CONJUNTO FRANCISCANO DE OLINDA
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA
REDE ELÉTRICA DA ORDEM TERCEIRA
I.

INTRODUÇÃO

O Conjunto Franciscano de Olinda possui seis elementos de valores de significância
excepcionais, conforme o Plano Diretor do Conjunto Franciscano de Olinda, elaborado
pelo CECI em 2006, sob os auspícios do World Monuments Fund – WMF. Para o presente
projeto destacam-se dentre eles:
[a] o valor histórico de o convento ser o primeiro implantado em terras brasileiras
em 1585, nos primórdios da colonização, tornando-o matriz da expansão da ordem
franciscana no território nacional;
[b] o valor artístico do conjunto, incluindo as pinturas dos forros dos ambientes
do Convento e da Ordem Terceira de São Francisco por representarem as diversas
fases pelas quais o barroco se manifestou no Nordeste do Brasil.
O Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano de Olinda estabeleceu como
uma das diretrizes emergenciais (Vol. I, pág. 76) a renovação com substituição do sistema
de alimentação e distribuição da rede elétrica da Ordem Terceira, bem como a eliminação
de instalações precárias, conhecidas como gambiarras, em diversos ambientes do
conjunto.
Este projeto concluirá a renovação dos sistemas de alimentação e distribuição das redes
elétricas do Conjunto Franciscano de Olinda, pois entre 2005 /2006, o Instituto Nacional
do Patrimônio Histórico de Artístico – IPHAN, órgão do Ministério da Cultural – MinC,
executou os trabalhos de renovação na igreja e alas conventuais da Ordem Primeira.

II.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AMEAÇAS

Os sistemas de abastecimento e de distribuição elétrica da Ordem Terceira encontram-se
muito velhos e precários, colocando todo o Conjunto Franciscano sob risco de incêndio.
Por outro lado, a carga de alimentação pela Companhia de eletricidade de Pernambuco –
CELPE não está em conformidade com as exigências técnicas e demanda da edificação por
ocasião de solenidades de casamento.
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A maioria dos materiais construtivos e dos elementos artísticos da Ordem Terceira é
constituída de madeiras antigas e, portanto, ressecas. As instalações elétricas remontam a
mais de 30 anos, encontrando-se os fios com as capas em descolamento e quebradiças,
bem como o metal (liga de cobre) muito oxidado. São vários os pontos de conexões com
ementas precárias, acarretando sobrecargas ao sistema sem a devida proteção por
disjuntores devidamente dimensionados.
A situação fica mais grave e os riscos de sinistro potencializados por ocasião das
celebrações de casamentos e outros eventos comemorativos porque há o hábito de os
promotores dessas festas iluminarem as fachadas e os ambientes com luzes cênicas de alta
potência para dar um aspecto teatral às cerimônias. Tais sobrecargas de energia são
extremamente perigosas, pois tanto o quadro de distribuição como a seção dos fios não
foram convenientemente dimensionados para tais situações.
III.

INSTALAÇÕES

As imagens a seguir são contundentes, demonstrando os riscos pela precariedade do
sistema e pela a falta total de orientação técnica especializada sobre os princípios básicos
de iluminação em ambientes elementos de valor histórico-artístico.

Figs. 1 e 2 – Alimentação da energia elétrica monofásica pela CELPE. Fonte: CECI/2006

Fig. 3 e 4 – Precariedade da rede de distribuição e conexões elétricas, aplicadas sobre as madeiras
por trás do retábulo da Capela de São Roque. Fonte CECI/2006
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Fig. 5 e 6 – Linha de distribuição da rede elétrica sobre o madeiramento estrutural do forro da
Sacristia e uma única saída de uma tomada elétrica, utilizada para cinco pontos.

Fig. 7 e 8 – Pontos de iluminação e ventilação de teto e parede no auditório da confraria. Fonte:
CECI/2007

Fig. 9 – Pontos de iluminação na Capela dos Noviços. Fonte: CECI/2006

Fig. 10 e 11 – Pontos de iluminação na Sacristia. Fonte: CECI/2005
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Fig. 12 e 13 – Pontos de iluminação na Capela de São Roque. Fonte: CECI/2006

3.1 Demanda atual
A atual demanda média/anual por energia elétrica da Ordem Terceira está registrada
numa média de 130KW. Isso equivale a gastos mensais médio de R$ 60,00 (US$ 30.75), que
corresponde a 5% da receita média/anual da Irmandade. As despesas com o suprimento
de energia elétrica são facilmente suportáveis, pois esse consumo está ressonante com o
cenário de uso atual do conjunto construído.
Entretanto, observam-se entre os Irmãos desconfortos e insatisfações na oferta de pontos
de tomadas elétricas, de lógica e telefonia, bem como de ventilação artificial dos
ambientes e índices de luminância. Por outro lado, a apresentação do acervo históricoartístico aos forros e retábulos, não satisfaz aos visitantes, pois a iluminação atual oferece
graves erros de ofuscamentos, áreas de sombras, baixa luminosidade, contrastes, prejuízos
às camadas pictóricas e danos aos elementos artísticos de grande valor e significado.

IV. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Os sistemas de abastecimento e de distribuição elétricas da Ordem Terceira serão
renovados com a substituição de quadros de entrada e medição, de comando, condutores,
fiações e luminárias, conforme as recomendações do Plano Diretor já mencionado.
A renovação das redes elétrica, telefônica e de lógica consiste na implantação de um novo
sistema de componentes referentes ao atendimento das necessidades básicas de
luminância, fornecimento de pontos luz e tomadas elétricas, à alimentação distribuição de
energia elétrica, de modo a atender às necessidades específicas da Ordem Terceira.
As intervenções para renovação do sistema elétrico atenderão as diretrizes estabelecidas
no Termo de Referência – TR [1], constantes à página 97, do volume III, do Plano Diretor
para o Conjunto Franciscano de Olinda.
A distribuição e locação física das unidades estão configuradas nas plantas anexas,
mostrando as rotas dos conduítes, os tipos e o posicionamento das unidades de
iluminação.
O projeto considerou as cargas existentes e futuras, não identificando a necessidade de
eventual implantação de estação transformadora no curto e médio prazos. Neste sentido,
qualquer eventual necessidade de cargas de alta tensão, estas serão supridas por unidades
geradoras autônomas, disponíveis no mercado para locação.
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4.1 Objetivos
O objetivo principal deste projeto é garantir a preservação do Conjunto Franciscano de
Olinda pela manutenção dos seus principais valores de significância: históricos, artísticos
e paisagísticos. Visa a segurança e integridade de todo o Conjunto, eliminando instalações
desgastadas e as gambiarras que submetem as edificações aos riscos de sinistros por
incêndio.
O projeto tem por objetivos específicos:
[1] estabelecer a segurança física do conjunto, livrando-o dos riscos de
sinistros por incêndio a partir de acidentes por curtos-circuitos;
[2] fornecer índices mínimos aceitáveis de luminância nos ambientes;
[3] assegurar a economicidade do consumo de energia elétrica.

4.2 Justificativa
Implantados pela beata Dona Maria Rosa, desde 1585, numa das encostas de colinas mais
belas de Olinda, juntamente com as frades franciscanos do Convento e Igreja de Nossa
Senhora das Neves, os Irmãos Terceiros fazem uma instituição que permanece ao longo
dos séculos com os mesmos níveis de atuação no cenário religioso da cidade Olinda.
Pela sua significância, o conjunto construído foi considerado monumento histórico,
tombado pelo Governo Federal através do processo IPHAN n° 143-T, inscrição n° 189,
Livro Belas-Artes, fls. 33, data 22/jul/1938. Assim, é dever das instituições que têm como
missão a conservação integrada do patrimônio construído, dentro da perspectiva do
desenvolvimento sustentável, garantir para as futuras gerações sua integridade física com
todos os valores consagrados pela comunidade técnico-científica e população em geral.
Nos dias atuais, a Confraria precisa utilizar o seu patrimônio como fonte de renda para
garantir as suas atividades sociais e assistenciais. O resgate e a manutenção da
autenticidade e integridade dos elementos constitutivos do patrimônio irão dar garantia
dos meios necessários à sua sobrevivência pela ampliação das possibilidades locação dos
seus espaços para a realização de casamentos e outros eventos comemorativos.
Neste sentido, é necessário se eliminar as inúmeras instalações precárias de gambiarras,
remover fiações desgastadas e ressecas, ordenar condutores, estabelecer pontos de lógica,
localizar adequadamente o novo quadro de entrada/medição de acordo com as atuais
exigências da Companhia de Eletricidade de Pernambuco.

4.3 Princípios e diretrizes
O CECI tem como princípio a conservação dos valores culturais como fundamental para
as intervenções no Conjunto Franciscano de Olinda 1. Neste sentido, aplicará neste projeto
as diretrizes apresentadas no Plano Diretor de Conservação do Conjunto Franciscano
(Volume 1, páginas 55 e 56). Observará o princípio da utilização das técnicas e

1 Por princípio entendam-se as normas impositivas para obtenção de qualidade, compatíveis com as várias
ações de realização, consoante os atributos de valor pré-estabelecidos. No caso, as normas prescrevem as
exigências e constituem-se nos meios da consecução dos objetivos. Embora as normas esgotem seus efeitos na
aplicação, o Princípio deve ser sempre otimizado e densificado da melhor maneira possível no exercício e
após sua aplicação segundo as circunstâncias. Neste sentido, o princípio não está somente na origem, mas
também na continuidade da sua aplicação, nunca exaurindo seus efeitos (CANOTILHO)
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procedimentos não-destrutivos, ou minimamente invasivos, que propiciem a preservação
das características físicas, espaciais, ambientais e artísticas que dão significados ao
conjunto construído da Ordem Terceira.
O CECI estabeleceu as seguintes diretrizes específicas para o projeto de substituição do
sistema de alimentação e distribuição da rede elétrica da Ordem Terceira:
º Intervenção mínima com possibilidade de reversibilidade das ações
º Utilização de maneiras de iluminação no passado
º Prioridade na difusão da luz na iluminação dos forros pintados
º Minimização do embutimento das tubulações e a aplicação de luminárias em
paredes e tetos
♦ Não embutimento em paredes com rebocos antigos
♦ Embutimento somente quando houver rebocos novos (presença de
cimento Portland)
º Utilização de luminárias com desenho contemporâneo
º Utilização de redes lógica wi-fi e de telefonia sem fios.

4.4 Metodologia
Os trabalhos foram desenvolvidos em três etapas distintas, interligadas pela mobilização
única do canteiro de serviços e pela ordem técnica de prioridades, conforme exposto a
seguir:
4.4.1

Instalação dos novos pontos de entregas

A relocação do ponto de entrega da energia elétrica visa atender adequadamente às atuais
exigências da companhia estadual de eletricidade que especifica o medidor ficar fazendo
face ao logradouro. O novo Quadro de Medição – QM ficará ao lado do portão do
Cemitério, no muro de divisa do terreno, voltado para a Rua (ladeira) General Dantas
Barreto. O poste de entrada ficará no terreno da Irmandade, seguindo a rede monofásica
até o ambiente 41 (auditório).

Portão Cemitério

Fig. 14 e 15 – Portão do Cemitério. Fonte: CECI/2007

Também o ponto de entrega da companhia telefônica deverá ser relocado para a rua Gen.
Dantas Barreto, utilizando-se o poste de entrada da energia elétrica.
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Quadro de Medição
Muro do terreno

4.4.2

Distribuição das redes elétrica, telefônica e de lógica [a]

A distribuição dos circuitos da rede elétrica será feita a partir do Quadro Geral de
Distribuição – QGD, localizado no ambiente 42 (portaria). A partir do QD seguem as
redes de alimentação dos pontos de luz e tomadas.
O ponto de telefone e o roteador wireless ficarão localizados no patamar da escada de
acesso ao Consistório, onde funciona atualmente o atendimento telefônico.
A distribuição dos circuitos será feita através de conduítes do novo sistema X, da Pial/
Legrand para atender a diretriz estabelecida de mínima agressão e invasão nas estruturas
construtivas antigas da edificação – rebocos e pisos.
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Ponto telefone e

QD

Roteador wireless
Fig. 16 – Localização do QDG. Fonte: CECI/2007

Esse sistema é de fácil implantação e manutenção, apresentando elevada característica de
reversibilidade. Inclusive, os Irmãos Terceiros usam esse sistema em vários pontos, o que
permite uma avaliação prévia dos resultados indicando mais aspectos positivos que
negativos do sistema.

30mm
6mm

Fig. 17 e 18– Sistema X da Pial. Bucha de nylon para fixação dos conduletes
Fontes: www.legrand.com.br e www.fischerbrasil.com.br (acessos em nov/2007)

A instalação do Sistema X garante a máxima integridade física dos rebocos sendo
necessários apenas mínimos furos 6 x 30 mm para fixação com buchas de nylon n° S-5.
Esse sistema permite ainda dissimular com muita eficácia as redes de distribuição devido
ao designer e cor dos conduletes e pertences. Será priorizada a passagem por ângulos e
arestas de paredes vãos de modo suavizar as visadas principais dos ambientes das capelas
dos Noviços e São Roque e da Sacristia.

Fig. 19 e 20– Utilização atual do Sistema X. Fonte: CECI/2007
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Condulete

Remoção do
existente
Tomada

Fig. 21 e 22– Utilização atual do Sistema X e proposta do projeto para a Capela dos Noviços. Fonte:
CECI/2007

O quadro de distribuição será dotado de disjuntores de alta sensibilidade produzidos pela
Siemens, conforme diagramas e quadro a seguir.

Qd. 1– Diagrama de barramento. Fonte: CECI/2007
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Qd. 2– Quadro de distribuição de cargas. Fonte: CECI/2007

4.4.3

Sistema de iluminação e tomadas

Os parâmetros considerados no projeto luminotécnico atendem as mais avançadas
técnicas nacionais e internacionais de intervenções em edificações de valor cultural
excepcional – utilização de maneiras de iluminação no passado e prioridade na difusão da
luz na iluminação. A concepção e a abordagem do projeto visaram atender aos padrões da
estética e de bom senso aplicáveis em cada ambiente da Ordem Terceira, atendendo os
requisitos de uso e necessidades de luminância. Os aspectos de realce obedecem a uma
ordem hierárquica de importância e valor de cada ambiente e elementos construtivos e
ornamentos.
A definição e escolha dos pontos e fontes de luz priorizaram a eficiência energética do
sistema de iluminação, sem produzir efeitos indesejáveis de manchas de luz e
ofuscamentos ao ambiente histórico artístico e aos usuários e observadores.
No que tange à distribuição do fluxo luminoso, à cor da luz emitida pelas fontes e à
reprodução das cores, as luminárias selecionadas serão dotadas de sistemas ópticos que
orientem a luz apenas para os objetivos pretendidos, sem produção de ofuscamento e sem
desperdício de energia.
A escolha de uma luminária única – Enzo Plus na cor branca, da Studio La Lampe (Loja
Recife/PE), é uma referência, num desenho contemporâneo, aos antigos tocheiros
talhados em fina cedro, recobertos com rica policromia e douramentos.
Com relação aos aparelhos de conforto térmico-ambiental, serão mantidos os quatro
ventiladores de desenho mais antigo da Capela de São Roque, sendo os demais
substituídos por ventiladores de coluna, oscilante, da Arge.
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Fig. 23 e 24 – Tocheiro da capela mor de São Roque. Tocheiro Enzo Plus da La Lampe. Fonte:
CECI/2007 e www.lalampe.com.br (acesso em dez/2007)

Fig. 25 e 26 – Ventilador oscilante de parede da nave da Capela de São Roque. Ventilador de
coluna, oscilante, da Arge. Fonte: CECI/2007 e www.arge.com.br (acesso em dez/2007)

4.4.2 Plantas do projeto
Ver documentação anexa.
4.4.3 Equipe
Os trabalhos serão realizados pela equipe a seguir:
- Sílvio Mendes Zancheti, arquiteto coordenador geral
- Jorge Eduardo L. Tinoco, arquiteto responsável técnico
- Manoel Jorge Brandão Filho, engenheiro eletricista

V.

IMAGENS DA SITUAÇÃO ATUAL

Vide fotos a seguir:
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Fig. 27 e 28 – Quadro de Medição atual

Fig. 27 e 28 – Nave da Capela de São Roque. Fonte: CECI/2007

Fig. 29 e 30 – Capela mor e nave da Capela de São Roque. Fonte: CECI/2007

Fig. 31 e 32 – Patamar da escada de acesso ao Consistório. Iluminação do Consistório. Fonte:
CECI/2007
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Fig. 33 – Iluminação do Adro. Fonte: CECI/2007

Fig. 31 e 32 – Iluminação por candelabros (tipo tocheiro) Sacristia e Capela mor. Fonte: CECI/2007

Planta do térreo da Ordem Terceira
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CONJUNTO FRANCISCANO DE OLINDA

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ORDEM TERCEIRA

Este projeto está sendo realizado com o suporte parcial do

e da Prefeitura Municipal de Olinda
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