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INTRODUÇÃO
Este Relatório apresenta a descrição das atividades desenvolvidas para o Curso de
Levantamento Arquitetônico do Projeto de Conservação Integrada da Igreja de São
João Batista dos Militares, ministrado entre os dias 04 de julho de 2005 e 05 de
setembro de 2005, pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, com
uma carga horária total de 96 horas/aula.
O corpo discente foi composto por arquitetos, arqueólogos, estudantes de arquitetura e
de engenharia.
O Curso objetivou a capacitação de estudantes e profissionais para as técnicas de
Levantamento Arquitetônico em edificações de valor cultural, tendo como estudo
prático a Igreja de São João Batista dos Militares, alvo de projeto de conservação
integrada para a implementação de uma escola de excelência em língua inglesa e
informática para o uso da comunidade local.
O projeto de conservação integrada foi previsto conforme as seguintes etapas:
 Curso de levantamento arquitetônico de edificações de valor cultural;
 Levantamento arquitetônico, digitalização e mapa de danos.
 Pesquisa histórica.
 Prospecções e análises preliminares.
 Identificação da capacidade de carga do imóvel e definição do programa

arquitetônico.
 Anteprojeto de intervenções re-qualificação de uso
 Projeto complementares de instalações
 Projeto executivo de intervenções de re-qualificação de uso, preventivas e

corretivas de conservação e restauro.
Neste relatório são apresentados: o conteúdo programático do curso, as etapas de
trabalho, a metodologia aplicada e os recursos pedagógicos utilizados, as principais
dificuldades na realização e as metas alcançadas.
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1. CURSO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÕES
DE VALOR CULTURAL
Cronograma de Atividades
10 de junho a 20 de junho: Preparação e divulgação do curso
04/07/2005 - início do curso
05/09/2005 - término do curso
12/09/2005 – entrega dos certificados aos concluintes do curso.
12/09/2005 – entrega do relatório final do curso.
1.2 Objetivo
Oferecer, a estudantes universitários dos cursos de Arquitetura e de Engenharia, bem
como a estudantes dos cursos de nível médio – Edificações, informações e
procedimentos técnicos para realização de levantamentos arquitetônicos em
edificações de valor cultural e, conseqüentemente, em imóveis da atualidade.
1.3 Conteúdo Programático


Teoria e técnica do levantamento arquitetônico:



Esboços de referência



Esboços de medição



Levantamento fotográfico



Prospecções



Pesquisa histórica - levantamento documental e arquivístico.



Digitalização do levantamento arquitetônico

1.4 Metodologia e Recursos Pedagógicos
A técnica pedagógica foi a do aprendizado pela vivência direta na produção dos
trabalhos, atuando através de um processo de reflexão conjunta entre alunos,
professores e colaboradores, dentro da seguinte programação:
a) Aulas teóricas a fim de demonstrar os procedimentos, técnicas e métodos para a
execução de um levantamento arquitetônico de um patrimônio cultural.
b) Visitas orientadas para apreensão do objeto do levantamento, conferindo-se
dinâmicas de grupo para o desenvolvimento da observação, percepção e memória
gráfica.
c) Prática do levantamento arquitetônico em campo
d) Prática da digitalização do levantamento arquitetônico
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Após os primeiros momentos teóricos do curso, o grupo definiu as etapas, os produtos
e o calendário da entrega dos exercícios para finalização do produto técnico curso – o
levantamento arquitetônico da igreja, da seguinte maneira:
Etapa 1- Esboços de referência:
Objetivo: Apreensão da volumetria e espacialidade da edificação em desenho à mãolivre, realizada em papel milimetrado A3.
Metas: quatro plantas-baixas; uma planta de coberta; quatro alçados de fachadas; nove
elevações de cortes (quatro longitudinais e cinco transversais)
Prazo: entre 04.jul.2005 a 15.jul.2005

Esboços de referência no processo clássico de levantamento arquitetônico (metrificação).

Os esboços de referência deram uma visão geral da edificação, tanto externa como
internamente, onde todos os ângulos e ambientes puderam ser percebidos pelos
alunos. Assim, houve a compreensão da forma global da igreja, sua volumetria, como
os espaços estão distribuídos e o conjunto dos seus elementos artísticos. Foram
momentos de passear e observar, calma e atentamente, para plena percepção das
proporções, simetrias e modulações
Etapa 2 – Levantamento arquivístico e documental
Objetivo: identificação das intervenções de conservação e restauro realizadas no
passado e levantamento das fontes documentais relevantes para a história na Igreja de
São João.
Metas: reunião dos documentos gráficos, fotográficos e escritos, excertos da história
nas fontes bibliográficas, num texto sobre a cronologia da Igreja de São João dos
Militares e um guia bibliográfico como anexo.
Prazo: entre 04.jul.2005 a 05.set.2005
Os alunos e voluntários pesquisadores apresentaram uma compilação de dados sobre a
evolução histórica de Olinda, pontuando o aparecimento de citações sobre a Igreja de
São João Batista dos Militares, o que levou a uma investigação das técnicas e etapas
construtivas da edificação.
Esse material foi sistematizado, objetivando a produção de um documento base que
subsidiou a análise dos dados e que, posteriormente, serviu como referência para as
diretrizes projetivas.
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Neste sentido, foram visitadas as seguintes instituições: 5ª SR do IPHAN; Biblioteca
Blanche Knopf da Fundação Joaquim Nabuco; Arquivo Público Estadual e o Arquivo
Público Municipal de Olinda.

Intervenção na fachada lateral esquerda - década de
1940.
Fonte: 5ª. SR IPHAN

Levantamento arquitetônico da década de
1940.
Fonte: 57ª. SR IPHAN

Etapa 3 – Levantamento esboços de medição
Objetivo: Apreensão da forma específica da edificação ambiente por ambiente, através
da percepção do desenho a mão livre.
Meta: esboços de todos os ambientes da edificação e dos elementos artísticos e
construtivos para a realização das medições, resultando em quatro níveis de plantasbaixas; sete cortes (dois longitudinais e cinco transversais); quatro fachadas; detalhes
construtivos (balcões, colunas, arco-cruzeiro, altar, sinos etc.) e detalhamento das
esquadrias de portas e janelas.
Prazo: 15.jul.2005 a 19.ago.2005 - para conclusão dos esboços e 24.ago.2005 para
tomada de medidas.

Esboço e tomada de medidas no
processo de levantamento na CapelaMor.

Reunião periódica sobre o
desenvolvimento dos trabalhos.

Etapa 4 Levantamento fotográfico
Objetivos: documentar as imagens da edificação para registro histórico da edificação e
para auxiliar na digitalização da documentação gráfica.
Metas: álbum fotográfico digital
Prazo: 15.jul.2005 a 05.set.2005
A fotografia foi um instrumento auxiliar no levantamento arquitetônico. Previamente,
foram escolhidos os ângulos fotografados, de modo a não desperdiçar recursos e
tempo. Nessa fase do trabalho, com os esboços elaborados, ficou muito mais fácil
identificar as áreas e os pontos que deveriam ser documentados pela fotografia.
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Detalhe do arco-cruzeiro.

Detalhe do altar-mor.

Vista interna da porta
principal- nave.

Armário da sacristia.

Etapa 5: Medições
Objetivo: estabelecer as medidas dos espaços, elementos construtivos e ornatos
integrados e aplicados da edificação, por vias direta e indireta.
Meta: representação dos espaços, elementos construtivos e ornatos integrados e
aplicados plantas em VG (verdadeira grandeza), devidamente cotados
Prazo: 15/ago/2005 à 05/set/2005
As medidas foram obtidas pelas vias direta e indireta. As medidas diretas
correspondem a aquelas que podem ser obtidas diretamente nos pontos desejados.
Foram consideradas medidas indiretas aquelas cujo difícil acesso só possibilitaram ser
obtidas através de instrumentos ou de relações e recursos geométricos, gráficos e/ou
fotográficos.
Foram consideradas medições diretas, os pontos horizontais acessíveis e determinados
de duas maneiras: pela leitura corrida ou ponto a ponto. Na leitura corrida,
os pontos foram obtidos, fixando o 0 (zero) da trena numa das extremidades das
paredes, estirando a fita em nível e linha reta, até o ponto extremo oposto das medidas
que se desejou obter. Assim, pari et passo, as medidas cumulativas foram sendo
anotadas. A leitura ponto a ponto consistiu em obter repetidamente as distâncias entre
dois pontos.
Etapa 6: Digitalização
Objetivo: representação gráfica da edificação (desenho) através do software AutoCAD
Application.
Metas: plantas desenhadas e plotagem, correspondendo a quatro plantas–baixas; uma
planta de coberta; sete cortes; quatro fachadas.
Prazo: 15.ago.2005 a 05.set.2005
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Na digitalização em autocad utilizou-se principalmente dos esboços de medição. Os
detalhamentos mais rebuscados ou minuciosos foram desenhados com auxílio da
fotografia, adaptada a uma escala real e desenhada por sobreposição.

Digitalização por sobreposição
em foto da portada da
fachada frontal.

Digitalização de
detalhamento da

Planta baixa da nave digitalizada.

Etapa 7 - Prospecções
Objetivos: estudar os aspectos físicos, mecânicos, biológicos e químicos da estrutura
arquitetônica, bem como fundamentar a história do edifício através de sua evolução
espacial e construtiva.
Metas: a) identificação dos materiais, técnicas construtivas; b) identificação das
intervenções de conservação e restauro anteriores.
Prazo: 29.ago.2005 a 05.set.2005
Mediante prévia explanação sobre os diversos processos de prospecção, os alunos
puderam acompanhar o processo prático que se utilizou dos métodos destrutivos e não
destrutivos (onde não há qualquer perda de material da área observada). Ambas as
técnicas foram realizadas pelo arqueólogo Ulysses Pernambucano, que demonstrou a
técnica não destrutiva pela leitura das reflexões de feixes de luz nos planos das paredes
com um refletor de 1000w (luz e sombras). Esse procedimento possibilitou a
observação, das marcas existentes na construção, levantando-se várias hipóteses sobre
tempos construtivos e materiais empregados.

Prospecções por luminância no interior da igreja.
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Prospecções destrutivas através de
abertura de janelas no interior da igreja.

1.5 Principais dificuldades
A principal dificuldade deu-se no momento em que não foi possível a implementação
de estação de trabalho com computadores no local do levantamento – Igreja de São
João. A rede elétrica muito precária, a vulnerabilidade da segurança das portas e o
alagamento de muitas áreas devido à falta de conservação da coberta foram as
principais razões que impossibilitaram a concentração de todos os materiais e recursos
necessários para uma maior objetivação e rendimento das atividades do curso. Esse
fato provocou deslocamentos constantes à igreja pelos estudantes e voluntários.
1.6 Metas alcançadas
Foram realizados noventa e cinco desenhos de esboço da Igreja, entre plantas, cortes e
fachadas, produzindo-se um importante acervo documental, que demonstra todo o
processo de sensibilização da percepção dos alunos em relação ao bem cultural
estudado.
A partir desses esboços foi produzido um jogo de plantas digitalizadas que subsidiará
o projeto de intervenção na igreja. As plantas em arquivo digital que compõe o
levantamento arquitetônico da igreja não são estáticas pela própria natureza dos
arquivos virtuais. Elas serão sempre complementadas na medida em que o projeto for
desenvolvido, bem como as obras de intervenções implementadas. Trata-se agora de
um documento vivo da história da edificação, cuja responsabilidade de atualização
deve caber a uma das instituições responsáveis pela de preservação do patrimônio
cultural no Estado – 5ª SR/IPHAN, FUNDARPE/DPH ou PMO/SEPACCTUR
A histórica da edificação foi apropriada às épocas e fazes construtivas da Igreja pela
comparação dos desenhos e plantas existentes em arquivo do IPHAN com os
documentos encontrados nas instituições pesquisadas, refletindo-se num texto base
que registra historicamente a construção da Igreja.
1.7 Conclusão
O curso demonstrou a importância do método clássico de levantamento arquitetônico
quanto o produto visa a elaboração de um projeto de intervenção de conservação e
restauro do bem cultural construído. Particularmente, o desenvolvimento da percepção
do profissional observador, através do desenho à mão livre, se constituiu num
elemento fundamental dentro do processo entendimento construtivo da edificação.
Houve o que se denomina de apropriação das formas, espaços e materiais do bem
cultural, pela observação direta, na mediação do olhar e pela intelecção do aluno em
relação ao observado.
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A fotografia demonstrou ser um importante elemento na documentação e ferramenta
técnica no processo de digitalização pela superposição de escalas e desenhos.
A pesquisa histórica possibilitou um maior envolvimento e compreensão do objeto
estudado e se constituiu num elo de relação entre a equipe de digitalização, com suas
observações sobre as formas e materiais constituintes e as pré-análises da prospecção,
estabelecendo as convergências dos aspectos formais e construtivos encontrados.
As sistemáticas reuniões entre os alunos do curso e o corpo técnico do CECI
possibilitaram a inserção e compreensão dos alunos do processo planejamento
integrado do projeto de conservação e restauro da igreja.

CECI Reuniões de avaliação da
significância histórica da igreja

CECI digitalização das plantas
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Imagens das Plantas do Levantamento Arquitetônico
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