuir algo que foi perdido; é a ação de 

recuperar e/ou reparar; conserto (DICIO, 2017). Nas palavras de Neto (1992, 

p.02): 

A restauração consiste em recuperar uma obra, o que pode acontecer 
de dois modos: fazendo uma "reversão" ao estado original - o que 
pressupõe uma reconstituição histórica - ou fazendo uma 
"intervenção" da obra em si, respeitando, entretanto, seu caráter, 
função e forma. Segundo AZEVEDO (1987), a recuperação é uma 
intervenção destinada a eliminar a obsolescência física e funcional de 
uma obra e permitir seu pleno uso social, evitando sua disfunção, 
abandono e, consequentemente, destruição. Assim, restauração 
trata-se do conjunto de trabalhos de regeneração de uma ou mais 
edificações de importância histórica, cujo resultado deve refletir as 
condições reais em que tais obras eram utilizadas. 

Para Carbonara (1990 apud KHUL, 1998, p. 02). 

O restauro é um ato histórico-crítico (no sentido que se vale de um 
juízo), conservativo (no sentido de que sua finalidade primária que é 
mandar para o futuro um “bem” no melhor estado possível) [...] e 
também criativo pela clara consciência de que todo ato, até mesmo o 
de simples manutenção, “muda” de qualquer forma o objeto e que tal 
mutação, mesmo que guiada historicamente e tecnicamente 
irrepreensível, implica uma resposta que não poderá jamais resultar 
figurativamente neutra e que, nesse sentido, é prefigurada e 
controlada através de um projeto.  

Ligada à conservação e recuperação, a ação de restaurar consiste em 

preservar a forma e funções originais da edificação. Conforme Csepcsényi, 

Salgado e Ribeiro (2006), o objetivo do restauro é prolongar a vida de um bem 

o mantendo enquanto obra de arte, também por meio do uso que prorroga sua 
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existência e serve à sociedade. Os autores apontam que a finalidade básica do 

projeto de restauração é planejar, programar e controlar as intervenções.  

A recuperação de um patrimônio construído é possível através da 

utilização de ferramentas especificas para este tipo de intervenção, modernas 

ou mesmo as ferramentas tradicionais, que devem respeitar a obra.  

Isto pode ser feito de duas maneiras: utilizando-se de artesãos que 
trabalham com as ferramentas tradicionais ou utilizando-se materiais 
e ferramentas modernas, mas que respeitam o aspecto arquitetônico 
original. (NETO, 1992, p. 02). 

No entanto, são poucos os profissionais competentes especializados 

nesta área totalmente singular. É um trabalho totalmente minucioso, moroso, 

cauteloso e muitas vezes manual e, em consequência, essa mão de obra tem 

um custo mais elevado.   

A Requalificação é associada, na maioria das vezes, com o verbo de 

reciclagem e reutilização. O ato de requalificação significa atribuir uma nova 

função a edificação aproveitando o espaço existente. 

Esta forma de intervenção, geralmente, está relacionada com a  

consciência ecológica e sustentabilidade. Ela envolve projetos que visam a 

eficiência das edificações, economia de gastos e adaptação às necessidades 

dos usuários, dentro das limitações físicas de sua estrutura (SOUSA, 2014).  

Quanto à reciclagem, esta baseia-se essencialmente na reutilização 
de um edifício ou sítio urbano, ou melhor, numa adaptação a novos 
usos. Reciclar é iniciar um novo ciclo de utilização da obra, o que 
pode ser feito não só com a mudança de função da mesma como da 
sua forma e até caráter. Vai desde a modernização da aparência até 
o aproveitamento do valor econômico, cenográfico e sentimental da 
obra arquitetônica. (NETO, 1992, p. 03).  

Essas alterações em edifícios existentes podem resultar no avanço da 

eficiência energética, na redução do consumo de água, na melhora no conforto 

e a qualidade dos espaços em termos de luz natural, qualidade do ar, 

diminuição do barulho, alterações que beneficie o bem-estar do usuário 

(SOUSA, 2014). E, por ser uma técnica que se utiliza do reaproveitamento 

tornando uma prática mais econômica comparada as anteriores. 
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2.1.1 As etapas dos processos de intervenções  

Um projeto de intervenção é um estudo que visa solucionar problemas 

que a construção vem apresentando ou até mesmo que causaram sua 

inviabilidade. Um projeto deste porte é relevante, pois cabe a ele prevenir 

riscos maiores a edificação e aqueles que a utilizam.  

Como qualquer outro, os projetos de intervenção devem seguir uma 

série de etapas, conforme apresentado no fluxograma da Figura 1, sendo que 

cada uma tem suas peculiaridades em seus processos: 

Figura 1. Fluxograma etapas para projetos de intervenção. 

 
Fonte: OLENDER (2006) 

Na primeira etapa, Identificação do bem (Figura 2), é realizado um 

levantamento de coleta de dados, onde é coletado o máximo de informações 

possíveis sobre a edificação que é objeto da intervenção, como: informações 

históricas, levantamento físico do estado atual da edificação, técnica aplicada 

na edificação, estilo arquitetônico e o local em que a construção se encontra. 

Como o levantamento de todas estas informações, é possível ter melhor 

compreensão dos motivos que levaram ao reconhecimento da edificação pela 

população e o desejo de preservá-la. A partir dos dados obtidos também é 

possível elaborar uma proposta de intervenção mais adequada à situação. 
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Figura 2. Fluxograma das atividades para a identificação do bem. 

 
Fonte: : OLENDER (2006) 

Na segunda etapa, nomeada de diagnóstico, é realizado o 

complemento e aprofundamento das informações anteriormente obtidas. Os 

desdobramentos desta etapa são apresentados com maior clareza na Figura 3. 

Figura 3. Fluxograma do diagnóstico. 

 
Fonte: : OLENDER (2006) 
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Somente após o pleno conhecimento do local onde o bem está situado, 

do amplo diagnóstico realizado  e das conclusões levantadas sobre a 

edificação, o profissional obtém as diretrizes fundamentais para uma adequada 

intervenção no ambiente. A intervenção deve estar pautada nos princípios da 

legalidade e de acordo com todas as normativas vigentes, que incluem as 

normas voltadas à acessibilidade nos ambientes construídos. 

Todas as etapas anteriores, quando bem reproduzidas, embasam de 

maneira eficiente e eficaz a futura intervenção a ser feita. Revelando, assim, a 

intensidade e a técnica a ser utilizada para que melhor se adeque as 

especificidades que cada projeto necessita. Portanto, a proposta de 

intervenção, apresentada na Figura 4, tem como fator principal a elaboração de 

um projeto que solucione os problemas levantados nas fases anteriores e, 

principalmente, a preservação e valorização do bem. 

Figura 4. Fluxograma da proposta para a intervenção. 

 
Fonte: : OLENDER (2006) 

2.1.2 Inclusão da acessibilidade em edificações históricas 

Acessibilidade e preservação do patrimônio histórico são dois temas 

distintos, muitas vezes tratados como opostos, mas que atualmente não podem 

mais ser debatidos de forma isolada. Surgidos em épocas diferentes, hoje os 

projetos de intervenção no patrimônio construído e os projetos de 

acessibilidade precisam incluir um ao outro, unindo ambas questões para que 
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seja possível promover a inclusão de todo e qualquer ser humano para que 

tenha direito de usufruir do patrimônio histórico. 

Conforme Andrade (2009, p.17), “as cidades brasileiras surgiram em 

uma época em que não havia a preocupação em incluir as pessoas com 

deficiências na sociedade”. No entanto, na atualidade, como apontam os 

resultados do Censo Demográfico 2010, 45 606 048 milhões de pessoas que 

declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo 

a 23,9% da população brasileira (Figura 5). Dessas pessoas, 38 473 702 se 

encontravam em áreas urbanas e 7 132 347, em áreas rurais (IBGE, 2010). 

Figura 5.  Cartograma demográfico. 

 
Fonte: IBGE (2010) 

O direito de ir e vir é garantido pela Lei e estão expressos na 

Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XV: “É livre a locomoção no 

território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
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lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens”. Portanto, não pode haver 

nenhum empecilho que possa barrar ou restringir o acesso de qualquer 

cidadão, independentemente de sua raça, crença, gênero e capacidade 

fisiológica.  

Nas palavras de Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012, p.11): 

Além dessas pessoas, devemos pensar que qualquer um está sujeito, 
em algum momento de sua vida, a enfrentar dificuldades para a 
realização de atividades devido a acidentes, doenças ou, 
simplesmente, pelo processo natural de envelhecimento.  

Além do mais, nota-se que a população idosa vem crescendo cada vez 

mais ao longo dos anos e é natural que o ser humano, com o envelhecimento, 

apresente algumas limitações na realização das atividades exercidas. Os 

dados do IBGE, apresentados na sequência, demostram o crescimento 

populacional no país por faixa etária, gênero e ano.  

Figura 6. Pirâmide etária de 1980 do 
Brasil. 

Figura 7. Pirâmide etária de 2010 do 
Brasil. 

  
Fonte: IBGE (2010) 

Na Figura 06, referente ao ano de 1980, é visível o formato de pirâmide 

etária que significa uma alta taxa de natalidade e baixa expectativa de vida 

para os idosos. Já na segunda pirâmide relativa ao ano de 2010, Figura 07, é 

notória a evolução da população brasileira. As taxas de natalidade decaíram e, 

em contrapartida, a expectativa de vida da população brasileira apresentou 

significativo aumento. Assim, a relação entre as duas pirâmides deixa explícito 

o envelhecimento da população. 
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A análise da terceira pirâmide, Figura 8, mostra que haverá um número 

muito superior de idosos em 2050. Caso a estimativa se confirme, a população 

brasileira terá um número significativo de população idosa futuramente. Fato 

que é bem presente em países europeus onde a estrutura etária é composta 

por uma presença marcante da população adulta e de uma porcentagem 

elevada de idosos, consequência do baixo crescimento demográfico e da alta 

expectativa de vida (UNRIC, 2012). 

Figura 8. Estimativa de pirâmide etária para 2050 do Brasil: 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Diante disto, torna-se necessário a promoção da acessibilidade em 

edificações históricas, tornando-as mais acessíveis possíveis. A palavra 

acessibilidade em primeira instância nos remete em facilitar o acesso e a 

locomoção das pessoas portadoras de deficiência (deficientes físicos totais ou 

parciais, crianças, idosos, grávidas, mulheres portando carrinho de bebê, 

pessoas com alguma limitação temporária, etc...). Num conceito mais amplo, 

consideramos que todos lugares e ambientes, independente de serem lugares 

públicos e privados, devem ter acesso a qualquer pessoa. 

A NBR 9050/04 define as condições de acessibilidade no meio urbano 

em edificações. Ela determina os princípios e parâmetros técnicos a serem 
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desenvolvidos, elaborados e observados nos projetos (construções, 

adaptações de edificações, mobiliário, instalações e equipamentos urbanos) 

para a inclusão da acessibilidade.  

A NBR 9050/04 determina a utilização de aparelhos e elementos que 

auxiliam que qualquer indivíduo possa se adequar ás condições impostas no 

espaço edificado, sendo que a utilização do espaço deve acomodar níveis de 

segurança adequáveis a diferentes situações, reduzindo a possibilidade de 

estresse pelo esforço físico, pelo movimento ou pela percepção sensorial.  

A norma ainda salienta: a dimensão do módulo de referência da 

cadeira de rodas (incluindo o raio necessário para manobra), as referências 

para alcance manual e visual, as formas de comunicação, a sinalização 

horizontal e vertical (piso tátil e braile), o dimensionamento de circulações, 

rampas e escadas, e características de piso. Também cita especificações de 

equipamentos eletrônicos (elevador, plataforma elevatória, esteira rolante), 

estacionamentos e banheiros. 

Para Andrade (2009 p. 02): 

Pode-se dizer que falar em acessibilidade é projetar edifícios, cidades 
e produtos que possam ser utilizados com conforto, segurança e 
autonomia por todas as pessoas, independente de suas capacidades 
ou limitações, de forma igualitária.  

Os componentes para inclusão de pessoas com deficiência em 

edificações históricas têm como foco a diminuição de restrições para pessoas 

com estas devidas limitações e capacidades.  

De acordo com Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012, p.14): 

[...} é importante reconhecer que a eliminação de barreiras e a 
solução dos problemas de acessibilidade dependem de diferentes 
âmbitos de atuação - projeto, execução e fiscalização – e que exigem 
a respectiva capacitação profissional. Os profissionais responsáveis 
pelo projeto devem saber identificar os problemas existentes e 
desenvolver soluções técnicas adequadas. Na execução de novos 
projetos e reformas, devem ser mantidas as especificações técnicas 
estabelecidas.  

As autoras ainda apontam ( 2012, p.01): 

O projeto de adaptação e remodelação de edifícios antigos, para 
novos usos ou para as novas exigências de usos antigos, tornou-se 
um desafio para os arquitetos contemporâneos, tendo em vista que 
essa preocupação não tem merecido a devida importância na história 
da Arquitetura Brasileira. O déficit de profissionais especializados e 
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de bibliografia específica faz com que as experiências realizadas 
utilizem métodos diferenciados, gerando projetos deficientes e obras 
cuja qualidade construtiva não é a desejável.  

Nesse contexto, torna-se imprescindível que haja alguma alteração por 

conta destes fatores. É indispensável a aplicação da legislação de 

acessibilidade em projetos de intervenção em edificações históricas, para que 

seja possível utilizar ou reutilizar os prédios atendendo todos os pré-requisitos. 

As intervenções em patrimônio histórico têm o intuito de agregar benfeitorias as 

edificações, e conforme dita a NBR 9050/04, as edificações e equipamentos 

urbanos que venham a ser reformados devem ser tornados acessíveis, e, em 

reformas parciais, a parte reformada deve ser tornada acessível. 

3  ESTUDO DE CASO 

Neste tópico é discutido o projeto da Pinacoteca de São Paulo, 

localizada na Praça da Luz, no bairro Bom Retiro em SP. Atualmente é 

denominado museu de artes visuais, tendo destaque na produção brasileira do 

século XIX até a contemporaneidade. É considerado o museu mais antigo da 

capital paulista, fundado em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Figura 9. Vista da Pinacoteca -  SP e seu entorno. 

 
Fonte: ROCHA (2015) 
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O projeto original é do escritório do famoso arquiteto Ramos de 

Azevedo, realizado no final do século XIX (1887-1900), com uma área de 

10.815,00m². A edificação passou por uma reforma em 1988, que envolveu os 

arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli, Wellington Torres e 

também o artista plástico Emanoel Araújo. O objetivo da reforma foi a 

adequação da edificação e inclusão da acessibilidade para atender ao novo 

uso, a implantação do atual museu na edificação (ROCHA, 2015).  

O projeto de intervenção teve seu início em 1993 e a obra foi 

financiada pelo Ministério da Cultura e pelo o Governo de São Paulo por meio 

da Secretaria da Cultura (ROCHA, 2015). 

Inicialmente foi necessário adequar a infraestrutura na edificação à real 

necessidade, tornando ela mais funcional e acessível. Para tanto, foram 

construídos e implantados: um elevador para transporte de pessoas e 

materiais, sanitários adaptáveis, ampliação da biblioteca, laboratórios de 

restauro, acervo e depósitos, e modernização de toda a rede elétrica. O projeto 

luminotécnico é do arquiteto italiano Piero Castiglioni (MÜLLER, 2000). 

Nas palavras de Rocha (2015, p.16): 

Complementando a adequação do edifício às condições técnicas e de 
infra estrutura necessárias no desempenho adequado da função 
museológica, foram executadas algumas obras prioritárias: o reforço 
estrutural dos pisos originais de madeira através de 
vigamento; complementar com perfis de aço; sistema de climatização 
nas áreas das Exposições Temporárias, Depósito do Acervo, 
Auditório, Laboratório de Restauro; elevadores para montagens e 
público; sistema de controle e segurança; sinalização; rede elétrica 
com adequada capacidade de carga; ampliações das áreas do 
Depósito do Acervo, Laboratório de Restauro e Biblioteca; criação do 
Café e Restaurante. 

O projeto de intervenção se atentou nas estruturas em alvenaria que 

devido ao tempo estavam desgastadas, valorizaram sua arquitetura original 

dando destaque aos principais elementos da edificação (MÜLLER, 2000).  

Foram inseridas claraboias planas com uma estrutura metálica reticular 

e vidros laminados acima dos pátios internos (Figura 10) para fácil trafego de 

pessoas, sem que o tempo atrapalhasse esta ação. Além da ampliação dos 

espaços de exposição, as claraboias ainda proporcionam uma iluminação 

totalmente natural e homogenia no interior da edificação (MÜLLER, 2000). 
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Figura 10. Claraboias da Pinacoteca - SP. 

 
Fonte: ROCHA (2015) 

O projeto subtraiu cerca de cem esquadrias, dando maior amplitude 

aos amibientes, facilitando os fluxos e minimizando as barreiras fisicas, 

integrando os espaços tornando o local mais arejado, limpo e promovendo 

maior isolação no ambiente. A retirada das esquadrias também proporcionou 

maior destaque às paredes internas grossas de tijolos (ROCHA, 2015, p.08) 

Figura 11. Vista de uma das esquadrias da Pinacoteca - SP. 

 
Fonte: ROCHA (2015) 
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A inserção das claraboias reforçou a criação de um novo eixo de 

circulação longitudinal, que mudou o acesso principal da edificação para face 

sul onde o trânsito é mais tranquilo. Com o descolamento do acesso principal, 

a antiga escadaria que proporcionava o acesso à edificação recebeu um novo 

uso. Esse espaço diferenciado para as exposições que possibilitou maior 

contato com a cidade, projetando-se um balcão metálico com formas orgânicas 

(MÜLLER, 2000). 

O projeto ainda conta com duas passarelas metálicas, Figura 12, que 

se cruzam logo acima dos pátios internos, que possibilitou melhor fluxo interno, 

otimizando o deslocamento das pessoas (MÜLLER, 2000).  

Figura 12. Vista das passarelas e elevador. 

 
Fonte: ROCHA (2015) 

É notório que o principal material utilizado da intervenção da 

pinacoteca foi o aço, estando evidente nas passarelas, nos parapeitos, nos 

novos pisos, nas coberturas, nos elevadores, nas esquadrias, nos forros e nas 

escadas novas.  A escolha do material foi devido a sua melhor adaptação com 

a execução, sua flexibilidade enquanto manuseio da sua forma e por ser um 

material totalmente distinto do que continha na obra, tendo uma conversa 

envolvente entre os materiais da edificação. 
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Figura 13. Fachada aonde era o acesso antigo principal.

 

Fonte: ROCHA (2015) 

O projeto de intervenção da Pinacoteca é um exemplo a ser seguido 

devido aos aspectos que apresenta, em especial por ter atendido e seguido as 

normas para a inserção da acessibilidade juntamente com a preservação e a 

reutilização do edifício, isto tudo sem esquecer-se das demandas que o museu 

precisava devido as obras de arte. 

A Pinacoteca é um conjunto de elementos totalmente distintos um do 

outro, um diálogo entre o novo e o velho que valoriza e respeita sua 

arquitetura, cuja essência original foi mantida. O projeto devolveu à população 

um edifício com elegância e simplicidade, por meio de uma intervenção 

despreocupada em ser idêntica com a do passado e deixando, assim, também 

sua marca contemporânea na cidade. 
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4  CONCLUSÃO 

Ao abordar os assuntos acessibilidade e patrimônio histórico, a 

pesquisa evidenciou a importância, antes de qualquer coisa, da educação 

patrimonial. É através do conhecimento da história e cultura e da criação de um 

elo afetivo entre a sociedade e seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, 

que é despertado o interesse na sua manutenção, proteção e preservação. 

Atualmente, a inclusão da acessibilidade em edificações de valor 

histórico-cultural se depara com diversas dificuldades. Obras construídas 

décadas ou anos atrás, num passado onde não havia tal preocupação, hoje 

precisam se adequar às leis e normas para que possam ser devidamente 

utilizadas com segurança e comodidade. Como outra dificuldade, também 

pode-se observar a falta de mão de obra qualificada e especializada nesta 

área, a carência de profissionais treinados e capacitados para atuar no 

mercado. 

A preservação destas edificações e suas adequações aos parâmetros 

técnicos de acessibilidade é fundamental para viabilidade de qualquer proposta 

de intervenção e reutilização destes patrimônios, que tem como dever permitir 

o acesso. É intrínseco que as edificações sejam devidamente adequadas para 

a inclusão da acessibilidade, eliminando as barreiras arquitetônicas para que 

não haja condições de exclusão. Todas as pessoas têm direito de usufruir do 

espaço de maneira igualitária, independente de suas capacidades ou 

limitações.  

O estudo da Pinacoteca mostrou que é possível a realização e 

materialização de um projeto de intervenção empregando conjuntamente a 

acessibilidade, e sua normatização específica, e o respeito à edificação e à 

memória coletiva da sociedade. 

Foi de grande valia o estudo sobre as formas de intervenções nestas 

edificações que carregam um valor histórico e também afetivo de uma 

sociedade. Cada uma das formas de intervenção, com as diferenças técnicas, 

processos e objetivos, o tem seu papel neste âmbito de prolongar a memória e 

a vida das edificações.  

 



29 
 

REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, Isabela Fernandes. Diretrizes para Acessibilidade em 
Edificações Históricas a partir do estudo da Arquitetura Eclética em 
PelotasRS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa 
de Pós-Graduação, UFSC, 2009. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. Disponível em Acesso em 10 
maio de 2017. 

BESSA, Altamiro Sérgio. Preservação do Patrimônio Cultural: nossas casas 
e cidades, uma herança para o futuro. Altamiro Sérgio Mol Bessa – Belo 
Horizonte: CREA-MG,  2004. 

BORGES, Sáles. Recuperação estrutural de edificações históricas 
utilizando perfis formados a frio. Disponível em:  
<http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/nova_versao/pdf/cee39_45.pdf>.  Acesso 
em: 27 março de 2017. 

CARVALHO, Eder Santos. Porque Preservar o Patrimônio Histórico e 
Cultural. Disponível em: 
<http://historiaearquitetura.blogspot.com.br/2009/04/porque-preservar-o-
patrimonio-historico.html>. Acesso em 31 de março de 2017. 

CSEPCSÉNYI, Ana Cristina; SALGADO, Mônica S.; Ribeiro, Rosina T. M. 
Análise do processo de projeto de restauração sob a ótica da gestão da 
qualidade. Disponível em: < 
http://www.infohab.org.br/entac2014/2006/artigos/ENTAC2006_1491_1502.pdf
> Acesso em 3 de abril de 2017. 

DICIO. Dicionário On-line de Português. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br>. Acesso em: 24 de março de 2017. 

DISCHINGER, Marta; BINS ELY. Vera Helena Moro; PIARDI, Sonia. 
Promovendo a acessibilidade nos edifícios públicos: Programa de 
Fiscalização do Ministério Público de Santa Catarina. Disponível em: < 
http://www.mpam.mp.br/attachments/article/5533/manual_acessibilidade_comp
actado.pdf> Acesso em 26 de abril de 2017. 

FERREIRA, Franciele Maria Costa. Intervenção em edificações de interesse 
histórico com elementos metálicos [manuscrito] : estudo de caso : Museu 
das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG / Franciele Maria Costa Ferreira - 
2012. 



30 
 

FUNARI, Pedro Paulo. Os desafios da destruição e conservação do 
patrimônio cultural no Brasil. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.005/970>. Acesso em 
27 de março de 2017. 

GOULART, Anderson, A importância da preservação do patrimônio 
histórico arquitetônico para a história local. Disponível em: 
<https://patrimonioculturaldecriciuma.wordpress.com/2012/08/22/333/>. Acesso 
em: 27 de março de 2017. 

IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_defici
encia.pdf>. Acesso em: 5 de maio de 2017. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em 5 de maio de 2017. 

IPHAN, O Iphan. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>. Acesso em 01 de abril de 
2017.  

KUHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura de ferroe arquitetura ferroviária em 
São Paulo. São Paulo: Ateliê Editorial; FAPESP; Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo, 1998. 

LUPORINI, Preservação de Bens Culturais. Disponível em: 
<http://www.parqscar.ufscar.br/preservacao-de-bens-culturais>. Acesso em 31 
de março de 2017. 

MÜLLER, Fábio. Velha-nova Pinacoteca: de espaço a lugar. Disponível em: 
< http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/951> Acesso em 
18 de maio de 2017. 

NETO, A.M. Castelnou, A intervenção arquitetônica em obras existentes. 
Semina : Ci. Exatas/Tecnol., Londrina, v. 13, n. 4, p. 265-268, dez. 1992. 

OLENDER, Monica Cristina H. L.  A técnica do pau-a-pique: subsídios para a 
sua preservação. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal da Bahia, 2006. 

ROCHA, Paulo Mendes. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em 
<http://www.archdaily.com.br/br/787997/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-
paulo-mendes-da-rocha> Acesso em: 18 de maio de 2017. 

SOUSA, Keila Pinho. Requalificação da edificação: Retrofit. Revista 
Especialize On-line IPOG, Goiânia, 8ª Edição nº 009 vol.01, 2014. 



31 
 

TINOCO, Jorge  Eduardo Lucena. Teoria e prática da conservação no uso 
de materiais e técnicas tradicionais: as experiências do CECI. Disponível 
em: <http://www.ct.ceci-br.org/ceci/en/informacao/acervo-para-
download/category/2-cursos.html?download=117%3Ateoria-e-prtica-da-
conservao >. Acesso em: 01 de abril de 2017. 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Normalização de trabalhos 
acadêmicos da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe. Universidade do 
Alto Vale do Rio do Peixe. Caçador: UNIARP, 2011. - Publicação online: 
www.uniarp.edu.br. 

UNRIC - Centro Regional de Informação das Nações Unidas. Envelhecimento 
da população é um dos maiores desafios da Europa, 2012. Disponível em: 
http://www.unric.org/pt/actualidade/26453-envelhecimento-da-populacao-e-um-
dos-maiores-desafios-da-europa. Acesso em: 01 de abril de 2017. 
 

 


