MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES
PARA REUTILIZAÇÃO DO EDIFICIO DA RUA DO GIZ, 445
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INTRODUÇÃO

Projeto de Reforma do sobrado da Rua do Giz, no 445, localizado no centro
histórico de São Luis, partiu de processo licitatório promovido pela Fundação do
Patrimônio Histórico (FUMPH) da Cidade de São Luis, MA. A destinação e reutilização
do edifício foram definidos pela mesma e identificados no documento intitulado Projeto
Básico para o edifício da Rua do Giz, 445, anexo ao edital de licitação.

O programa solicitado à empresa vencedora do concurso foi de desenvolver
projetos de arquitetura e complementares que permitissem ao edifício já citado a
inserção de unidades habitacionais e que ao mesmo tempo abrigasse no pavimento
térreo um núcleo da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, tornando então o
edifício num prédio misto, com apartamentos multifamiliar e uso institucional no térreo.

Neste memorial serão abordadas as diretrizes conceituais do projeto, as posturas
adotadas perante a necessidade de preservação do Patrimônio, explanação das soluções
arquitetônicas relevantes e identificação dos serviços específicos à edificação e listagem
dos materiais empregados e justificativas.
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O EDIFICIO

Foto 01: Fachada rua do giz, autor Lucas Maciel nov.2008

O edifício é de esquina, Rua do Giz com a Rua da Saúde, sobrado de dois
pavimentos, possui fachada principal voltada para Rua do Giz, poente, ocupa toda a
testada de ambas as ruas, composto por robustas paredes de cantaria, em todo o seu
contorno (figura 01).

Figura 01: Planta baixa do pavimento térreo, situação atual
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Nas paredes externas, ainda se identifica azulejaria portuguesa, presente em
aproximadamente 70% da fachada. Das aberturas se identifica a presença de Pedra Lioz
na composição dos vãos, em alguns se identificou vergas de concreto. As esquadrias só
se identificaram fragmentos e vestígios, algumas inteiras, estão sobrepostas a um
fechamento de alvenaria (foto 02).

Foto 02: Esquadria externa térrea da rua do giz vista internamente, autor Lucas Maciel nov.2008.

Internamente não se encontrou muitos elementos de valor histórico, devido à alta
degradação do edifício, os poucos que se identificaram foram:

Foto 03: Fragmentos da escada principal em alvenaria e pedra Lioz, autor Lucas Maciel nov.2008
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A base da escada, alvenaria e degraus em Pedra Lioz (foto 03), já não ostentam
mais os guarda-corpos, que foram cerrados. A coluna de ferro que sustentava o
barrotamento do assoalho está intacta. Neste mesmo ambiente, o piso é em ladrilho
hidráulico, está muito desgastado e faltando partes, mas é o único revestimento de piso
encontrado no edifício.
Algumas paredes internas ainda existem, principalmente a paralela à fachada da
Rua do Giz, que contem aberturas de vãos de portas e esquadrias ausentes (figura 04).

Foto 04: Parede interna, autor Lucas Maciel nov.2008

Na Foto 04, é possível observar o trabalho de estabilização da edificação,
desenvolvido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que
incluiu a recuperação total do telhado, com telhas e madeiramento novos, fechamento
temporário de aberturas para evitar invasões e umidade e reforços estruturais
localizados.
No terraço, há uma edificação em tijolo maciço, bastante deteriorada um poço de
pedra, porém totalmente entulhado por lixo, mas ainda é possível observar um detalhe
de pedra Lioz no chão que supostamente serve como contenção de nível.
O edifício se encontra numa situação ideal para intervenção como a proposta, já a
estabilização já feita, de acordo com técnicas de restauro, permite direcionar as atenções
para outros pontos de restauro, como esquadrias e revestimentos. Para nortear as
diretrizes do projeto, foi definida, dentre as várias correntes teóricas, uma postura
teórica de intervenção no edifício que será explanada no capítulo seguinte.
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CONCEITO
Segundo Cesari Brandi, arquiteto italiano, “Restauração é qualquer intervenção
destinada a devolver à eficiência um produto da atividade humana”, porém alguns
cuidados fundamentais devem ser tomados para a manutenção do valor de historicidade
do objeto de estudo. Tornar eficiente não pode comprometer a apreensão que faz
daquele objeto algo de valor cultural. Outro entendimento de Brandi é que “o restauro
deve observar o restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, sem cometer
um falso artístico ou um falso histórico, e sem apagar os traços da passagem da obra
no tempo.”. Essa Postura também é presente na Carta do Restauro (Itália, 1972) de
onde se extrai alguns fragmentos:
“... Art.6º - De acordo com as finalidades a que, segundo o artigo
4º, devem corresponder as operações de salvaguarda e
restauração, proíbe-se indistintamente para todas as obras de
arte a que se referem os artigos 1º, 2º e 3º:
1. aditamentos de estilo ou analógicos, inclusive em forma
simplificada, ainda quando existirem documentos gráficos ou
plásticos que possam indicar como tenha sido ou deva resultar o
aspecto da obra acabada;
2. remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra
através do tempo, a menos que se trate de alterações limitadas
que debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de
aditamentos de estilo que a falsifiquem. ... ”
Carta do Restauro, 1972

“...Lembra-se, ainda, a necessidade de considerar todas as obras
de restauração sob um substancial perfil de conservação,
respeitando os elementos acrescidos e evitando até mesmo
intervenções de renovação ou reconstituição. ...”
Carta do Restauro, anexo B, 1972
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No caso do Edifício Rua Giz 445, a sua adaptação para o uso de edifício
multifamiliar, seguiu ao máximo as diretrizes acima expostas, porém vários elementos
do cotidiano moderno, como banheiros internos e individualizados, cozinhas e áreas de
serviço com demandas de exaustão de vapores e iluminação mínina, instalações
elétricas e de lógica e as exigências de segurança impostas pelo corpo de bombeiros,
necessitam seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
para garantir a segurança e padrões de conforto dos futuros habitantes do imóvel.
A seguir descrevemos as soluções técnicas que dentro desse contexto, teórico,
foram definidas para o edifício Rua do Giz, 445.
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VIABILIDADE TÉCNICA

Arquitetura

O partido mantém o acesso original do edifício, pela Rua do Giz, onde o usuário
entrará num hall social do edifício, onde o ladrilho Hidráulico, que resta apenas 60% ,
será repaginado de forma a dar o entendimento do piso original. As lacunas serão
preenchidas com seixo rolado assentado na argamassa.
A escada sofrerá revisão nos degraus para permitir maior conforto, no entanto, as
pedras Lioz serão catalogadas, numeradas e reinseridas na mesma posição original.
Onde for necessário será feito restauro das peças de Lioz.

Figura 02: Planta baixa do pavimento térreo

Na figura 02, vê-se em vermelho as adições, que apesar de compartimentar o
edifício, procura manter a leitura original, através do uso de ambientes mais generosos e
interligados, pés direito alto quantidade mínima de pilares aparentes.
Em amarelo, estão as demolições, que efetivamente só consta da abertura de vãos
que foram provisoriamente fechados.
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Próximo à parede central do edifício, foram abertos três poços de ventilação e
iluminação, cujas aberturas não ficarão nas fachadas frontais.
Este pavimento será ocupado pela Secretaria Municipal de Segurança e
Cidadania, portanto todos os ambientes foram demandados por eles.

Figura 03: Planta baixa do 1º pavimento

O 1º e 2º pavimentos (figura 03 e 04) foram desenvolvidos para contemplar as
unidades habitacionais que serão num total de 08 unidades. A planta baixa se repete,
salvo leves ajustes de layout para preservar aberturas existentes. Nas varandas, o piso
será em tabuado de madeira, para preservar as características do edifício. No resto, o
piso dos pavimentos superiores será em laje de concreto revestida em cerâmica, que
apesar serem materiais pouco compatíveis com a edificação, foram escolhidos por
questões de segurança, principalmente incêndios, atividades de cocção e custo elevado
de manutenção dos tabuados.
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Figura 04: Planta baixa do 2º pavimento

Figura 05: Elevação de esquadria externa do segundo pavimento
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As esquadrias externas foram todas mapeadas e serão reconstituídas conforme
original, já as internas terão adaptações às demandas modernas, melhoria de conforto
com uso de venezianas e bandeiras ventiladas.
Fachada será restaurada, mas as marcas do tempo serão mantidas, como por
exemplo, os azulejos caídos ou arrancados não serão completados, mas sim, deixadas a
lacuna na paginação da fachada, com pintura em cor neutra. As cores adotadas são as
mesmas encontradas no edifício atualmente.
Os gradis serão recuperados, com lixamentos, tratamento anti-ferrugem e
aplicação de tintas esmaltadas.
As paredes internas, tanto as novas como as originais, serão pintadas utilizando
mesma técnica, sempre utilizando tinta látex branco neve. Nas áreas molhadas, serão
colocadas barras de revestimento cerâmico até h =1.50m
Complementares
A estrutura será concentrada no menor numero de pilares, será independente da
estrutura original, as lajes ficarão na mesma altura do barroteamento original, para não
interferir nas aberturas originais.
As instalações hidro-sanitárias e de combate a incêndio e pânico também foram
projetadas para causar mínimo impacto no edifício. O sistema de cisterna será no pátio,
subterrâneo, e a bombas de recalque serão alojadas na edícula nos fundos do terreno.
Hidrantes e extintores de incêndio em cada andar garantem a adequação as normas
impostas pelo corpo de bombeiros.
As instalações elétricas de telefonia e lógica foram todas refeitas, foram evitados,
dentro do possível, pontos que se colocassem em paredes antigas para evitar a passagem
de eletrodutos nessas paredes.
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ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A edificação é composta de um pavimento térreo e dois pavimentos superiores, sendo
executados com alvenaria de tijolo cerâmico de 8 furos, com estrutura em concreto armado
e serviços específicos, com as seguinte áreas

Pavimento Térreo: 572,66m²
1º Pavimento: 423,05m²
2º Pavimento: 423,05m²
Perfazendo um total de 1308,88m²

Para a obra, a empresa contratada fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra, todos os
equipamentos e maquinas necessários a conclusão da obra, todos os elementos definidos em
projeto e com previsões de atender possíveis imprevistos dada a complexidade de uma obra
de intervenção em edifício Tombado pelo Patrimônio.
A especificações e serviços listados a seguir neste memorial, não limitam a empreiteira
contratada de aplicar técnicas que aprimorem o nível e o resultado do produto concluído,
sempre em concordância com as Normas da ABNT(Asssociação Brasileira de Normas
Técnicas)

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS POR ETAPA
DEMOLIÇÕES
Deverão atender estritamente o que está determinado no projeto, executados por
profissionais capacitados e com prática em restauro, mantendo elementos originais, e
aplicando técnicas de prospecção para garantir caso exista elemento de valor histórico
cultural oculto, que o mesmo possa ser identificado, catalogado e assim definido se sua
remoção será feita ou não.

FUNDAÇÕES: sapatas de concreto, cintamento de concreto onde for póssivel. com
capacidade identificada em projeto estrutural.
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ESTRUTURA: pilares, pilaretes, vergas, coxins e vigas de concreto armado seguem
projeto estrutural

ALVENARIAS: paredes de tijolos comuns, assentados com argamassa mista de
cimento e cal no traço 1:2:8. Todas as paredes novas, até 0,60 m acima do piso, serão
assentadas com argamassa de cimento e areia média com Sika 1, ou similar.

TETOS: está indicado no projeto arquitetura o teto de cada ambiente, listados abaixo:
Laje Rebocada com argamassa mista de cimento e cal no traço 1:2:8, aplicação
de selador acrílico, emassamento com massa corrida e aplicação de pintura
Látex PVA na cor branco neve.
Forro gesso convencional, com acabamento nos encontros com as paredes do
tipo soltura, de 02 cm, com aplicação de selador acrílico, emassamento com
massa corrida e aplicação de pintura Látex PVA na cor branco neve
Barrotamento e tabuado aparente: Lixado com aplicação de verniz fosco, incolor
marca suvinil ou similar;
Telhado aparente: Lixamento de peças principais, aplicação de verniz fosco,
incolor marca suvinil ou similar, onde houver rincão com calhas de zinco
similar, o mesmo será encoberto do lambri de madeira.

COBERTURA: estrutura de madeira e telhas de barro cozido já executadas, porém
cabendo a empresa contratada entregar em condições perfeitas de vedação, não
admitindo intervenções que alterem a conformação atual.

ESQUADRIAS: esquadrias da fachadas serão em madeira maciça, seguindo projeto de
detalhamento de esquadrias, emassadas com massa a óleo, com pinturas de acabamento
tipo esmalte fosco, caixas e caixilhos especiais, detalhes em vidro 6mm, seguindo
dentro do possível reproduzir o desenho das esquadrias originais. Internamente as
esquadrias serão de madeira de lei, envernizadas com verniz fosco, fixadas nos vãos
utilizando fixadores de poliuretano, portas internas da unidades residenciais serão de
compensado tipo sanduíche emassadas com massa óleo e pintadas com esmalte sintético
acetinado.
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PISOS: No hall de entrada, mosaico de ladrilho hidráulico com seixos rolados, lavados
fixados na argamassa, nas circulações térreas pavimentação de placas de concreto com
seixo rolado aplicado, nas varandas dos pavimentos 1º e 2º, será tabuado de madeira,
lixado, com aplicação de resina de proteção Sinteco ou similar,

apoiado em

barrotamento de madeira, demais ambientes revestimento cerâmico, tipo PEI IV ou V

REVEST. INTERNOS: emboço e reboco na alvenaria e forros; prever remoção de todo
o reboco existente nas paredes originais para reaplicação de reboco;
azulejo até o 1.50m na cozinha e nos banheiros.

REVEST. EXTERNOS: recuperação da fachada, com manutenção da azulejaria
existente, tratamento de reboco fragilizado, cimalhas e beirais, identificação através de
pintura locais onde azulejaria não está mais presente, nos elementos onde originalmente
havia reboco e pintura, aplicar tinta PVA Látex da cor mais aproximada da encontrada
atualmente.

PINTURA: Látex PVA em todos ambientes internos e fachadas, fundo com selador,
sem massa, a exceção dos tetos que deverão ser emassados com massa corrida,
esquadrias pintadas com esmalte sintético, fosco para esquadrias da fachada, acetinado e
verniz para as esquadrias internas, seguindo quadro de esquadrias presente no projeto de
arquitetura.

INST. HIDRÁULICAS: Sistema de Cisterna valete e hidrômeto de acordo com as
normas do S.A.A.E.; reservatório com capacidade de 17.000 l com reserva técnica de
7000l para o sistema de combate a incêndio, provido de tampa. Caixa de inspeção
sifonada ligada à rede de esgotos, águas pluviais coletadas por calhas, rufos e
condutores, conduzidas por sob o passeio público. Caimento mínimo de 2% para águas
pluviais e de 4% para os esgotos sanitários.

INST. ELÉTRICAS E TELEFONIA: Instalação de quadro de medidores individuais por
apartamento, quadro de distribuição individual, quadro do condomínio, quadro de
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acionamento das bombas de recalque, quadro de acionamento das bombas do sistema de
incêndio, distribuição de circuitos utilizando eletroduto de PVC rígido, cabos isolados e
disjuntores de proteção.Instalação de rede de Interfone e Telefonia com a instalação de
pontos individuais por apartamento.
INST. DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO: Formado por sistema de hidrantes,
um em cada pavimento, sistema de bombeamento diretamente da cisterna, extintores de
incêndio PQS e CO2, iluminação de emergência e indicação de rota de fuga
LISTA DOS PROFISSIONAIS DA TEMPO ENGENHARIA:

ARQUITETURA
ARQ. HALINA LAMAR CREA-6711D/MA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICAS
ENG ELET. ALANKARDEC QUEIROGA CREA-6491D/MA
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
ENG CIVIL MARCELO SILVA LAMAR CREA-12517D/CE
INSTALAÇÕES COMBATE INCENDIO E PÂNICO
ENG CIVIL MARCELO SILVA LAMAR CREA-12517D/CE
ESTRUTURA
ENG. CIVIL MARCO POLO CREA-0564D/MA
ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO
ARQ. HALINA LAMAR CREA-6711D/MA

ART PROJETO ARQUITETÔNICO
ART PROJETO ESTRUTURAL
ART PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
ART PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO
TEMPO ENGENHARIA
CNPJ:07.605.583/0001-23
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