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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TOMBAMENTO NOS PATRIMÔNIOS 

HISTÓRICOS FERROVIÁRIOS 

 

Lorrainy Kelly Baltazar da Silva 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por principal objetivo evidenciar a importância de entender e preservar o valor 

histórico, bem como os patrimônios das cidades e em especial o patrimônio industrial 

ferroviário, apresentar e esclarecer o papel e a importância do nosso Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), além disso, conduzir uma breve discussão a respeito da 

eficiência que o ato de tombamento ocasiona com relação a preservação dos patrimônios 

históricos, e também dos diferentes tipos de medidas protetivas desenvolvidas para a salvaguarda 

dos patrimônios históricos, fundamentando, retratando e questionando, com correlatos, a real 

efetividade de proteção que o tombamento, principalmente, propicia aos bens. 

 

Palavras-chave: Bens Patrimoniais. Proteção. Salvaguarda. 

 

 

 

MOMENTUM EFFICIENCY ANALYSIS OF TIPPING IN HISTORICAL  

HERITAGE 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present highlight the importance understand and preserve the historical 

value, like the city heritage in particular rail industrial heritage, present and clarify the role 

and importance of the National Artistic and Historical Heritage Institute (IPHAN) in 

portuguese, beside that conduct a brief discussion about efficiency that the act of tipping 

causes regarding the preservation historical of heritage, and also different types of protective 

and developed to safeguard the historical heritage grouding, portraying and questioning with 

correlates the real effectiveness, protection that tipping mainly propitious to valuable. 

 

Keywords: Patrimonial Goods. Protection. Safeguard. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Atualmente, de acordo com a base de dados do Iphan são tombados cerca de 1.262 

bens materiais no país. O objetivo do Iphan é desenvolver e aplicar meios de preservar os 

bens de natureza material, imaterial e de valor arqueológico, evitando que sejam destruídos ou 

descaracterizados. O patrimônio cultural é definido por um grupo de bens móveis e imóveis 

existente no país dos quais a conservação é de interesse público, por serem ligados a fatos 

memoráveis da história do país, ou pelo valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou 

artístico. (BRASIL, 2019).  

 O patrimônio industrial ferroviário brasileiro se enquadra nesse grupo de bens móveis 

que são ligados a fatos memoráveis da história do Brasil, pois foram de grande importância 

para o desenvolvimento econômico e cultural do país na época.  

Para Hagatong (2014, p. 1) 

 

A aquisição de uma “consciência histórica” perante o legado de outras 

gerações conduziu a um novo interesse pela preservação do patrimônio 

ferroviário. Atualmente, o incentivo da prática de ações de preservação 

assegura-se pelo direito ao conhecimento, que os bens patrimoniais são 

portadores, e pela continuidade desses valores e memórias para as gerações 

presentes e futuras. Esta ligação com a herança do passado levou a um 

amadurecimento da discussão e da forma de intervir no património, 

progredindo para um crescente número de experiências práticas de sucesso 

na reabilitação e reutilização do patrimônio ferroviário. 

 

 Dada a riqueza histórica e cultural que toda essa quantidade de bens existentes, 

conferem ao país, imputar a proteção, manutenção e conservação desses patrimônios se torna 

indispensável para a longevidade desses patrimônios para que se perpetuem na história. Desse 

modo, as perguntas que norteiam o rumo dessa pesquisa é: Afinal, o tombamento é suficiente 

para preservar um patrimônio? Até que ponto essa proteção efetivamente acontece? Buscando 

esclarecer estas questões, faz-se necessária a análise de diferentes acontecimentos ocorridos 

com importantes patrimônios históricos tombados para se chegar a uma conclusão. 

 

 

 



5 

 

 

2 O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL FERROVIÁRIO E AS CIDADES 

 

De acordo com a Cartilha da Proteção do Patrimônio Cultural os principais 

elementos da identidade de um povo são a sua cultura e sua memória, estes são os 

motivadores por unir as pessoas ao redor de algo comum.  

 

[...] O patrimônio cultural, efetiva e torna visível o sentimento pela cultura e 

pela memória e, assim, permite a construção das identidades coletivas, 

fortalecendo os laços comuns, passo decisivo para a continuidade e a 

sobrevivência de uma comunidade. Além desse aspecto de construção de 

identidade, a noção de patrimônio cultural diz respeito à uma herança 

coletiva que deve ser transmitida às futuras gerações. (Cartilha da Proteção 

do Patrimônio Cultural, p.11) 

 

Também sobre o mesmo tema encontra-se à luz de Rodrigues (2016, p. 31) 

 

O que se denomina patrimônio cultural engloba tanto a arte erudita, 

acessível, geralmente, à elite, como também a arte popular. Ambas são a 

comprovação das marcas da história e da identidade de diversos grupos 

sociais que constituem a memória coletiva, fator indispensável à evolução de 

uma sociedade. 

 

Já para Hagatong (2014, p. 5) a definição de patrimônio 

 

Remete para uma herança, quer seja esta definida por zonas, edifícios e 

outros bens naturais, ou materiais de um determinado país que são 

protegidos e valorizados pela sua importância cultural.  

 

Para a constituição Federal Brasileira  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - As formas de expressão; 

II - Os modos de criar, fazer e viver;  

III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais;  

V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 

Para Hagatong (2014), entender o valor histórico e artístico dos patrimônios 

culturais, significa que, um certo bem faz parte de um conjunto maior de bens, e valores que 
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compreendem diversos processos de apropriação que foram construídos e reconhecidos 

culturalmente no decorrer dos anos. Na ideia de patrimônio está subentendida a questão da 

herança (transmissão do antecessor para o sucessor), este conceito envolve elementos que 

perduravam aos antepassados, elementos esses como: cultura, forma de vida e sociedade que 

sustentam como apoio a sociedade atual para se instruir e encontrar sua identidade através do 

seu legado. 

Desta forma, a análise do Patrimônio Industrial Ferroviário é de suma importância 

para compreender a existência, a evolução, o abandono e o valor, pois este legado guarda 

saberes valiosos a respeito da sua concepção arquitetônica, sobre as atividades da produção 

industrial e da cultura de toda uma sociedade. 

Assim como o artigo 7º da Carta de Veneza, afirma: “O monumento é inseparável da 

história de que é testemunho e do meio em que se situa. ” 

Segundo o Manual Técnico do Patrimônio Ferroviário, no início para implantar 

estradas de ferro no Brasil existiram inúmeras dificuldades e desafios, pois era necessário 

encontrar investidores, para isto, o governo implantou um sistema de concessões como forma 

de atrair esses investimentos. Com isso, no início do século XX foram obtidos investimentos 

expressivos para a construção de linhas férreas, provenientes de investidores britânicos. A 

expansão ferroviária no Brasil ocorreu para atender dois principais objetivos: possibilitar a 

entrada de capital estrangeiro no país e o crescimento da economia exportadora, com isso, as 

primeiras linhas foram construídas com objetivo de interligar os centros de produção agrícola 

e de mineração aos portos.  

Para organizar a implantação das linhas, foram elaborados diversos planos de viação, 

entretanto a construção de uma rede integrada de malha ferroviária foi inviabilizada devido a 

política de concessões estabelecidas inicialmente pelo governo brasileiro. Para resolver isso, 

nos primeiros 25 anos do século XX o governo federal gradualmente começou a deter 

controle sobre a malha ferroviária. Muitas linhas perderam a renda em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial, decadência das lavouras de café, algodão, fumo, etc., como 

consequência o estado passou a ter controle de várias empresas, intervindo na recuperação 

destas e estendendo suas linhas para várias regiões do país. Contudo, até meados do século 

XX as ferrovias formavam inconstantes redes densas e desintegradas com poucos eixos de 

integração nacional, resultado este do projeto inicial de interligação dos centros de produção 

agrícola e de mineração aos portos. (MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO 

FERROVIÁRIO, 2010) 
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Neste cenário, como meio de pôr fim a desordem que foi gerada desde o início, no 

ano de 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) por meio da Lei 3.115, com o 

propósito de administrar as estradas de ferro pertencentes ao Governo Federal. A RFFSA 

segundo o Manual Técnico do Patrimônio Ferroviário (2010, p. 17) “constituiu-se como 

sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Governo Federal, 

vinculada funcionalmente ao Ministério dos Transportes. ” 

Na década de 60, o governo brasileiro decide mudar o foco e dar preferência ao 

transporte rodoviário, pois demandava investimentos iniciais menores, passando então as 

ferrovias a atenderem prioritariamente o transporte de passageiros. Posteriormente, a RFFSA 

foi reestruturada passando a compreender 12 Superintendências Regionais, ademais as malhas 

dos grandes centros algumas foram privatizadas, e outras transferidas aos governos estaduais. 

(MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO, 2010) 

No ano de 1992 foi recomendada a transferência dos serviços de transporte de carga 

para o setor privado, incluindo a RFFSA no Programa Nacional de Desestatização (PND), 

transferência esta que ocorreu no período de 1996 a 1998. Em consequência disto, a maior 

parte das estações foram fechadas devido ao desuso, totalmente abandonadas, com o tempo 

esses patrimônios foram se deteriorando, sendo depredados e esquecidos em meio ao 

desenvolvimento das cidades. Por fim, no dia 7 de dezembro de 1999 a RFFSA foi desfeita de 

acordo com o Decreto nº 3.277. (MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO, 

2010). 

Logo após, no ano de 1997 a Ferrovia Sul Atlântico conquistou os direitos de 

explorar a malha Sul, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De 1998 a 

1999 passou a operar a parcela sul da malha Paulista e dá início a exploração de duas grandes 

malhas ferroviárias nas regiões da Argentina, passa então a adotar o nome América Latina 

Logística S.A (ALL). No decorrer das décadas a empresa foi crescendo, adquirindo outras 

operadoras ferroviárias, firmando parcerias, e dando origem a uma estrutura logística 

consolidada que atua no ramo até hoje. Em 2015 a ALL – América Logística Latina S.A foi 

alterada para Rumo S.A. 

 

3 IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Cidadania que responde pela preservação do Patrimônio 
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Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do país, assegurando 

sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras [...]. Desde a criação do 

Instituto, em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei nº 378, assinada pelo então presidente 

Getúlio Vargas, os conceitos que orientam a atuação do Instituto têm evoluído, mantendo 

sempre relação com os marcos legais. (IPHAN, 2019, s.p.) 

O Iphan é composto atualmente por 27 superintendências, uma em cada estado 

brasileiro, com sede em Brasília - Distrito Federal, 28 escritórios técnicos, os escritórios 

geralmente na sua maioria localizam-se em cidades históricas, que são conjuntos urbanos 

tombados e 5 unidades especiais. (IPHAN, 2019, s.p.) 

Cabe ao Iphan coibir danos e ameaças aos patrimônios, dentre outras irregularidades, 

e aplicar as sanções previstas em lei para casos de advertência, notificação, multa e reparação 

para garantir a preservação desses bens [...]. A fiscalização exercida pelo Iphan obedece aos 

princípios legalmente assegurados do contraditório e da ampla defesa e, conforme o caso, 

segue regramentos específicos para cada tipologia de bem e forma de proteção. (IPHAN, 

2019, s.p.). 

 

4 O TOMBAMENTO 

 

A palavra tombamento, tem origem portuguesa e significa fazer um registro do 

patrimônio de alguém em livros específicos num órgão de estado que cumpre tal função. Ou 

seja, é utilizada no sentido de registrar algo que é de valor para uma comunidade protegendo-

o por meio de legislação específica. O tombamento é um ato administrativo realizado pelo 

poder público (SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de 

valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a 

ser destruídos ou descaracterizados. (BRASIL, 2019). 

Tombamento perante a legislação, se trata de um instrumento jurídico elaborado por 

Lei Federal – Decreto-lei nº 25 de 1937 (dl 25/37) que possui como propósito decretar a 

preservação de bens materiais, sejam eles públicos ou privados, que possuam valor cultural 

para a sociedade onde estão inseridos. Com a imposição do tombamento, são criadas 

obrigações para os proprietários de bens tombados, para o poder público, como para a 

sociedade em geral, de manter e conservar o bem cultural. (RABELLO, 2015) 

No Brasil, o decreto lei n. 25 de 1937, que instituiu o instrumento de tombamento 

como o principal meio de salvaguarda dos bens culturais materiais, aborda sobre os eventuais 
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danos ao patrimônio histórico e artístico nacional alertando sobre as respectivas punições: 

(RODRIGUES, 2018, p. 7). 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 

demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado. 

 

 Para RABELLO (2015, p. 8) o tombamento também pode ser considerado inadequado 

[...] O tombamento pode ser inapropriado também para a preservação de 

coisas que, embora materiais, não se deve impor sua permanência, uma vez 

que é na sua dinâmica de mutação que reside o seu valor cultural. Nesse 

caso, o efeito jurídico previsto na lei, qual seja, a conservação das 

características materiais da coisa, não se ajusta ao propósito que se quer 

alcançar com a preservação. 

 Para organizar a grande quantidade de bens tombados que foram considerados em 

todo o território nacional desde a criação do Iphan, a Lei Estadual N. º 1.211 estabeleceu a 

elaboração de 4 categorias para que os bens tombados sejam organizados, classificados e 

registrados, estas categorias são divididas nos chamados Livros do Tombo. 

De acordo com o ARTIGO 3º da Lei Estadual N. º 1.211 

1) - no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, as coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e 

popular, bem assim os monumentos naturais; 

2) - no livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e obras de 

arte histórica;  

3) - no livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita estadual, 

nacional ou estrangeira. 

4) - no livro do tombo das artes aplicadas, as obras que se incluírem na 

categoria das Artes Aplicadas, nacionais e estrangeiras. 

 

O processo de tombamento pode ser realizado a nível municipal através de leis 

específicas ou Legislação Federal; Nível estadual através da Secretaria de Estado da Cultura 

(CPC); Nível federal através do IPHAN; E a nível mundial através da UNESCO – Patrimônio 

da Humanidade. (BRASIL, 2019). 

A salvaguarda de um patrimônio pode ser solicitada por qualquer pessoa física ou 

jurídica, proprietário ou não, órgãos públicos ou privados, organizações não governamentais. 

Esse processo se inicia através de uma solicitação que o interessado envia ao órgão 

responsável pela proteção dos bens culturais, descrevendo precisamente o máximo de 

informações e características a respeito do bem, registros históricos, plantas, levantamento 

fotográfico etc. juntamente com uma justificativa do porque a solicitação está sendo realizada. 
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Posteriormente a solicitação chega a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) que avalia o 

pedido e se formalizado, inicia-se através da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) um 

processo de pesquisa acerca do bem a ser tombado para desenvolver um parecer a respeito do 

valor do bem, documentação esta que será enviada ao Conselho do Patrimônio Histórico e 

Artístico. Por fim, se a solicitação obtiver um parecer positivo pelo conselho, será enviada 

uma notificação ao proprietário do bem, que dentro do prazo de 15 dias, deverá se manifestar 

se concorda ou discorda do tombamento. A partir disto, o bem já estará sob proteção legal 

(tombamento provisório) contra qualquer tipo de descaracterização até que seu tombamento 

seja oficialmente deferido com inscrição em algum dos Livros do Tombo e com registrado em 

cartório de imóveis do seu local de origem.  (CARTILHA DE ORIENTAÇÃO À ATUAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, 2016). 

É muito importante esclarecer que o ato de tombamento não implica na 

desapropriação, se um bem móvel e/ou imóvel é pertencente a pessoa física e/ou jurídica de 

direito privado o tombamento não irá alterar a propriedade desse bem e também não impedirá 

que o bem seja alugado ou vendido, apenas garantirá que todas as características que o bem 

possuía no momento do tombamento sejam mantidas, e ainda, a responsabilidade de restaurar 

e manter esse bem continuará sendo do proprietário e não do Estado. E ainda, 

Um bem tombado também pode ter sua destinação alterada, desde que as 

adaptações necessárias à nova destinação sejam condizentes com os atributos 

do bem que justificaram sua preservação. Nesse sentido, são permitidas 

obras de adaptação e restauração, desde que previamente aprovadas pelo 

órgão responsável pelo tombamento. (CARTILHA DE ORIENTAÇÃO À 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL, 2016, p. 13). 

 

Também é importante enfatizar que se o proprietário de um bem tombado não possui 

recursos financeiros para manter a conservação, o proprietário do imóvel é amparado pela Lei 

1211 de 16/9/1953 Artigo 16 que diz 

 

O proprietário da coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder 

às obras de conservação e reparação que a mesma requer, levará ao 

conhecimento da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do 

Paraná a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 

correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido 

pela mesma coisa. 

 

 

 Dessa forma, somente nesses casos o Estado será obrigado a subsidiar, e terá o prazo 

de 6 meses para iniciar as obras necessárias, mesmo se tratando de um bem privado. 
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 Além disso, uma vantagem que todos proprietários de bens tombados possuem, é a 

redução no Imposto de Renda de Pessoa Física de 80% das despesas efetuadas para restaurar, 

preservar e conservar os bens e ainda, alguns municípios também auxiliam com incentivos 

fiscais específicos ou isentam seus proprietários do IPTU. (BRASIL, 2019) 

 

 

5 TOMBAMENTO x PRESERVAÇÃO 

 

A palavra preservar, de acordo com o dicionário da língua portuguesa significa “defender; 

proteger do mal; defender de algum perigo” (PRESERVAR, 2019). O tombamento não é a única 

forma de preservação existente e amparada por lei federal, a constituição federal Art. 216 

estabelece que 

 

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

 

Os inventários tratam-se de outra forma de preservação citada pela constituição que é 

também muito utilizado para o processo de identificação e seleção de bens culturais, como 

cita a Carta de Atenas (1931, p. 4) “cada Estado, ou as instituições criadas ou 

reconhecidamente competentes para esse trabalho, publique um inventário dos monumentos 

históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de informações”. 

O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é uma metodologia de 

pesquisa desenvolvida pelo Iphan para produzir conhecimento sobre os domínios da vida 

social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e 

referências de identidade para determinado grupo social. Contempla, além das categorias 

estabelecidas no Registro, edificações associadas a certos usos, a significações históricas e a 

imagens urbanas, independentemente da qualidade arquitetônica ou artística. A delimitação da 

área do Inventário ocorre em função das referências culturais presentes em um determinado 

território. Essas áreas podem ser reconhecidas em diferentes escalas, ou seja, podem 

corresponder a uma vila, a um bairro, a uma zona ou mancha urbana, a uma região geográfica 

culturalmente diferenciada ou a um conjunto de segmentos territoriais. (IPHAN, 2019, s.p.) 
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Outra forma de preservação de bens são os Planos Diretores, onde os municípios 

através desses planos devem estabelecer formas de preservação do patrimônio da cidade por 

meio do planejamento urbano, sem considerar a destruição desses bens. 

Após tantos exemplos de diferentes meios de preservação citados, a questão que 

permanece é: Afinal, o tombamento é suficiente para preservar um patrimônio?  

 

5.1 O TOMBAMENTO É SUFICIENTE PARA PRESERVAR UM PATRIMÔNIO? 

 

Em teoria, como visto nos itens anteriores, a função principal do tombamento é 

preservar o bem em questão, entretanto na realidade, em diversos casos essa proteção 

simplesmente não acontece, ocasionando na perda irreparável de inúmeros patrimônios 

importantes.  

[...] é sabido que o reconhecimento do valor cultural de um bem através do 

instrumento do tombamento ou outro meio de inventariação não basta para sua preservação. É 

necessário estabelecer um fluxo de recursos para sua correta utilização e ter na manutenção 

conservativa uma estratégia primordial para evitar processos de degradação acumulativos que 

possam levar à perda irremediável [...]. Uma vez constatado o grave estado de degradação de 

um patrimônio cultural, o que fazer? É necessário, primeiramente, documentar 

sistematicamente os danos causados para então propor uma adequada e respeitosa 

intervenção. (RODRIGUES, 2018, p. 7). 

É fato que nos últimos dez anos, o fogo voltou a destruir museus, teatros e institutos. 

Além do Museu Nacional do Rio, outros 7 prédios, listados a seguir, sofreram perdas 

históricas com incêndios: Teatro Cultura Artística, 2008; Instituto Butantã, 2010; Memorial 

da América Latina, 2013; Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais, 2013; Centro 

Cultural Liceu de Artes e Ofícios, 2014; Museu da Língua Portuguesa, 2015; Cinemateca 

Brasileira, 2016. (BBC, 2019). 

Somente nos últimos dois anos, houve três casos de patrimônios históricos tombados, 

e que lamentavelmente sofreram perdas irreparáveis causadas por incêndio: No ano de 2018 o 

incêndio e desmoronamento do Edifício Wilton Paes de Almeida em São Paulo e o Museu 

Nacional do Rio de Janeiro e no ano de 2019 a Catedral de Notre-Dame em Paris.  
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 Nos próximos tópicos, para exemplificar, há quatro diferentes obras, todas 

consideradas patrimônios históricos de grande importância para o local onde estão inseridas, 

todas tombadas, e que sofreram graves danos por falta de cuidado e negligências com relação 

a sua preservação. E por fim, também será citado um estudo de caso de preservação que não 

ficou apenas no papel e obteve êxito após duras brigas políticas, trabalhos comunitários e 

doações, que só foi possível devido a preocupação e a ação humana no desenvolvimento da 

proposta, provando assim que quando as pessoas entendem o significado e a importância dos 

bens da sua cidade, eles têm nas mãos o poder da transformação. 

 

5.2 MUSEU NACIONAL DO RIO DE JANEIRO  

O prédio, também chamado de Paço de São Cristóvão, construído no século XVII cujo 

objetivo foi sediar a fazenda jesuítica de São Cristóvão para a criação de gado. Posteriormente 

a propriedade foi leiloada em várias fazendas. No ano de 1803 passou a pertencer a Elias 

Antônio Lopes, um rico comerciante que fez questão de doar o imóvel, presenteando Dom 

João na chegada ao Brasil em 1808, em função disso, várias propriedades foram anexadas ao 

terreno resultando em uma grande chácara. O palácio passou por inúmeras reformas no 

decorrer do tempo e em 25/06/2892 o Museu Nacional foi instalado, o prédio atual em estilo 

neoclássico representava um dos mais significativos exemplares da arquitetura brasileira. 

(IPHAN, 2019 s.p.). 

O museu nacional do rio de janeiro, localizado na Quinta da Boa Vista, São 

Cristóvão - Rio de Janeiro – RJ é uma instituição, autônoma integrante do Fórum de Ciência e 

Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Educação que 

completou 200 anos em 2018. (MUSEU NACIONAL, 2019 s.p.). 

Considerado o maior Museu de História Natural da América Latina, possuía um 

acervo de quatro milhões de peças, tendo apenas dez mil em exposição, em dois andares de 

circuito, ocupados com as áreas de Zoologia, Arqueologia, Etnografia, Antiguidades 

Clássicas, Geologia e Paleontologia. O museu foi tombado pelo IPHAN em 11/05/1938 sob nº 

do processo: 0101-T-38. Inscrito no Livro de Belas Artes, inscrição 051 e no Livro Histórico, 

inscrição 023. (IPHAN, 2019 s.p.). 
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Na noite do dia 02/09/2018 ocorreu um incêndio de grandes proporções destruindo 

parte do prédio, e de grande parte de seu acervo. Segundo perito, um dos três equipamentos de 

ar condicionado não possuía aterramento externo, e não havia disjuntor individualizado para 

cada um deles, ocasionando um curto circuito no aparelho [...] A maior parte do acervo, de 

cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e 

obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários 

bairros da cidade. (SILVEIRA, Daniel). 

 

5.3 EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA  

 O edifício, localizado na cidade de São Paulo, era considerado a maior obra do 

arquiteto Roger Zmekhol (1928-1976) projetado na década de 1960 com 24 andares, além de 

dois pisos de sobrelojas comerciais, e 11 mil m² de área construída, o Edifício Wilton Paes de 

Almeida foi projetado para abrigar a sede da empresa Cia. Comercial Vidros do Brasil (CVB).  

O prédio era um dos marcos arquitetônicos da cidade, tombado em 1992 pelo conselho 

municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de São 

Paulo (Conpresp). A característica mais evidente do prédio era a fachada toda envidraçada, 

transformando-o num marco da arquitetura modernista do município. O prédio abrigou 

durante 23 anos a sede da Polícia Federal em São Paulo. O Estado tomou posse em razão de 

dívidas. Desde setembro de 2002, o Wilton Paes de Almeida pertencia à União. 

Posteriormente passou a ser ocupado irregularmente por inúmeras famílias. (MESQUITA; 

SOUZA; BARIFOUSE, 2018). 

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informou em nota que o 

prédio "não estava na programação de vendas de imóveis da União" e que "ele foi cedido 

provisoriamente pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP) à prefeitura do município 

de São Paulo, em 2017, e a previsão é que seria utilizado para acomodar as novas instalações 

da Secretaria de Educação e Cultura de São Paulo" Assim, a SPU em parceria com a 

Secretaria de Habitação de São Paulo estavam atuando para tentar a reintegração amigável do 

edifício. Já havia sido feito o cadastramento dos ocupantes, que somavam cerca 400 pessoas 

reunidas em cerca de 150 famílias." (MURARO, Cauê). 

 Na madrugada de 01/05/2018 ocorreu um incêndio no 5º andar do prédio que foi 

completamente consumido pelas chamas e desabou. (MESQUITA; SOUZA; BARIFOUSE, 

2018). 

5.4 CONJUNTO DE CASAS DA RFFSA NO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 

O município de Mandaguari teve seu surgimento a partir da década de 1930 devido ao 

processo de ocupação realizado pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). A 

formação ocorreu através da topografia e todo o traçado foi concebido de acordo com o 

desenho da linha férrea, e foi se desenvolvendo ao longo dela. A estação ferroviária da cidade 

foi inaugurada em 1954 pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) que foi uma empresa 
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estatal brasileira de transporte ferroviário que contribuiu muito para o desenvolvimento do 

Munícipio. (PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 2019) 

Atualmente o município possui o patrimônio histórico-cultural ligado principalmente 

ao conjunto de bens ferroviários, localizados no antigo pátio da estação ferroviária em que 

abriga cinco edificações históricas listadas como bens imóveis de Patrimônio Cultural 

Ferroviário, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

(PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 2019) 

Como parte integrante desse conjunto de bens, localizam-se na Rua dos Pioneiros, 03 

residências que a RFFSA cedia para os funcionários residirem com as respectivas famílias. 

Após a desativação da estação ferroviária no ano de 1981, essas residências passaram a ser 

ocupadas por outras famílias, e após o tombamento foram desapropriadas, e atualmente 

encontram-se abandonadas, em estado de degradação, sem nem um tipo de manutenção. Em 

2017 a prefeitura municipal divulgou nos seus veículos de comunicação que as casas seriam 

restauradas e transformadas em um espaço social, onde uma delas irá abrigaria um museu 

com mobília dos anos 1950.  

5.5 HIGH LINE PARK 

A ferrovia chegou a cidade de Manhattan – Nova York em meados dos anos 1800 

onde trens de carga circulavam em trilhos de rua para fornecer suprimentos para a cidade, 

contudo a presença da ferrovia sem nem um tipo de proteção criava condições perigosas para 

os pedestres, trazendo a 10th Avenue a reputação de “avenida da morte”. Em 1924 a comissão 

de trânsito da cidade ordenou a remoção das passagens da linha pelas ruas, na qual resultou 

em um projeto de criar uma linha ferroviária elevada. Então no ano de 1933 surge a 

denominada “West Side Elevated Line” a linha em seu auge, operava no transporte milhões 

de toneladas de carne, laticínios e produtos para o lado oeste de Manhattan.  

No período dos anos 60 até os anos 80 o funcionamento do trem caiu em desuso 

totalmente devido ao aumento do transporte rodoviário, em consequência disso uma parte da 

High Line veio a ser demolida nos anos 60. Com isso, seu declínio continuou no decorrer das 

décadas vindo a ser solicitada a demolição por completo. Em 1983 com a estrutura totalmente 

inutilizada as primeiras ideias de utilizar o High Line para outros fins começaram a ganhar 

atenção, Peter Obletz, morador do Chelsea, formou a Fundação para o Desenvolvimento da 

Linha Férrea do West Side, com o objetivo de preservar a estrutura. 

Já em 1999 um sopro de esperança surgiu quando, inspirados pela beleza que essa 

paisagem poderia proporcionar Joshua David e Robert Hammond fundaram a “Friends of the 

High Line” uma organização sem fins lucrativos que possuía como objetivo defender a 

preservação da linha e sua reutilização como espaço público, tornaram-se o único grupo 

responsável pela manutenção e operação da High Line que é financiado por apoiadores. 

No período de 2004 a 2006 a organização finalmente recebeu apoio do Prefeito 

Bloomberg e do Conselho da Cidade então uma área especial de zoneamento foi proposta 

para facilitar o uso do High Line como espaço público, a proposta foi desenvolvida para ser 
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realizada em 3 etapas. Foram selecionados então a empresa de arquitetura paisagística James 

Corner Field Operations; estúdio de design Diller Scofidio + Renfro; e o designer de plantio 

Piet Oudolf como a equipe para transformar a High Line. 

Hoje, a High Line é uma via verde contínua de aproximadamente 2,33 Km de 

extensão, com mais de 500 espécies de plantas e árvores. O parque é mantido, operado e 

programado pela “Friends of the High Line” em parceria com o Departamento de Parques e 

Recreação de Nova York. No topo do espaço público e jardins, o High Line é o lar de um 

conjunto diversificado de programas públicos, envolvimento comunitário e adolescente, e 

obras de arte e performances de classe mundial, gratuitas e abertas a todos. (THE HIGH 

LINE, 2019). 

Para Shannon e Smets (2010), “a negligenciada ruína industrial foi convertida em uma 

extensa área pública, um instrumento pós-industrial de lazer concebido tanto pela preservação 

histórica quanto pela modernização. ” 

Figura 1 – Trecho Revitalizado High Line Park 

Fonte: ZinCo GmbH, 2018 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Acerca da análise da eficiência do tombamento dos edifícios longo da história, com os 

correlatos do presente trabalho, pode-se constatar que o ato de tombamento, mesmo que 

amparado por lei federal, não é suficiente para a salvaguarda de um bem, o ato de tombar um 

patrimônio, na maioria das vezes não passa de um registro documentado em papel a respeito 

de um determinado bem, protegendo-o perante a lei, mas na prática o bem permanece 

vulnerável, visto que, a causa da destruição de muitos patrimônios acontecem devido a 

negligências, falta de fiscalização e punição vinda dos órgãos responsáveis pelo tombamento 
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e pela falta de manutenção e cuidado do proprietário (público ou privado) para com esse bem. 

Ou seja, a ruína muitas vezes provém da falta de compreensão do ser humano com o 

reconhecimento da importância dos valores históricos. 

Pode-se ainda, observar que mesmo os patrimônios culturais que são considerados de 

extrema relevância cultural nacionalmente, e até mundialmente conhecidos, não escaparam do 

descuido, e do descaso para com eles, que dirá então garantir a salvaguarda de bens menores 

pertencentes a pequenos municípios, que por menor relevância que possuam perante o país, 

para aquela sociedade que ali vive, possuem valores inestimáveis para que sejam preservados 

e passados adiante. 

Por fim, importante ressaltar que o ato de tombamento por si só, não é capaz de 

proteger de forma efetiva patrimônio algum, pois quem protege, quem fiscaliza, quem cuida, 

quem se importa e quem preserva, é o ser humano, e se o ser humano não é capaz de entender 

a dimensão da importância que o valor histórico cultural que o meio no qual está inserido 

possui, então ele jamais será capaz de proteger a própria história.  
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TOMBAMENTO NOS 
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS FERROVIÁRIOS

Palavras-chave: Bens Patrimoniais. Proteção. 
Salvaguarda.

 Este artigo tem por principal objetivo 
evidenciar a importância de entender e preservar o 
valor histórico, bem como os patrimônios das cidades 
e em especial o patrimônio industrial ferroviário, 
apresentar e esclarecer o papel e a importância do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), além disso, conduzir uma breve discussão a 
respeito da eficiência que o ato de tombamento 
ocasiona com relação a preservação dos patrimônios 
históricos, e também dos diferentes tipos de medidas 
protetivas desenvolvidas para a salvaguarda dos 
patrimônios históricos, fundamentando, retratando e 
questionando, com correlatos, a real efetividade de 
proteção que o tombamento, principalmente, 
propicia aos bens.
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MOMENTUM EFFICIENCY ANALYSIS OF TIPPING 
IN HISTORICAL  HERITAGE

 This article aims to present highlight the 
importance understand and preserve the historical 
value, like the city heritage in particular rail industrial 
heritage, present and clarify the role and importance 
of the National Artistic and Historical Heritage 
Institute (IPHAN) in portuguese, beside that conduct a 
brief discussion about efficiency that the act of 
tipping causes regarding the preservation historical 
of heritage, and also different types of protective and 
developed to safeguard the historical heritage 
grouding, portraying and questioning with correlates 
the real effectiveness, protection that tipping mainly 
propitious to valuable.

Keywords: Patrimonial Goods. Protection. Safeguard.

JUSTIFICATIVA

RESUMO | ABSTRACT

 O trabalho nasceu da percepção pessoal do quão 
importante é zelar por nossos bens patrimoniais e pela 
memória cultural de determinados espaços, com objetivo de 
buscar formas de manter, cuidar e ressignificar os patrimônios 
ferroviários da cidade de Mandaguari - Pr, que no passado 
foram de grande importância  para a  formação e 
desenvolvimento cidade e hoje passaram a ser ''esquecidos'' 
pela cidade.

 Com a extinção da Rede Ferroviária Federal em 2008, 
as edificações ferroviárias não operacionais foram 
transferidas ao Governo Federal, que não demonstrou 
interesse em salvaguardar os imóveis e seu entorno, assim, 
com o passar dos anos o espaço foi se deteriorando, tornou-se 
abrigo para moradores de rua e espaço para vandalismo.

 O município possui como principal patrimônio 
histórico o conjunto de bens ferroviários localizados no antigo 
pátio da estação ferroviária. Dentre as 05 edificações 
históricas tombadas, estão o conjunto de residências da 
antiga Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA) também chamadas 
de “Casas dos Ferroviários”. Das cinco edificações 
sobreviventes do projeto original, três delas são as residências 
que a rede ferroviária cedia para os funcionários residirem com 
suas respectivas famílias. 

 Houve então o interesse da prefeitura em preservar o 
patrimônio histórico da cidade, onde a mesma iniciou o 
processo para adquirir a cessão de uso dos imóveis. Somente 
em 2015, foi confirmada a autorização da cessão de uso pelo 
prazo de 20 anos do imóvel de 18.000 m² contemplando todo o 
espaço do antigo pátio de manobras e as edificações 
ferroviárias. (FUNPAR - PLANO DIRETOR MUNICIPAL).

 Após breve observação das condições físicas atuais 
destes bens, constatou-se maior urgência de atitudes com 
relação as residências, as quais encontram-se em lamentável 
estado de deterioração.

 Neste contexto o presente trabalho visa requalificar 
parte desse conjunto patrimonial através do restauro das 
residências, com a proposta de novos usos, e o objetivo de 
proporcionar um novo espaço capaz de acomodar diversas 
atividades culturais para a população e principalmente, que 
este uso passe a nortear a importância da preservação do 
espaço, bem como sua história.
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 Atualmente, de acordo com a base de dados do Iphan 
são tombados cerca de 1.262 bens materiais no país. O objetivo 
do Iphan é desenvolver e aplicar meios de preservar os bens de 
natureza material, imaterial e de valor arqueológico, evitando 
que sejam destruídos ou descaracterizados. O patrimônio 
cultural é definido por um grupo de bens móveis e imóveis 
existente no país dos quais a conservação é de interesse 
público, por serem ligados a fatos memoráveis da história do 
país, ou pelo valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. (BRASIL, 2019).

 Dada a riqueza histórica e cultural que toda essa 
quantidade de bens existentes, conferem ao país, imputar a 
proteção, manutenção e conservação desses patrimônios se 
torna indispensável para a longevidade desses patrimônios 
para que se perpetuem na história. Desse modo, as perguntas 
que norteiam o rumo dessa pesquisa é: Afinal, o tombamento é 
suficiente para preservar um patrimônio? Até que ponto essa 
proteção efetivamente acontece? Buscando esclarecer estas 
questões, faz-se necessária a análise de diferentes 
acontecimentos ocorridos com importantes patrimônios 
históricos tombados para se chegar a uma conclusão.

 O patrimônio industrial ferroviário brasileiro se 
enquadra nesse grupo de bens móveis que são ligados a fatos 
memoráveis da história do Brasil, pois foram de grande 
importância para o desenvolvimento econômico e cultural do 
país na época. 

 Para Hagatong (2014, p. 1)

A aquisição de uma “consciência histórica” 
perante o legado de outras gerações conduziu a 
um novo interesse pela preservação do 
patrimônio ferroviário. Atualmente, o incentivo 
da prática de ações de preservação assegura-se 
pelo direito ao conhecimento, que os bens 
p a t r i m o n i a i s  s ã o  p o r t a d o r e s ,  e  p e l a 
continuidade desses valores e memórias para as 
gerações presentes e futuras. Esta ligação com 
a  h e r a n ç a  d o  p a s s a d o  l e v o u  a  u m 
amadurecimento da discussão e da forma de 
intervir no patrimônio, progredindo para um 
crescente número de experiências práticas de 
sucesso na reabilitação e reutilização do 
patrimônio ferroviário.

1 INTRODUÇÃO

2 O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL FERROVIÁRIO E AS 
CIDADES
 De acordo com a Cartilha da Proteção do Patrimônio 
Cultural os principais elementos da identidade de um povo são 
a sua cultura e sua memória, estes são os motivadores por unir 
as pessoas ao redor de algo comum. 
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V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.

 Já para Hagatong (2014, p. 5) a definição de patrimônio 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 
I - As formas de expressão;
II - Os modos de criar, fazer e viver; 
III - As criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; 

 Também sobre o mesmo tema encontra-se á luz de 
Rodrigues (2016, p. 31) 

 Para Hagatong (2014), entender o valor histórico e 
artístico dos patrimônios culturais, significa que, um certo 
bem faz parte de um conjunto maior de bens, e valores que 
compreendem diversos processos de apropriação que foram 
construídos e reconhecidos culturalmente no decorrer dos 
anos. Na ideia de patrimônio está subentendida a questão da

[...] O patrimônio cultural, efetiva e torna visível o 
sentimento pela cultura e pela memória e, 
assim, permite a construção das identidades 
coletivas, fortalecendo os laços comuns, passo 
decisivo para a continuidade e a sobrevivência 
de uma comunidade. Além desse aspecto de 
construção de identidade,  a  noção de 
patrimônio cultural diz respeito à uma herança 
coletiva que deve ser transmitida às futuras 
gerações. (Cartilha da Proteção do Patrimônio 
Cultural, p.11)

O que se denomina patrimônio cultural engloba 
tanto a arte erudita, acessível, geralmente, à 
elite, como também a arte popular. Ambas são a 
comprovação das marcas da história e da 
identidade de diversos grupos sociais que 
const ituem a memória  co let iva ,  fator 
indispensável à evolução de uma sociedade.

IV - As obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 

 Para a constituição Federal Brasileira 

remete-se para uma herança, quer seja esta definida por 
zonas, edifícios e outros bens naturais, ou materiais de um 
determinado país que são protegidos e valorizados pela sua 
importância cultural. 
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indireta do Governo Federal, vinculada funcionalmente ao 
Ministério dos Transportes. ”

 Na década de 60, o governo brasileiro decide mudar o 
foco e dar preferência ao transporte rodoviário, pois 
demandava investimentos iniciais menores, passando então 
as ferrovias a atenderem prioritariamente o transporte de 
passageiros. Posteriormente, a RFFSA foi reestruturada 
passando a compreender 12 Superintendências Regionais, 
ademais as malhas dos grandes centros algumas foram 
privatizadas, e outras transferidas aos governos estaduais. 
(MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO, 2010)

 Logo após, no ano de 1997 a Ferrovia Sul Atlântico 
conquistou os direitos de explorar a malha Sul, nos estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De 1998 a 1999 
passou a operar a parcela sul da malha Paulista e dá início a 
exploração de duas grandes malhas ferroviárias nas regiões da 
Argentina, passa então a adotar o nome América Latina 
Logística S.A (ALL). No decorrer das décadas a empresa foi 
crescendo, adquirindo outras operadoras ferroviárias, 
firmando parcerias, e dando origem a uma estrutura logística 
consolidada que atua no ramo até hoje. Em 2015 a ALL – América 
Logística Latina S.A foi alterada para Rumo S.A.

3 IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

 No ano de 1992 foi recomendada a transferência dos 
serviços de transporte de carga para o setor privado, incluindo 
a RFFSA no Programa Nacional de Desestatização (PND), 
transferência esta que ocorreu no período de 1996 a 1998. Em 
consequência disto, a maior parte das estações foram 
fechadas devido ao desuso, totalmente abandonadas, com o 
tempo esses patrimônios foram se deteriorando, sendo 
depredados e esquecidos em meio ao desenvolvimento das 
cidades. Por fim, no dia 7 de dezembro de 1999 a RFFSA foi 
desfeita de acordo com o Decreto nº 3.277. (MANUAL TÉCNICO DO 
PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO, 2010).

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) é uma autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Cidadania 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 
[...]. Desde a criação do Instituto, em 13 de janeiro de 1937, por 
meio da Lei nº 378, assinada pelo então presidente Getúlio 
Vargas, os conceitos que orientam a atuação do Instituto têm 
evoluído, mantendo sempre relação com os marcos legais. 
(IPHAN, 2019, s.p.).

 O  I p h a n  é  c o m p o s t o  a t u a l m e n t e  p o r  2 7 
superintendências, uma em cada estado brasileiro, com sede 
em Brasília - Distrito Federal, 28 escritórios técnicos, os 
escritórios geralmente na sua maioria localizam-se
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herança (transmissão do antecessor para o sucessor), este 
conceito  envolve e lementos que perduravam aos 
antepassados, elementos esses como: cultura, forma de vida e 
sociedade que sustentam como apoio a sociedade atual para 
se instruir e encontrar sua identidade através do seu legado.

 Desta forma, a análise do Patrimônio Industrial 
Ferroviário é de suma importância para compreender a 
existência, a evolução, o abandono e o valor, pois este legado 
guarda saberes valiosos a respeito da sua concepção 
arquitetônica, sobre as atividades da produção industrial e da 
cultura de toda uma sociedade.

 Segundo o Manual Técnico do Patrimônio Ferroviário, 
no início para implantar estradas de ferro no Brasil existiram 
inúmeras dificuldades e desafios, pois era necessário 
encontrar investidores, para isto, o governo implantou um 
sistema de concessões como forma de atrair esses 
investimentos. Com isso, no início do século XX foram obtidos 
investimentos expressivos para a construção de linhas 
férreas, provenientes de investidores britânicos. A expansão 
ferroviária no Brasil ocorreu para atender dois principais 
objetivos: possibilitar a entrada de capital estrangeiro no país 
e o crescimento da economia exportadora, com isso, as 
primeiras linhas foram construídas com objetivo de interligar 
os centros de produção agrícola e de mineração aos portos.

 Neste cenário, como meio de pôr fim a desordem que 
foi gerada desde o início, no ano de 1957 foi criada a Rede 
Ferroviária Federal S.A (RFFSA) por meio da Lei 3.115, com o 
propósito de administrar as estradas de ferro pertencentes ao 
Governo Federal. A RFFSA segundo o Manual Técnico do 
Patrimônio Ferroviário (2010, p. 17) “constituiu-se como 
sociedade de economia mista integrante da administração

 Assim como o artigo 7º da Carta de Veneza, afirma: “O 
monumento é inseparável da história de que é testemunho e 
do meio em que se situa. ”

 Para organizar a implantação das linhas, foram 
elaborados diversos planos de viação, entretanto a construção 
de uma rede integrada de malha ferroviária foi inviabilizada 
devido a política de concessões estabelecidas inicialmente 
pelo governo brasileiro. Para resolver isso, nos primeiros 25 
anos do século XX o governo federal gradualmente começou a 
deter controle sobre a malha ferroviária. Muitas linhas 
perderam a renda em decorrência da Segunda Guerra Mundial, 
decadência das lavouras de café, algodão, fumo, etc., como 
consequência o estado passou a ter controle de várias 
empresas, intervindo na recuperação destas e estendendo 
suas linhas para várias regiões do país. Contudo, até meados 
do século XX as ferrovias formavam inconstantes redes densas 
e desintegradas com poucos eixos de integração nacional, 
resultado este do projeto inicial de interligação dos centros de 
produção agrícola e de mineração aos portos. (MANUAL TÉCNICO 
DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO, 2010).
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 Cabe ao Iphan coibir danos e ameaças aos 
patrimônios, dentre outras irregularidades, e aplicar as 
sanções previstas em lei para casos de advertência, 
notificação, multa e reparação para garantir a preservação 
desses bens [...]. A fiscalização exercida pelo Iphan obedece 
aos princípios legalmente assegurados do contraditório e da 
ampla defesa e, conforme o caso, segue regramentos 
específicos para cada tipologia de bem e forma de proteção. 
(IPHAN, 2019, s.p.).

 No Brasil, o decreto lei n. 25 de 1937, que instituiu o 
instrumento de tombamento como o principal meio de 
salvaguarda dos bens culturais materiais, aborda sobre os 
eventuais danos ao patrimônio histórico e artístico nacional 
alertando sobre as respectivas punições: (RODRIGUES, 2018, p. 
7).

 em cidades históricas, que são conjuntos urbanos tombados e 
5 unidades especiais. (IPHAN, 2019, s.p.).

 

4 O TOMBAMENTO

 A palavra tombamento, tem origem portuguesa e 
significa fazer um registro do patrimônio de alguém em livros 
específicos num órgão de estado que cumpre tal função. Ou 
seja, é utilizada no sentido de registrar algo que é de valor para 
uma comunidade protegendo-o por meio de legislação 
específica. O tombamento é um ato administrativo realizado 
pelo poder público (SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, 
através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que 
venham a ser destruídos ou descaracterizados. (BRASIL, 2019).

 Para RABELLO (2015, p. 8) o tombamento também pode 
ser considerado inadequado

 Tombamento perante a legislação, se trata de um 
instrumento jurídico elaborado por Lei Federal – Decreto-lei nº 
25 de 1937 (dl 25/37) que possui como propósito decretar a 
preservação de bens materiais, sejam eles públicos ou 
privados, que possuam valor cultural para a sociedade onde 
estão inseridos. Com a imposição do tombamento, são criadas 
obrigações para os proprietários de bens tombados, para o 
poder público, como para a sociedade em geral, de manter e 
conservar o bem cultural. (RABELLO, 2015).

[...] O tombamento pode ser inapropriado 
também para a preservação de coisas que, 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em 
caso nenhum ser destruídas, demolidas ou 
mutiladas, nem, sem prévia autorização 
especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 
restauradas, sob pena de multa de cinquenta 
por cento do dano causado.
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embora materiais, não se deve impor sua 
permanência, uma vez que é na sua dinâmica de 
mutação que reside o seu valor cultural. Nesse 
caso, o efeito jurídico previsto na lei, qual seja, a 
conservação das características materiais da 
coisa, não se ajusta ao propósito que se quer 
alcançar com a preservação.

 De acordo com o ARTIGO 3º da Lei Estadual N. º 1.211

2) - no livro do tombo histórico, as coisas de 
interesse histórico e obras de arte histórica; 
3) - no livro do tombo das belas artes, as coisas 
de arte  erudita  estadual ,  nacional  ou 
estrangeira.

 A salvaguarda de um patrimônio pode ser solicitada 
por qualquer pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, 
ó r g ã o s  p ú b l i c o s  o u  p r i v a d o s ,  o r g a n i z a ç õ e s  n ã o 
governamentais. Esse processo se inicia através de uma 
solicitação que o interessado envia ao órgão responsável pela 
proteção dos bens culturais, descrevendo precisamente o 
máximo de informações e características a respeito do bem, 
registros históricos, plantas, levantamento fotográfico etc. 
juntamente com uma justificativa do porque a solicitação está 
sendo realizada. 

 O processo de tombamento pode ser realizado a nível 
municipal através de leis específicas ou Legislação Federal; 
Nível estadual através da Secretaria de Estado da Cultura 
(CPC); Nível federal através do IPHAN; E a nível mundial através 
da UNESCO – Patrimônio da Humanidade. (BRASIL, 2019).

1) - no livro do tombo arqueológico, etnográfico e 
paisagístico, as coisas pertencentes às 
categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
a m e r í n d i a  e  p o p u l a r ,  b e m  a s s i m  o s 
monumentos naturais;

 Para organizar a grande quantidade de bens 
tombados que foram considerados em todo o território 
nacional desde a criação do Iphan, a Lei Estadual N. º 1.211 
estabeleceu a elaboração de 4 categorias para que os bens 
tombados sejam organizados, classificados e registrados, 
estas categorias são divididas nos chamados Livros do Tombo.

4) - no livro do tombo das artes aplicadas, as 
obras que se incluírem na categoria das Artes 
Aplicadas, nacionais e estrangeiras.

 Posteriormente a solicitação chega a Secretaria de 
Estado da Cultura (SEEC) que avalia o pedido e se formalizado, 
inicia-se através da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) 
um processo de pesquisa acerca do bem a ser tombado para 
desenvolver um parecer a respeito do valor do bem, 
documentação esta que será enviada ao Conselho do 
Patrimônio Histórico e Artístico. 
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 Outra forma de preservação de bens são os Planos 
Diretores, onde os municípios através desses planos devem 
estabelecer formas de preservação do patrimônio da cidade 
por meio do planejamento urbano, sem considerar a 
destruição desses bens.

5 TOMBAMENTO x PRESERVAÇÃO

 A palavra preservar, de acordo com o dicionário da 
língua portuguesa significa “defender; proteger do mal; 
defender de algum perigo” (PRESERVAR, 2019). O tombamento 
não é a única forma de preservação existente e amparada por 
lei federal, a constituição federal Art. 216 estabelece que

 Após tantos exemplos de diferentes meios de 
preservação citados, a questão que permanece é: Afinal, o 
tombamento é suficiente para preservar um patrimônio? 

§ 1º O poder público, com a colaboração da 
comunidade,  promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.

 Os inventários tratam-se de outra forma de 
preservação citada pela constituição que é também muito 
utilizado para o processo de identificação e seleção de bens 
culturais, como cita a Carta de Atenas (1931, p. 4) “cada Estado, 
ou as instituições criadas ou reconhecidamente competentes 
para esse trabalho, publique um inventário dos monumentos 
históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de 
informações”.

preservar e conservar os bens e ainda, alguns municípios 
também auxiliam com incentivos fiscais específicos ou 
isentam seus proprietários do IPTU. (BRASIL, 2019)

 O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) 
é uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo Iphan para 
produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos 
quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, 
constituem marcos e referências de identidade para 
determinado grupo social. Contempla, além das categorias 
estabelecidas no Registro, edificações associadas a certos 
usos, a significações históricas e a imagens urbanas, 
independentemente da qualidade arquitetônica ou artística. A 
delimitação da área do Inventário ocorre em função das 
referências culturais presentes em um determinado território. 
Essas áreas podem ser reconhecidas em diferentes escalas, ou 
seja, podem corresponder a uma vila, a um bairro, a uma zona 
ou mancha urbana, a uma região geográfica culturalmente 
diferenciada ou a um conjunto de segmentos territoriais. 
(IPHAN, 2019, s.p.).

5

 
 Dessa forma, somente nesses casos o Estado será 
obrigado a subsidiar, e terá o prazo de 6 meses para iniciar as 
obras necessárias, mesmo se tratando de um bem privado. 
Além disso, uma vantagem que todos proprietários de bens 
tombados possuem, é a redução no Imposto de Renda de 
Pessoa Física de 80% das despesas efetuadas para restaurar,

Um bem tombado também pode ter sua 
destinação alterada, desde que as adaptações 
necessár ias  à  nova  dest inação se jam 
condizentes com os atributos do bem que 
justificaram sua preservação. Nesse sentido, 
são  permit idas  obras  de  adaptação e 
restauração, desde que previamente aprovadas 
pelo órgão responsável pelo tombamento. 
(CARTILHA DE ORIENTAÇÃO À ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL, 2016, p. 13).

 Também é importante enfatizar que se o proprietário 
de um bem tombado não possui recursos financeiros para 
manter a conservação, o proprietário do imóvel é amparado 
pela Lei 1211 de 16/9/1953 Artigo 16 que diz

O proprietário da coisa tombada, que não 
dispuser de recursos para proceder às obras de 
conservação e reparação que a mesma requer, 
levará ao conhecimento da Div isão do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do 
Paraná a necessidade das mencionadas obras, 
sob pena de multa correspondente ao dobro da 
importância em que for avaliado o dano sofrido 
pela mesma coisa.

 É muito importante esclarecer que o ato de 
tombamento não implica na desapropriação, se um bem 
móvel e/ou imóvel é pertencente a pessoa física e/ou jurídica 
de direito privado o tombamento não irá alterar a propriedade 
desse bem e também não impedirá que o bem seja alugado ou 
vendido, apenas garantirá que todas as características que o 
bem possuía no momento do tombamento sejam mantidas, e 
ainda, a responsabilidade de restaurar e manter esse bem 
continuará sendo do proprietário e não do Estado. E ainda,

 Por fim, se a solicitação obtiver um parecer positivo 
pelo conselho, será enviada uma notificação ao proprietário do 
bem, que dentro do prazo de 15 dias, deverá se manifestar se 
concorda ou discorda do tombamento. A partir disto, o bem já 
estará sob proteção legal (tombamento provisório) contra 
qualquer tipo de descaracterização até que seu tombamento 
seja oficialmente deferido com inscrição em algum dos Livros 
do Tombo e com registrado em cartório de imóveis do seu local 
de origem.  (CARTILHA DE ORIENTAÇÃO À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, 2016).
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 [...] é sabido que o reconhecimento do valor cultural 
de um bem através do instrumento do tombamento ou outro 
meio de inventariação não basta para sua preservação. É 
necessário estabelecer um fluxo de recursos para sua correta 
utilização e ter na manutenção conservativa uma estratégia 
primordial para evitar processos de degradação acumulativos 
que possam levar à perda irremediável [...]. Uma vez 
constatado o grave estado de degradação de um patrimônio 
cultural, o que fazer? É necessário, primeiramente, 
documentar sistematicamente os danos causados para então 
propor uma adequada e respeitosa intervenção. (RODRIGUES, 
2018, P. 7).

 É fato que nos últimos dez anos, o fogo voltou a 
destruir museus, teatros e institutos. Além do Museu Nacional 
do Rio, outros 7 prédios, listados a seguir, sofreram perdas 
históricas com incêndios: Teatro Cultura Artística, 2008; 
Instituto Butantã, 2010; Memorial da América Latina, 2013; 
Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais, 2013; 
Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios, 2014; Museu da Língua 
Portuguesa, 2015; Cinemateca Brasileira, 2016. (BBC, 2019).

 E por fim, também será citado um estudo de caso de 
preservação que não ficou apenas no papel e obteve êxito após 
duras brigas políticas, trabalhos comunitários e doações, que 
só foi possível devido a preocupação e a ação humana no 
desenvolvimento da proposta, provando assim que quando as 
pessoas entendem o significado e a importância dos bens da 
sua cidade, eles têm nas mãos o poder da transformação.

 Nos próximos tópicos, para exemplificar, há quatro 
diferentes obras, todas consideradas patrimônios históricos 
de grande importância para o local onde estão inseridas, todas 
tombadas, as três primeiras sofreram graves danos por falta 
de cuidado e negligências com relação a sua preservação. 

5.1  O TOMBAMENTO É  SUFICIENTE PARA 
PRESERVAR UM PATRIMÔNIO?

 Em teoria, como visto nos itens anteriores, a função 
principal do tombamento é preservar o bem em questão, 
entretanto na realidade, em diversos casos essa proteção 
simplesmente não acontece, ocasionando na perda 
irreparável de inúmeros patrimônios importantes. 

 Somente nos últimos dois anos, houve três casos de 
patrimônios históricos tombados, e que lamentavelmente 
sofreram perdas irreparáveis causadas por incêndio: No ano de 
2018 o incêndio e desmoronamento do Edifício Wilton Paes de 
Almeida em São Paulo e o Museu Nacional do Rio de Janeiro e no 
ano de 2019 a Catedral de Notre-Dame em Paris. 
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 Na noite do dia 02/09/2018 ocorreu um incêndio de 
grandes proporções destruindo parte do prédio, e de grande 
parte de seu acervo. Segundo perito, um dos três 
equipamentos de ar condicionado não possuía aterramento 
externo, e não havia disjuntor individualizado para cada um 
deles, ocasionando um curto circuito no aparelho [...] A maior 
parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente 
destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de 
arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados 
foram parar em vários bairros da cidade. (SILVEIRA, Daniel).

 O prédio, também chamado de Paço de São Cristóvão, 
construído no século XVII cujo objetivo foi sediar a fazenda 
jesuítica de São Cristóvão para a criação de gado. 
Posteriormente a propriedade foi leiloada em várias fazendas. 
No ano de 1803 passou a pertencer a Elias Antônio Lopes, um 
rico comerciante que fez questão de doar o imóvel, 
presenteando Dom João na chegada ao Brasil em 1808, em 
função disso, várias propriedades foram anexadas ao terreno 
resultando em uma grande chácara. O palácio passou por 
inúmeras reformas no decorrer do tempo e em 25/06/2892 o 
Museu Nacional foi instalado, o prédio atual em estilo 
neoclássico representava um dos mais significativos 
exemplares da arquitetura brasileira. (IPHAN, 2019 s.p.).

5.2 MUSEU NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

 Considerado o maior Museu de História Natural da 
América Latina, possuía um acervo de quatro milhões de 
peças, tendo apenas dez mil em exposição, em dois andares de 
circuito, ocupados com as áreas de Zoologia, Arqueologia, 
Etnografia, Antiguidades Clássicas, Geologia e Paleontologia. O 
museu foi tombado pelo IPHAN em 11/05/1938 sob nº do 
processo: 0101-T-38. Inscrito no Livro de Belas Artes, inscrição 
051 e no Livro Histórico, inscrição 023. (IPHAN, 2019 s.p.).

 O museu nacional do rio de janeiro, localizado na 
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão - Rio de Janeiro – RJ é uma 
instituição, autônoma integrante do Fórum de Ciência e 
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao 
Ministério da Educação que completou 200 anos em 2018. 
(MUSEU NACIONAL, 2019 s.p.).

5.3 EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA

 O edifício, localizado na cidade de São Paulo, era 
considerado a maior obra do arquiteto Roger Zmekhol (1928-
1976) projetado na década de 1960 com 24 andares, além de dois 
pisos de sobrelojas comerciais, e 11 mil m² de área construída, 
o Edifício Wilton Paes de Almeida foi projetado para abrigar a 
sede da empresa Cia. Comercial Vidros do Brasil (CVB). 

 O prédio era um dos marcos arquitetônicos da cidade, 
tombado em 1992 pelo conselho municipal de preservação do 
patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade de São 
Paulo (Conpresp). 
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e atualmente encontram-se abandonadas, em estado de 
degradação, sem nem um tipo de manutenção. Em 2017 a 
prefeitura municipal divulgou nos seus veículos de 
comunicação que as residências seriam restauradas e 
transformadas em um espaço social, onde uma delas irá 
abrigaria um museu com mobília dos anos 1950. 

5.5 HIGH LINE PARK

 A ferrovia chegou a cidade de Manhattan – Nova York 
em meados dos anos 1800 onde trens de carga circulavam em 
trilhos de rua para fornecer suprimentos para a cidade, 
contudo a presença da ferrovia sem nem um tipo de proteção 
criava condições perigosas para os pedestres, trazendo a 10th 
Avenue a reputação de “Avenida da morte”. Em 1924 a 
comissão de trânsito da cidade ordenou a remoção das 
passagens da linha pelas ruas, na qual resultou em um projeto 
de criar uma linha ferroviária elevada. Então no ano de 1933 
surge a denominada “West Side Elevated Line” a linha em seu 
auge, operava no transporte milhões de toneladas de carne, 
laticínios e produtos para o lado Oeste de Manhattan. 

 No  per íodo  dos  anos  60  a té  os  anos  80  o 
funcionamento do trem caiu em desuso totalmente devido ao 
aumento do transporte rodoviário, em consequência disso 
uma parte da High Line veio a ser demolida nos anos 60. Com 
isso, seu declínio continuou no decorrer das décadas vindo a 
ser solicitada a demolição por completo. Em 1983 com a 
estrutura totalmente inutilizada as primeiras ideias de utilizar 
o High Line para outros fins começaram a ganhar atenção, 
Peter Obletz, morador do Chelsea, formou a Fundação para o 
Desenvolvimento da Linha Férrea do West Side, com o objetivo 
de preservar a estrutura.

 Já em 1999 um sopro de esperança surgiu quando, 
inspirados pela beleza que essa paisagem poderia 
proporcionar Joshua David e Robert Hammond fundaram a 
“Friends of the High Line” uma organização sem fins lucrativos 
que possuía como objetivo defender a preservação da linha e 
sua reutilização como espaço público, tornaram-se o único 
grupo responsável pela manutenção e operação da High Line 
que é financiado por apoiadores.

 No período de 2004 a 2006 a organização finalmente 
recebeu apoio do Prefeito Bloomberg e do Conselho da Cidade 
então uma área especial de zoneamento foi proposta pra 
facilitar o uso do High Line como espaço público, a proposta foi 
desenvolvida para ser realizada em 3 etapas. Foram 
selecionados então a empresa de arquitetura paisagística 
James Corner Field Operations; estúdio de design Diller Scofidio 
+ Renfro; e o designer de plantio Piet Oudolf como a equipe para 
transformar a High Line.
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 A característica mais evidente do prédio era a 
fachada toda envidraçada, transformando-o num marco da 
arquitetura modernista do município. O prédio abrigou durante 
23 anos a sede da Polícia Federal em São Paulo. O Estado tomou 
posse em razão de dívidas. Desde setembro de 2002, o Wilton 
Paes de Almeida pertencia à União. Posteriormente passou a 
ser ocupado irregularmente por inúmeras famílias. (MESQUITA; 
SOUZA; BARIFOUSE, 2018).

 Na madrugada de 01/05/2018 ocorreu um incêndio no 
5º andar do prédio que foi completamente consumido pelas 
chamas e desabou. (MESQUITA; SOUZA; BARIFOUSE, 2018).

5.4 CONJUNTO DE RESIDÊNCIAS DA RFFSA NO 
MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

 O município de Mandaguari teve seu surgimento a 
partir da década de 1930 devido ao processo de ocupação 
realizado pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). A 
formação ocorreu através da topografia e todo o traçado foi 
concebido de acordo com o desenho da linha férrea, e foi se 
desenvolvendo ao longo dela. A estação ferroviária da cidade 
foi inaugurada em 1954 pela Rede Ferroviária Federal S/A 
(RFFSA) que foi uma empresa estatal brasileira de transporte 
ferroviário que contribuiu muito para o desenvolvimento do 
munícipio. (PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 2019).

 O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão informou em nota que o prédio "não estava na 
programação de vendas de imóveis da União" e que "ele foi 
cedido provisoriamente pela Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU/MP) à prefeitura do município de São Paulo, em 
2017, e a previsão é que seria utilizado para acomodar as novas 
instalações da Secretaria de Educação e Cultura de São Paulo" 
Assim, a SPU em parceria com a Secretaria de Habitação de São 
Paulo estavam atuando para tentar a reintegração amigável 
do edifício. Já havia sido feito o cadastramento dos ocupantes, 
que somavam cerca 400 pessoas reunidas em cerca de 150 
famílias." (MURARO, Cauê).

 Atualmente Mandaguari possui o patrimônio 
histórico-cultural ligado principalmente ao conjunto de bens 
ferroviários, localizados no antigo pátio da estação ferroviária 
em que abriga cinco edificações históricas listadas como bens 
imóveis de Patrimônio Cultural Ferroviário, segundo o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). (PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL, 2019).

 Como parte integrante desse conjunto de bens, 
localizam-se na Rua dos Pioneiros, 03 residências que a RFFSA 
cedia para os funcionários residirem com as respectivas 
famílias. Após a desativação da estação ferroviária no ano de 
1981, essas residências passaram a ser ocupadas por outras 
famílias, e após o tombamento foram desapropriadas, 



1

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TOMBAMENTO NOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS FERROVIÁRIOS

 Hoje, a High Line é uma via verde contínua de 
aproximadamente 2,33 Km de extensão, com mais de 500 
espécies de plantas e árvores. O parque é mantido, operado e 
programado pela “Friends of the High Line” em parceria com o 
Departamento de Parques e Recreação de Nova York. No topo 
do espaço público e jardins, o High Line é o lar de um conjunto 
diversificado de programas públicos, envolvimento 
comunitário e adolescente, e obras de arte e performances de 
classe mundial, gratuitas e abertas a todos. (THE HIGH LINE, 
2019).

 Para Shannon e Smets (2010), “a negligenciada ruína 
industrial foi convertida em uma extensa área pública, um 
instrumento pós-industrial de lazer concebido tanto pela 
preservação histórica quanto pela modernização. ”
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 O High Line é um parque urbano linear, executado 
sobre uma linha férrea elevada construída em 1930 e 
posteriormente desativada, no lado oeste de Manhattan. 

 O parque é um grande exemplo de inspiração para as 
cidades transformarem suas antigas zonas industriais não 
utilizadas, em espaços públicos dinâmicos e requalificados.  
Além de um espaço que proporciona passeios, prática de 
atividades físicas, contemplação e descanso, o High Line, hoje 
é o lar de um conjunto diversificado de programas públicos, 
envolvimento comunitário e adolescente, obras de arte, 
performances de classe mundial, gratuitas e abertas a todos.

 Com toda a participação pública com os cuidados do 
parque que a ‘’Friends of the High Line’’ proporciona, contribui 
ainda mais para que o sentimento de pertencimento das 
pessoas a este espaço se intensifique cada vez mais.

 Em 1999, diante de ameaças de empreendedores que 
pretendiam demolir a estrutura abandonada da linha férrea, 
um grupo de residentes inspirados pelo potencial do local,  
fundaram a ONG “Friends of the High Line” com o objetivo de 
defender a preservação da linha e transformá-la em um novo 
espaço público repleto de áreas verdes e  passeios.  A Friends 
of the High Line, hoje é o único grupo responsável pela 
manutenção e operação da High Line, que é financiada por 
apoiadores.

 Lina Bo Bardi então foi convidada para criar um 
projeto para o local, com o objetivo de aproveitar os galpões 
existentes em sua forma original e ao mesmo tempo, 
conseguir entregar à população o máximo de beleza e cultura 
possível. Nas palavras de Lina: 

‘’Preservar a fábrica é preservar um pedaço da história da 
cidade, mas um pedaço da história como ela é mesmo, sem 
disfarces. Nada daquele conceito de que só deve permanecer 
o que é belo. O que é típico deve ser valorizado. Mesmo que 
seja simples, como seria obrigatoriamente uma fábrica de 
tambores.’’

 A Pompéia, inicialmente uma região de chácaras e 
sítios dos paulistanos, que devido a instalação de diversas 
indústrias, acabou se transformando em bairro operário, onde 
se inseriu uma antiga fábrica de tambores. Em 1971 o terreno 
foi adquirido pelo SESC com o objetivo de criar um novo centro 
cultural e esportivo no lugar da antiga fábrica. 

 Inaugurado por completo em 1986 o Sesc Pompéia 
além de ter sua fábrica readequada, também ganhou um bloco 
esportivo. Desde então o espaço, além de uma referência 
arquitetônica, também se tornou símbolo e um grande 
atrativo tanto para a população local quanto para turistas, 
com sua extensa programação cultural, espaços de 
convivência, oficinas e diversas atividades que oferece.

Imagem: Iwan Baan, 2014. (Archdaily)

Imagem: Marcus Lanz, 2019. (InfoartSP)

SESC POMPÉIA | Lina Bo Bardi 

Imagem: Iwan Baan, 2014. (Archdaily)

Imagem: Google imagens, 2019.
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CARTAS PATRIMONIAIS E TEORIAS DE RESTAURO

 Construído no ano de 1917 por imigrantes italianos, o 
moinho Colognese é um importante monumento arquitetônico 
patrimonial nacional. Mas apesar de sua importância histórica, 
estes moinhos estavam fadados a desaparecer, pelo abandono 
e esquecimento típicos de nossos dias. O caráter patrimonial 
dos moinhos, segundo Manuel Luiz Touguinha, presidente da 
Associação dos Amigos dos Moinhos do Alto do Vale do Taquari, 

 O moinho foi então restaurado e além disso, houve a 
decisão de agregar a este moinho um Museu do Pão e uma 
E s c o l a  d e  P a d e i r o s .  N o v a s  n e c e s s i d a d e s ,  u s o s 
contemporâneos: dois novos blocos em concreto e vidro 
dialogam com o velho moinho de madeira. Elevado do chão em 
sapatas, o museu é uma caixa alongada e baixa, o discreto 
pavilhão de  concreto e vidro permite o moinho ser  vislumbrado 
já desde a esquina.

 Em 2003 foi lançada a idéia da criação de uma rota 
turístico/cultural dos moinhos, e iniciou-se o projeto para a 
recuperação de um primeiro exemplar, o Moinho Colognese, de 
Ilópolis. 

“é inquestionável, uma vez que representam a memória de um 
povo, a sua história econômica e social, a sua história 
tecnológica e, frequentemente, o repositório de crenças, ditos 
e pequenas histórias que constituem parte do imaginário 
popular”. 

‘’Conservação, Artigo 5º - A conservação dos monumentos é 
sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à 
sociedade; tal destinação é portanto, desejável, mas não pode 
nem deve alterar à disposição ou a decoração dos edifícios. É 
somente dentro destes limites que se deve conceber e se pode 
autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e 
costumes.’’

CARTA DE ATENAS, 1931:

“A restauração deve visar o restabelecimento da unidade 
potencial da obra, [...] sem cometer um falso artístico, ou um 
falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da 
obra de arte no tempo”. Deve-se manter o máximo do original, 
sem apagar os traços da passagem do tempo e, ao restabelecer 
a unidade potencial de uma obra, não se deve fazê-lo ao ponto 
de destruir sua autenticidade.

CARTA DE VENEZA, 1964:

‘’Nos casos em que uma restauração pareça indispensável 
devido a deterioração ou destruição, a conferência recomenda 
que se respeite a obra histórica e artística do passado, sem 
prejudicar o estilo de nenhuma época. A conferência 
recomenda que se mantenha a utilização dos monumentos, 
que assegure a continuidade de sua vida, destinando-os 
sempre a finalidades que o seu caráter histórico ou artístico. ”

CESARE BRANDI:

Imagem: Nelson Kon, 2011. (Archdaily)

Imagem: Nelson Kon, 2011. (Archdaily)

Ÿ Aproveitar e restaurar estruturas existentes; 

Ÿ Despertar a sensação de pertencimento com o espaço;

Ÿ Inserção de edifícios (anexos) para atender as novas 
necessidades;

Ÿ Fomentar a educação patrimonial e incentivo as artes;
Ÿ Propiciar espaços para que os artistas e/ou qualquer 

pessoa da cidade e região possam visitar, criar e expor suas 
artes;

Ÿ Propiciar um espaço onde as pessoas possam buscar e 
obter informações sobre a cidade que vivem;

 Desta forma os seguintes fundamentos foram obtidos 
das obras correlatas, como objetivos para a proposta do 
presente trabalho:

Ÿ Promover um novo ponto de encontro e convivência na 
cidade;

Ÿ Valorização histórica do local e do edifício restaurado;
Ÿ Reforçar a importância histórica dos patrimônios para as 

pessoas e a cidade;
Ÿ Resgatar a memória local e cultural dos indivíduos;

 As referências projetuais apresentadas exemplificam 
as diferentes formas de ressignificar espaços que um dia foram 
esquecidos, de forma respeitosa com suas histórias e com o 
meio no qual estão inseridos. O objetivo de todas elas é 
recuperar a conexão entre o indivíduo e o novo espaço criado 
sem perder a referência a memória original do local.

CORRELATOS x PROPOSTA
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MAPA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

MARINGÁ

MANDAGUARI
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R. JOÃO ERNESTO FERREIRA
AV. AMAZONAS

R. LUIZ TRINTINALHA

AV. D
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TV
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NE

LINHA FÉRREA
EIXO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

AVENIDA AMAZONAS
EIXO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

LOCALIZAÇÃO

A cidade de Mandaguari está localizada no 
noroeste do estado do Paraná, há 30 Km da cidade 

de Maringá, e surgiu devido ao processo de 
ocupação realizado pela Companhia de Terras 

Norte do Paraná (CTNP).

A leste da estação ferroviária 
localiza-se a Avenida Amazonas, 
principal via e eixo de estruturação 
urbana que segue paralela a ferrovia 
e conduz a área central da cidade.

DIMENSÕES DO LOTE: 20,0 x 61,70 m

ÁREA RESIDÊNCIA IA: 59,39 m²

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.234,00 m²

ÁREA RESIDÊNCIA IIA: 59,39 m²

ÁREA RESIDÊNCIA C: 113,43 m²

A formação da área urbana de Mandaguari é 
estabelecida pela topografia do sítio e o seu 
traçado acompanha o desenho da linha férrea 
e desenvolve-se ao longo dela. Com isso, 
possui uma forma urbana alongada onde 
ajusta-se às condições mais favoráveis do 
terreno. 
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O ENTORNO
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ESCOLA
MUNICIPAL
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MUNICIPAL
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PrÉ
ESCOLA
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RODOVIÁRIO

PISTA DE
SKATE
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CENTRO
ESPORTIVO

QUADRA
FUTEBOL

ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA

PARÓQUIA
BOM PASTOR

PRAÇA
TIRADENTES

LINHA FÉRREA
EIXO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

AVENIDA AMAZONAS
EIXO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

A leste da ferrovia localiza-se o 
centro da cidade e onde se 
concentra a maior área urbana da 
cidade com infra-estrutura, 
c o m é r c i o  e  s e r v i ç o s , 
equipamentos urbanos e  os 
edifícios institucionais. 

Somente num raio de 500m, pode-
se observar que a área conta com 
pelo menos 6 escolas próximas, 
t r a t a - s e  d e  u m  n ú m e r o 
significativo, uma vez que parte do 
público alvo da proposta do é 
voltado para as crianças, que 
nesta fase do aprendizado já 
podem começar a compreender a 
importância dos bens culturais da 
cidade em que vivem.

A oeste da ferrovia desenvolveu-se boa 
parte da área residencial da cidade, 
c o m  m e n o r  c o n c e n t r a ç ã o  d e 
equipamentos urbanos.

A l é m  d o s  e q u i p a m e n t o s 
institucionais a área também 
c o n t a  c o m  d i v e r s o s 
equipamentos urbanos de 
lazer voltados a prática de 
esportes,  porém nenhum 
espaço de permanência para 
que as pessoas possam se 
acomodar sem a necessidade 
de praticar alguma atividade 
específica.

PROJETO DE RESTAURO |PESQUISA HISTÓRICA E ICONOGRÁFICA

 Nesta etapa houve a dificuldade da obtenção de documentações (certidões, escrituras, decretos, plantas, etc.) e da 
iconografia histórica para a interpretação da evolução das residências ao longo do tempo, em consequencia disto, para a 
definição das diretrizes projetuais do projeto de restauro, foi utilizado o Inventário de Reconhecimento do Patrimônio 
Material Ferroviáro da extinta Rede Ferroviária Federal - IPHAN  cedido pela prefeitura de Mandaguari. A seguir apresenta-
se um recorte da ficha de inventário referente as residências.



115

PROJETO DE RESTAURO |PESQUISA HISTÓRICA E ICONOGRÁFICA | RESIDÊNCIAS SEMELHANTES

 Devido a ausência de um histórico dos registros fotográficos das residências RFFSA de Mandaguari desde o ano de 
construção, foram utilizados dados do Inventário de Reconhecimento do Patrimônio Material Ferroviáro da extinta Rede Ferroviária 
Federal - IPHAN  para apresentar a seguir registros fotográficos de residências da RFFSA de outros municípios do estado do Paraná 
que seguem a tipologia arquitetônica e construtiva semelhantes as de Mandaguari. 

RESIDÊNCIA RFFSA CURITIBA | IMAGEM: PAULO RITTER  2008

RESIDÊNCIA RFFSA PARANAGUÁ| IMAGEM: PAULO RITTER  2008 RESIDÊNCIA RFFSA JANDAIA| IMAGEM: PAULO RITTER  2008

RESIDÊNCIA RFFSA PINHAIS | IMAGEM: PAULO RITTER  2008

RESIDÊNCIA RFFSA MANDAGUARI | IMAGEM: GOOGLE STREET VIEW NOV. 2011 RESIDÊNCIA RFFSA MANDAGUARI | IMAGEM: GOOGLE STREET VIEW NOV. 2011

RESIDÊNCIA RFFSA MANDAGUARI | IMAGEM: LORRAINY K.B. SILVA FEV. 2019 RESIDÊNCIA RFFSA MANDAGUARI | IMAGEM: LORRAINY K.B. SILVA FEV. 2019

PROJETO DE RESTAURO |PESQUISA HISTÓRICA E ICONOGRÁFICA | RESIDÊNCIAS MANDAGUARI





PLANTA COTADA E FALADA | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 Construída em 1954, com área total de 
aproximadamente 59,39 m², a primeira edificação 
corresponde ao tipo arquitetônico “A” descrito no 
Inventário de Reconhecimento do Patrimônio 
Material Ferroviário da Extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A.– RFFSA (2008).

 “São construídas em alvenaria de tijolos com planta 
retangular. Na fachada principal um volume saliente na 
porção frontal da construção formando uma varanda como 
vão em arco pleno. O telhado é formado por duas águas com 
telhas cerâmicas, do tipo francesa. Aberturas com esquadrias 
em madeira e verga reta.”

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ASSOALHO DE MADEIRA

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO CERÂMICO BRANCO

PISO CERÂMICO HEXAGONAL
VERMELHO

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
00
0

FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
00
0

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

FACHADA SUL | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |MAPEAMENTO DE DANOS E DIAGNÓSTICO
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IMAGEM FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’ IMAGEM FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’

IMAGEM FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’ IMAGEM FACHADA SUL| RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’

77

PATOLOGIAS IDENTIFICADAS
(Segundo a FAT - Ficha de Aplicação Técnica do Manual de Conservação Preventiva para Edificações IPHAN)

REPARO OU TRATAMENTO

1 - MANCHAS ESCURAS
Retirar a vegetação de pequeno porte das proximidades do edifício, raspar a parede e recobrir com nova pintura após o período de chuvas 
ou quando as manchas começarem a aparecer. Pode-se também aplicar antes da uma camada de pintura um fungicida especifico. 

2 - AUSÊNCIA DE TELHAS Reinstalação de novas telhas.

3 - DESCOLAMENTO DO REBOCO FAT TT 05. Técnica: Substituição ou recomposição de reboco.

4 - MANCHAS ESCORRIDAS
FAT TU 12: Verificação de estanqueidade de paredes externas. FAT TP 01: Preparação da superfície; FAT TO 02: Pintura a base de 
cal.

5 - PICHAÇÃO/VANDALISMO
FAT TPE 05: limpeza de Graffiti provocado por vandalismo. recomenda-se o White Sprit Xileno, diluentes celulósicos, cloretos 
de metileno ou solventes comerciais e se necessário forte escovagem.

6 - DESGASTE/AUSÊNCIA DA 
MADEIRA OU ESQUADRIA

FAT TIM�  É preciso substituir as peças danificadas observando a qualidade da madeira e os encaixes, impermeabilizando 01:
todo o conjunto. A impermeabilização das madeiras deverá ser feita nas áreas próximas às alvenarias, onde estas estão 
mais sujeitas à ação da água.

7 - AUSÊNCIA DOS VIDROS Reinstalação de novos vidros.

8 - DESCASCAMENTO DA 
PINTURA

FAT TM[c01: Recomendações gerais na utilização de novas peças de madeira. Se necessário substituir as peças, ou parte 
delas, por outras de madeira similar, observando os encaixes. Imunize todo telhado – peças novas e antigas. 

1. MANCHAS 
ESCURAS

2. AUSÊNCIA DAS 
TELHAS

3. DESCOLAMENTO DO
REBOCO

4. MANCHAS 
ESCORRIDAS

5. PICHAÇÃO 6. DESGASTE 
DA MADEIRA

7. AUSÊNCIA DOS 
VIDROS

8. DESCASCAMENTO
DA PINTURA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

PLANTA COTADA E FALADA | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IIA’’
ESC: 1:75

 Construída em 1954, com área total de 
aproximadamente 59,39 m², a segunda edificação 
corresponde ao tipo arquitetônico “A” descrito no 
Inventário de Reconhecimento do Patrimônio 
Material Ferroviário da Extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A.– RFFSA (2008).

 “São construídas em alvenaria de tijolos com planta 
retangular. Na fachada principal um volume saliente na 
porção frontal da construção formando uma varanda como 
vão em arco pleno. O telhado é formado por duas águas com 
telhas cerâmicas, do tipo francesa. Aberturas com esquadrias 
em madeira e verga reta.”

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ASSOALHO DE MADEIRA

PISO DE CIMENTO ALISADO

PISO CERÂMICO BRANCO

PISO CERÂMICO HEXAGONAL
VERMELHO

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

FACHADA SUL | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

0
0

0
0

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |MAPEAMENTO DE DANOS E DIAGNÓSTICO

IMAGEM FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IIA’’ IMAGEM FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IIA’’

IMAGEM FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IIA’’ IMAGEM FACHADA SUL| RESIDÊNCIA TIPO ‘’IIA’’

1. MANCHAS 
ESCURAS

2. AUSÊNCIA DAS 
TELHAS

3. DESCOLAMENTO DO
REBOCO

4. MANCHAS 
ESCORRIDAS

5. PICHAÇÃO 6. DESGASTE 
DA MADEIRA

7. AUSÊNCIA DOS 
VIDROS

8. DESCASCAMENTO
DA PINTURA
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PROJETO DE RESTAURO |MAPEAMENTO DE DANOS E DIAGNÓSTICO

1. MANCHAS 
ESCURAS

2. AUSÊNCIA DAS 
TELHAS

3. DESCOLAMENTO DO
REBOCO

4. MANCHAS 
ESCORRIDAS

5. PICHAÇÃO 6. DESGASTE 
DA MADEIRA

7. AUSÊNCIA DOS 
VIDROS

8. DESCASCAMENTO
DA PINTURA
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4

2

1

1

1

1

4

5

8

1

3 3

3

3

6

6

7 7

PATOLOGIAS IDENTIFICADAS
(Segundo a FAT - Ficha de Aplicação Técnica do Manual de Conservação Preventiva para Edificações IPHAN)

REPARO OU TRATAMENTO

1 - MANCHAS ESCURAS
Retirar a vegetação de pequeno porte das proximidades do edifício, raspar a parede e recobrir com nova pintura após o período de chuvas 
ou quando as manchas começarem a aparecer. Pode-se também aplicar antes da uma camada de pintura um fungicida especifico. 

2 - AUSÊNCIA DE TELHAS Reinstalação de novas telhas.

3 - DESCOLAMENTO DO REBOCO FAT TT 05. Técnica: Substituição ou recomposição de reboco.

4 - MANCHAS ESCORRIDAS
FAT TU 12: Verificação de estanqueidade de paredes externas. FAT TP 01: Preparação da superfície; FAT TO 02: Pintura a base de 
cal.

5 - PICHAÇÃO/VANDALISMO
FAT TPE 05: limpeza de Graffiti provocado por vandalismo. recomenda-se o White Sprit Xileno, diluentes celulósicos, cloretos 
de metileno ou solventes comerciais e se necessário forte escovagem.

6 - DESGASTE/AUSÊNCIA DA 
MADEIRA OU ESQUADRIA

FAT TIM�  É preciso substituir as peças danificadas observando a qualidade da madeira e os encaixes, impermeabilizando 01:
todo o conjunto. A impermeabilização das madeiras deverá ser feita nas áreas próximas às alvenarias, onde estas estão 
mais sujeitas à ação da água.

7 - AUSÊNCIA DOS VIDROS Reinstalação de novos vidros.

8 - DESCASCAMENTO DA 
PINTURA

FAT TM[c01: Recomendações gerais na utilização de novas peças de madeira. Se necessário substituir as peças, ou parte 
delas, por outras de madeira similar, observando os encaixes. Imunize todo telhado – peças novas e antigas. 
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

PLANTA COTADA E FALADA | RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’
ESC: 1:75

 C o n s t r u í d a  e m  1 9 5 4 ,  c o m  á r e a  t o t a l  d e 
aproximadamente 113,43  m² ,  a segunda edificação 
corresponde ao tipo arquitetônico ‘’C” descrito no Inventário de 
Reconhecimento do Patrimônio Material Ferroviário da Extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A.– RFFSA (2008).

 “As do tipo “C” são construídas em alvenaria de tijolos com 
planta quadrada. Na fachada principal o acesso para a casa é 
afeito por uma varanda com vão formado por uma composição 
de arcos. O telhado é formado por quatro águas com telhas 
cerâmicas, do tipo francesa. Aberturas com esquadrias em 
madeira e verga em arco abatido.”

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO ESQUEMÁTICA
SEM ESCALA

ESQUADRIA EM MADEIRA ESQUADRIA METÁLICA

ASSOALHO DE MADEIRA PISO DE CIMENTO ALISADO PISO CERÂMICO BRANCO

PISO CERÂMICO 
HEXAGONAL VERMELHO

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA
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PROJETO DE RESTAURO |LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’
ESC: 1:75

FACHADA SUL | RESIDÊNCIA TIPO ‘’IA’’
ESC: 1:75

VIDRO TRANSPARENTE

TELHA CERÂMICA PORTUGUESA

ESQUADRIA METÁLICA

ESQUADRIA EM MADEIRA

ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS MACIÇOS

PORTA DE MADEIRA



PATOLOGIAS IDENTIFICADAS REPARO OU TRATAMENTO
(Segundo a FAT - Ficha de Aplicação Técnica do Manual de Conservação Preventiva para Edificações IPHAN)

1 - MANCHAS ESCURAS
Retirar a vegetação de pequeno porte das proximidades do edifício, raspar a parede e recobrir com nova pintura após o período de chuvas 
ou quando as manchas começarem a aparecer. Pode-se também aplicar antes da uma camada de pintura um fungicida especifico. 

2 - AUSÊNCIA DE TELHAS Reinstalação de novas telhas.

3 - MOFOS E FUNGOS

FAT TU 16. Técnica: Escovação e imunização de alvenarias. Lavagem com uma solução de hipoclorito de sódio (Q boa), 
aplicação de produto fungicida, após três dias, retirada do fungicida por meio de escovação, reaplicação de acabamento e 
pintura.

4 - MANCHAS ESCORRIDAS
FAT TU 12: Verificação de estanqueidade de paredes externas. FAT TP 01: Preparação da superfície; FAT TO 02: Pintura a base de 
cal.

5 - PICHAÇÃO/VANDALISMO
FAT TPE 05: limpeza de Graffiti provocado por vandalismo. recomenda-se o White Sprit Xileno, diluentes celulósicos, cloretos 
de metileno ou solventes comerciais e se necessário forte escovagem.

6 - DESGASTE/AUSÊNCIA DA 
MADEIRA OU ESQUADRIA

FAT TIM�  É preciso substituir as peças danificadas observando a qualidade da madeira e os encaixes, impermeabilizando 01:
todo o conjunto. A impermeabilização das madeiras deverá ser feita nas áreas próximas às alvenarias, onde estas estão 
mais sujeitas à ação da água.

7 - AUSÊNCIA DOS VIDROS Reinstalação de novos vidros.

8 - DESCASCAMENTO DA 
PINTURA

FAT TM[c01: Recomendações gerais na utilização de novas peças de madeira. Se necessário substituir as peças, ou parte 
delas, por outras de madeira similar, observando os encaixes. Imunize todo telhado – peças novas e antigas. 

IMAGEM FACHADA OESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’ IMAGEM FACHADA NORTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’

IMAGEM FACHADA LESTE | RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’ IMAGEM FACHADA SUL| RESIDÊNCIA TIPO ‘’C’’

1. MANCHAS 
ESCURAS

2. AUSÊNCIA DAS 
TELHAS

3. MOFOS E FUNGOS 4. MANCHAS 
ESCORRIDAS

5. PICHAÇÃO 6. DESGASTE 
DA MADEIRA

7. AUSÊNCIA DOS 
VIDROS

8. DESCASCAMENTO
DA PINTURA
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PROJETO DE RESTAURO |MAPEAMENTO DE DANOS E DIAGNÓSTICO
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O RESTAURO: DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Um novo olhar sobre o patrimônio ferroviário 
RESTAURO DAS RESIDÊNCIAS RFFSA EM MANDAGUARI
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PROJETO DE RESTAURO | CRITÉRIOS PARA INTERVENÇÃO

 O QUE MANTER? COMO MANTER?

O QUE ACRESCENTAR? COMO ACRESCENTAR?

Serão mantidas as 03 residências existentes. De acordo com os 
critérios de intervenção dos teóricos Brandi e Giovannoni e das 
cartas de Atenas e Veneza, com foco em não descaracterizar o 
o b j e t o  a r q u i t e t ô n i c o ,  o  o b j e t i v o  é  p r e s e r v a r  s u a s 
compartimentações, aberturas e materiais construtivos originais, 
adaptando-as aos novos usos propostos sem alterações estruturais 
e estéticas. 

O QUE REMOVER? 

Acessibilidade; espaço de permanência/convivência externo; 
edifício anexo e apoio (sanitários).

Neste caso nada será removido, bem como alterações que 
possivelmente tenham sido feitas no decorrer do tempo, visto que, 
não há registros documentados. 

Para a residência tipo ‘’C’’ por ser a 
de maior área, definiu-se o uso 
como Espaço da Leitura, nela 
serão armazenados livros e demais 
documentações que relatem a 
história da cidade e assuntos 
relacionados. Desta maneira, 2 dos 
seus ambientes internos foram 
definidos como Sala de Leitura e 4 
ambientes como Sala de Livros, 
o n d e  o s  m a t e r i a i s  fi c a r ã o 
armazenados.

Para a residência tipo ‘’IIA’’, definiu-
se o uso como Museu Temporário, 
nesta os ambientes internos serão 
utilizados para expor obras de arte 
produzidas por artistas da cidade e 
da região. Também servirá como 
espaço de exposição das artes e 
objetos que serão desenvolvidos no 
edifício anexo. 

Para a residência tipo ‘’IA’’, definiu-
se o uso como Museu Permanente, 
neste os ambientes internos serão 
u t i l i z a d o s  p a r a  e x p o s i ç ã o 
permanente de mobílias e objetos 
dos  anos 50/60 para que os 
visitantes possam entrar e sentir o 
a m b i e n t e  c o m  s e u s  u s o s  e 
costumes das décadas 50/60.

Para o desenvolvimento da proposta a principal premissa 
considerada foi a necessidade que a cidade pede de um espaço 
voltado a atividades culturais, espaço de permanência, com 
oficinas criativas e onde exposições artísticas possam 
acontecer. Frente a esta carência, os novos usos foram então 
definidos.  

DEFINIÇÃO DOS NOVOS USOS

 Além disso, a ideia de criar este espaço se complementou também devido a existência do último armazém da 
estação ferroviária, que atualmente é utilizado para armazenar materiais recicláveis, o objetivo é de trazer parte desses 
materiais recicláveis do armazém para o anexo, para que esses materiais possam ser transformados em arte. 

 Para o anexo houve a necessidade de se criar um espaço de apoio para as residências, que por possuírem 
acessibilidade bastante limitada e por não ser permitido intervenções estruturais em seu interior pelo fato de serem 
tombadas, encontrou-se então a necessidade de expandir este espaço para melhor atender a todos os públicos. 



131

PROJETO DE RESTAURO |PROPOSTA NOVOS USOS

PLANTA BAIXA NOVO USO | MUSEU TEMPORÁRIO

ESC: 1:75

ASSOALHO DE MADEIRA
RESTAURADO

PISO DE CIMENTO ALISADOPISO CERÂMICO HEXAGONAL
VERMELHO RESTAURADO

PLANTA BAIXA NOVO USO | MUSEU PERMANENTE

ESC: 1:75
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PROJETO DE RESTAURO | PROPOSTA NOVOS USOS

PLANTA BAIXA NOVO USO | ESPAÇO DA LEITURA
ESC: 1:75

ASSOALHO DE MADEIRA
RESTAURADO

PISO DE CIMENTO ALISADOPISO CERÂMICO HEXAGONAL
VERMELHO RESTAURADO

Com relação a materialidade e estrutura do conjunto 
de residências tombadas, estas foram preservadas e 
não sofreram nem um tipo de modificação, o objetivo 
da proposta é de restaurar tudo que for passível de 
recuperação (estrutura, alvenaria de vedação, 
revestimentos...) e o que estiver condenado ou 
faltando (estrutura do telhado, telhas, forro, 
assoalho,  v idros,  esquadrias. . . )  será então 
substituído pelos mesmos materiais ou semelhantes.

Com relação a acessibilidade, as três residências 
possuem a abertura da entrada principal e dos 
ambientes internos com vão de 80 cm atendendo ao 
tamanho mínimo exigido pela NBR 9050, descartou-se 
então a necessidade de alteração nos tamanhos dos 
vãos. Somente as instalações sanitárias das 
residências IA e IIA não atendem as dimensões 
mínimas exigidas por norma, para solucionar, foram 
propostos sanitários acessíveis no anexo.



DIÁLOGO ENTRE O ANTIGO E A NOVIDADE

Um novo olhar sobre o patrimônio ferroviário 
RESTAURO DAS RESIDÊNCIAS RFFSA EM MANDAGUARI
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PROJETO ARQUITETÔNICO | O ANEXO

RAMPA

ESCADA

ESCADA

RAMPA

ESCADA

ESCADA

ESCADA

RAMPA
ESCADA

ESCADA
RAMPA

ESCADA

Ao definir os novos usos para cada residência (espaço 
de passagem - observação e permanência), sentiu-se 
a necessidade de implementar um espaço mais 
prático onde a população e principalmente as 
crianças, pudessem ‘’por a mão na massa’’ e criar um 
incentivo a estas questões artísticas  e de cuidado 
com a natureza. 

Como as residências estão implantadas 
45 cm abaixo do nível da rua, foram 
implantados conjuntos de rampas e 
escadas para possibilitar o acesso a área 
de todos os pontos.

Para evitar que um corredor estreito se formasse 
entre as residências e o anexo, uma parte do seu 
volume foi recuada dando origem a uma área central 
ideal para exposições na parte externa dos edifícios e 
também para circulação e permanência das 
pessoas.

Em consequencia disto, eixos de circulação 
foram criados entre as residências e o anexo, 
permit indo  que  as  res idênc ias  se jam 
observadas e visitadas de todos os ângulos, 
afinal, elas também fazem parte da exposição.

Por fim, outra pequena praça foi criada na face 
oposta do terreno, para complementar a outra 
praça e como forma de gerar continuidade e 
permeabilidade no conjunto.

A decisão de implantar o anexo no fundo do lote e de mantê-lo 
horizontal, partiu da premissa de que o edifício proposto não deve 
chamar mais atenção do que o edifício restaurado, deve-se 
diferenciar o novo  do antigo com discrição e sutileza.



PROJETO ARQUITETÔNICO |O ANEXO

Ÿ O vidro para garantir a transparência do edifício em 
meio as residências e  para proporcionar  a 
permeabilidade visual. 

 Com relação a materialidade do anexo, para 
atingir o objetivo de criar um edifício que se destacasse da 
arquitetura colonial das residências de forma discreta, a 
solução adotada foi  de seguir  uma l inguagem 
arquitetônica diferentes das residências, para isso, os 
materiais escolhidos foram basicamente o vidro e o 
concreto armado. 

Ÿ O concreto aparente para garantir a horizontalidade do 
anexo através de um sistema estrutural simples.
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 Os ambientes internos do anexo não possuem 
compartimentação física, esta acontece através do mobiliário, 
o objetivo disto foi de criar espaços moduláveis que possam ser 
adaptados facilmente ao tipo uso ou atividade que se decidir 
destinar ao espaço. 

 Toda a fachada frontal do anexo é voltada para a 
fachada oeste, à vista disso, propõe-se brises móveis para 
auxiliar na proteção desta fachada que receberá intensa 
quantidade de insolação no decorrer do dia.

 Todo o sistema de vedação da estrutura acontece 
com portas de correr, o intuito disto é permitir que o anexo se 
integre ao seu entorno, possibilitando que a circulação através 
do local também aconteça por dentro do anexo, afim de excluir 
a barreira física que o anexo poderia exercer no espaço.

CORTE AA |MUSEU TEMPORÁRIO (RESIDÊNCIA IIA) E ANEXO
ESC: 1:125

IMAGEM DA PROPOSTA: PERSPECTIVA INTERNA DO ANEXO



IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
ESC: 1/200
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PLANTA BAIXA | ANEXO
ESC: 1:125



CORTE BB | ANEXO
ESC: 1:125
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A c e r c a  d a  a n á l i s e  d a  e fi c i ê n c i a  d o 
tombamento dos edifícios longo da história, com os 
correlatos do presente trabalho, pode-se constatar 
que o ato de tombamento, mesmo que amparado por 
lei federal, não é suficiente para a salvaguarda de um 
bem, o ato de tombar um patrimônio, na maioria das 
vezes não passa de um registro documentado em 
papel  a respeito de um determinado bem, 
protegendo-o perante a lei, mas na prática o bem 
permanece vulnerável, visto que, a causa da 
destruição de muitos patrimônios acontecem devido 
a negligências, falta de fiscalização e punição vinda 
dos órgãos responsáveis pelo tombamento e pela 
falta de manutenção e cuidado do proprietário 
(público ou privado) para com esse bem. Ou seja, a 
ruína muitas vezes provém da falta de compreensão 
do ser  humano com o reconhecimento da 
importância dos valores históricos.

 Pode-se ainda, observar que mesmo os 
patrimônios culturais que são considerados de 
extrema relevância cultural nacionalmente, e até 
mundialmente conhecidos, não escaparam do 
descuido, e do descaso para com eles, que dirá então 
g a r a n t i r  a  s a l v a g u a r d a  d e  b e n s  m e n o r e s 
pertencentes a pequenos municípios, que por menor 
relevância que possuam perante o país, para aquela 
sociedade que ali vive, possuem valores inestimáveis 
para que sejam preservados e passados adiante.

 Também é importante ressaltar que o ato de 
tombamento por si só, não é capaz de proteger de 
forma efetiva patrimônio algum, pois quem protege, 
quem fiscaliza, quem cuida, quem se importa e quem 
preserva, é o ser humano, e se o ser humano não é 
capaz de entender a dimensão da importância que o 
valor histórico cultural que o  meio no qual está 
inserido possui, então ele jamais será capaz de 
proteger a própria história. 

 Por fim, foi possível refletir e propor através da 
arquitetura um espaço receptivo e agradável para os 
moradores da cidade de Mandaguari, por meio da 
reconstituição  deste espaço tão importante e 
necessário para a cidade.

 Esta pesquisa estabeleceu um esforço de 
reflexão em relação a importância dos patrimônios 
ferroviários como elementos de valor histórico para 
narrar a história de como nasceu a cidade de 
Mandaguari - Pr pois foi através deste estudo que 
pode-se entender o quanto é importante preservar a 
nossa história através dos bens patrimoniais das 
cidades, pois nada relata melhor uma época, um 
cotidiano, costumes e culturas com tanta clareza e 
detalhes do que a própria arquitetura. 
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