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INTRODUÇÃO
Aqui se registram as atividades dos serviços realizados no período indicado com base no
Projeto de Consolidação e Restauro Estrutural das Torres Sineiras da Basílica de Nossa Senhora da
Penha, aprovado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Fundarpe e pela Prefeitura da
Cidade do Recife, através da DIRCON-PCR pelo protocolo no C7.45467.4.15, de 18 dez. 2015.
A situação de colapso nas estruturas das torres foi verificada em razão de uma inspeção de
rotina semestral para monitoramento do estado de conservação. A inspeção feita em 5 ago. 2010 pelo
arquiteto Jorge E. L. Tinoco, acompanhado do encarregado das obras e serviços de restauro que
estavam sendo realizadas na Basílica. Na ocasião, foram observados avanços significativos nos danos
das pilastras de sustentação (nembos) dos zimbórios das torres, particularmente a do lado da Rua das
Calçadas (lado da Epístola). As argamassas dos revestimentos dos nembos desprendiam-se dos
maciços das alvenarias numa sinalização de esmagamento da estrutura ou de rompimento de
elementos metálicos porventura no seu interior.
Desde então inúmeras tratativas e ações foram envidadas pela PRONEB, PCR e FUNDARPE para
a viabilização técnico-financeira dos serviços ora em andamento. As gravidades dos riscos oferecidos
pelos componentes construtivos das torres permanecem, como foi relatado no projeto executivo e em
relatório1, até que se concluam os serviços.
Durante as démarches da elaboração do convênio, inclusive a modelagem da planilha
orçamentária, ficou constatado entre as partes que os serviços deveriam ser executados na
modalidade de Administração Direta. Isto porque não foi possível a identificação de uma empresa de
engenharia, com experiência em recuperação de estruturas antigas, que aceitasse assumir os riscos da
empreitada. Duas empresas de médio porte com sede em Recife foram contatadas – ConcrEpóxi e
JatoBeton. A primeira ainda visitou o local e apresentou um orçamento sem, entretanto, aceitar fazer
os serviços. A segunda, após visita de um de seus técnicos, declinou o convite. Duas razões
fundamentais afastaram essas e outras empresas: primeiro o alto risco e complexidade do trabalho;
segundo a fixação 2 milhões de reais, valor subestimado dos serviços, determinado pela
Municipalidade (1 milhão) e pelo Estado (1 milhão). Efetivamente, já em dez. 2013, o valor dos

1

Relatório disponível em: http://www.ceci-br.org/ceci/br/informacao/links/663-basilica-da-penha-gestao-da-conservacaoe-riscos.html.
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trabalhos havia sido estimado pelo arquiteto Tinoco em R$ 2.674.295,702. O valor alcançado pela
ConcreEpoxi em fev. 2014 foi de R$ 4.016.940,69.
Até fevereiro de 2014 haviam apenas estimativas de custos pelas expertises profissionais de
um arquiteto (Tinoco) e dos engenheiros de uma empresa (ConcrEpóxi). Para a viabilização da
participação financeira do Poder Público no salvamento (consolidação) das torres 3 foi necessário a
PRONEB elaborar um projeto executivo de consolidação e restauro das torres com base em
investigações e análises. O Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI foi
contratado para a realização dos estudos e apresentação de proposta 4. Os estudos foram
desenvolvidos pelo arquiteto Jorge E. L. Tinoco e pelos engenheiros Carlos Wellington de Azevedo Pires
Sobrinho (CREA no 50.986 D/RJ), Antonio Carlos Costa (CREA no 13.034 D/PE) e Luciano Arruda (CREA
no 23.107 D/PE)5. E o projeto executivo pelo mencionado arquiteto e os dois primeiros engenheiros. O
valor dos serviços ficou orçado sem BDI em R$ 3.397.281,34 (preços fev. 2014) que atualizado em
valores atuais, totalizaria R$ 4.178.316,326
O fato é que os governos estadual e municipal só disponibilizaram a soma de R$ 2 milhões 7.
Assim, com a redução do valor disponibilizado e o agravamento substantivo dos danos, não restou
outra alternativa às partes que a PRONEB, através dos profissionais responsáveis pelo projeto de
consolidação, assumir diretamente a execução dos serviços.

2 Valor

sem Bonificações e Despesas Indiretas – B.D.I., ou seja, sem os acréscimos de contratação de serviços de terceiros por
licitação e sem o valor da contratação de um seguro necessário levando-se em consideração os riscos da empreitada.
3

A participação de aportes financeiro do Governo do Estado de Pernambuco nos serviços deu-se em razão do tombamento
da Basílica da Penha, considerando a comprovação da falta de capacidade financeira da PRONEB para arcar com os custos
dos serviços e considerado o dispositivo na legislação estadual de tombamento, (Lei n o 7.970, de 18/set/1979: Disponível
em: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=7970&complemento=0&ano=1979&tipo=&url,
último acesso em: dez. 2016) e Decreto n o. 6239 de 11/jan/1980, através do § 2, do art. 23 (disponível em:
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-6.239-80.pdf, último acesso em: dez. 2016) .
4

O valor dos serviços foi de R$ 183.000,00 que entrou como contrapartida quando da elaboração do convênio tripartite:
Estado/Prefeitura/PRONEB.
5

O laudo/projeto executivo encontram-se publicados no website do CECI: http://www.ceci-br.org/ceci/br/noticias/753consolidacao-e-restauro-das-torres-sineiras-da-penha.html.
6

Atualização com base no índice da Fundação Getúlio Vargas para a construção civil: INCC, disponível em:
http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INPC. Acesso em: nov. 2016. Também, aqui, sem a previsão dos valores do
B.D.I.
7 Através

de leis aprovadas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e Câmara Municipal de Vereadores
em 2015 e 2016.
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1. RETROSPECTIVA
Quando foi elaborado o Plano de Conservação da Basílica da Penha em 2006, o estado de
conservação das torres não apresentava grandes danos8. Exceto algumas intervenções já com sinais de
deterioração nos nembos da torre sineira do lado da Rua das Calçadas, os demais sinais eram, pela análise
visual, danos superficiais.
Naquela ocasião, os serviços estipulados na Planilha de Orçamento daquele Plano visavam atender
a interpretação que se fez da constituição dos materiais construtivos das pilastras ou nembos das torres
sineiras. A análise visual de então indicava ser concreto as mencionadas pilastras, associadas às informações
em documento histórico descritivo da construção da Basílica. Afirma-se que a celeridade exigida para se
obter os recursos financeiros de patrocinadores da Lei Rouanet, não permitiu ao CECI um aprofundamento
nas investigações dos componentes construtivos.
Vejam-se as imagens constantes no Plano de 2006 referentes às torres sineiras:

Img. 01 – Mapa de Danos constante no Plano de Conservação da Basílica. Fonte CECI, 2006.

A técnica construtiva das torres, erguidas a partir do último quartel do século 19, corresponde ao
período de transição no emprego dos materiais de construção com a introdução de estruturas metálicas
na “alma” de pilares, vigas e nembos9.
As imagens da Torre do lado da Epistola à época da realização do mapeamento de danos estão
apresentadas a seguir para dar uma ideia do avanço dos danos na passagem dos anos.

8

Leia-se o Plano de Conservação Integrada da Basílica da Penha, elaborado pelo CECI no site da entidade: http://www.cecibr.org/ceci/br/component/content/article/754-plano-de-gestao-da-conservacao-da-basilica-da-penha.html.
9 Nembo ou nembro é a denominação do pano de parede ou do maciço entre dois vãos. Fonte: Corona e Lemos, in Dicionário
da Arquitetura Brasileira da Editora EDART, São Paulo, 1ª edição 1972.
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Img. 02: A lesão expulsou os rebocos. Fonte CECI, 2006.

Img. 03: Trincas demonstram a presença de metais.
Fonte CECI, 2006.

Img. 04: Rebocos desprendidos do nembo. Fonte CECI,
2006.

Img. 05: Danos em todos os nembos. Fonte CECI, 2006.

Torre do lado do Evangelho:

Img. 06: Fissuras no nembo. Fonte CECI, 2006.

Img. 07: Fissura prolongando-se pelo zimbório. Fonte
CECI, 2006.

6

Img. 08: Apoio dos sinos oxidados. Fonte CECI, 2006.

Img. 09: Lesões ao nível 4, vão da escada. Fonte CECI,
2006.

A introdução de metais ferrosos nas estruturas construtivas das torres sineiras da Penha teve o
objetivo de torná-las esbeltas, à semelhança da Igreja de Santa Maria Maggiore de Andrea Palladio,
localizada na Ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza – Itália. No decorrer das últimas décadas do século
passado, particularmente a partir dos anos 1960, intervenções inadequadas de conservação da edificação
com o uso de cimento Portland e tintas sintéticas para pinturas de rebocos causaram a aceleração da
oxidação das estruturas metálicas. Esses materiais provocaram a retenção da umidade no interior das
alvenarias antigas que, associados ao ambiente salino do ar degradaram rapidamente o ferro das
estruturas.
Em 2010, a situação dos danos nos nembos estavam substantivamente agravados, denotando o
colapso do sistema construtivo das torres sineiras. Imediatamente foi chamada a empresa ESTAF (Estrutura
Tubulares Andaimes e Fôrmas Ltda.) para verificar a possibilidade de se escorar as torres. Também, foi
contratado o escritório dos arquitetos Lopes e Valadares para a elaboração do levantamento arquitetônico
detalhado do sistema construtivo das torres. A ESTAF elaborou uma proposta de escoramento dos
zimbórios, sendo encaminhado ao engenheiro José Raimundo a fim de ele verificar o projeto 10.

José Raimundo Oliva é engenheiro civil, calculista (CREA 10.160-D/PE) com atuação específica na área da
conservação do patrimônio histórico construído. Trabalhou mais de 15 anos no IPHAN realizando trabalhos de
estabilização de estruturas construtivas antigas. Vem prestando assessoria às obras da Basílica desde o início da
restauração em 2008.
10
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Img. 10: Proposta de escoramento da ESTAF. Fonte CECI, 2010.

Img. 11: Detalhe do escoramento da ESTAF. Fonte: CECI, 2010.
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Img. 12: Página 71 (verso), do 5o
volume, do Diário de Obras da
Basílica, registrando os danos nos
nembos de sustentação do
zimbório da torre da Epístola.
Fonte: CECI, 2010.

Na primeira quinzena de agosto de 2010, foi concluída uma parte do levantamento arquitetônico da torre
sineira do lado da Rua das Calçadas (a mais danificada), sendo o desenho repassado ao engenheiro José
Raimundo, que verificou estar equivocada a carga para o escoramento, estimada pela ESTAF em 5 toneladas
em cada maciço ou nembo. Resolveu-se então buscar uma outra solução de escoramento com a utilização
de mourões de madeiras em vez de estruturas metálicas padronizadas.
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Img. 13: Desenho preliminar do levantamento das torres sineiras. Fonte: Lopes e Valadares, 2010.

O engenheiro José Raimundo apresentou um projeto de escoramento para sustar a possibilidade de
desmoronamento da estrutura nos curto e médio prazos, sendo seu parecer o seguinte:
Escoramento da alvenaria das torres acima dos arcos dos vãos, no nível da sineira, para
consolidação dos nembos fragilizados por rachaduras diversas. Nas duas torres da igreja os
nembos correspondentes aos vãos das sineiras apresentam acentuadas rachaduras que
ameaçam a estabilidade das mesmas, devido, particularmente, à elevada carga que sobre eles
atua, resultante da pesada alvenaria maciça da parte superior das torres, acima destes vãos.
Faz-se necessária a consolidação da alvenaria destes nembos, após prospecção para avaliar-se
as causas destas rachaduras, possivelmente resultantes da oxidação dos ferros embutidos na
alvenaria. Tanto em vista da prospecção como das intervenções de consolidação, faz-se
necessário um sólido escoramento da alvenaria acima das sineiras, tendo em vista a

10

fragilidade atual do conjunto (grifo nosso). O escoramento, a ser aplicado nos oito vãos das
sineiras, em cada torre, pode ser feito com sólidas peças de madeira, conforme projeto
detalhado em anexo.

O projeto de escoramento dos vãos das
sineiras foi o seguinte:
- a carga sobre o arco em cada vão é da
ordem de 10,5 toneladas; as escoras
deverão ser contraventadas para eliminar
a flambagem; a superfície de apoio em
contato com a alvenaria do arco deve ser
bem regular e ter no mínimo 800 cm2; as
escoras devem ser encunhadas com forte
compressão sobre os arcos.

Entre 21 a 24 de agosto do mesmo ano foram realizados cálculos de quantitativos de materiais, pessoal e
equipamentos, elaborado o orçamento com duas alternativas de execução dos serviços – contrato por
administração e contrato por empreitada. A primeira opção ficou orçada em R$ 83.384,00 e a segunda em
R$ 114.351,95. A Paróquia optou pela segunda modalidade em razão de ser operacionalmente difícil no
âmbito da mesma e da PRONEB, naquela ocasião, montar uma estrutura administrativa específica para as
obras.
O contrato de empreitada foi firmado com a OS&R em 25 de agosto e os serviços foram iniciados com a
formação das equipes de trabalhos, sendo compostas para atuarem paralela e simultaneamente em duas
frentes – uma na torre do Evangelho outra na torre da Epístola. As equipes foram montadas com (um)
encarregado de obra, (três) carpinteiros e (seis) ajudantes, com o acompanhamento do engo José Raimundo
Oliva, um documentarista e coordenação geral do arquiteto Jorge E. L. Tinoco.
Toda a madeira de lei prevista pelo projeto foi encomendada e comprada. Providenciou-se fazer um modelo
reduzido (maquete) do escoramento para a equipe compreender em detalhes o funcionamento do sistema
de escoras.
Os trabalhos iniciaram-se com a limpeza geral do nível 3 (cota 22,21m) da torre da Epístola. Em seguida foi
realizada a limpeza da área das soleiras interpilastras com o objetivo de melhor apoiar o escoramento. Foi
realizada prospecções na primeira soleira local onde vai ser colocado o escoramento.
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soleira investigada

Img. 14: Nível da torre da Epístola. Fonte Lopes e Valadares, 2010.

Ao serem retiradas as tábuas do assoalho, verificou-se um piso de cimentado sem coesão. Foi feita a
remoção do cimentado e constado que na base encontravam-se restos tijolos, tijoleiras, borras de
argamassas, vidros quebrados, enfim, metralhas. Prosseguindo as investigações, foi constatada a existência
de duas alvenarias, uma interna e outra externa, existindo entre estas um vazio preenchido com as
mencionadas metralhas. Ampliou-se a área de prospecção com a remoção de rebocos internos ao nível do
intervão de assoalhos com o objetivo de verificar a técnica construtiva das alvenarias. Em face de a alvenaria
da soleira não oferecer condições de suportar as cargas estimadas para as escoras, e do quadro geral de
estabilidade da estrutura, os serviços foram suspensos até o eng o José Raimundo ser consultado sobre o
assunto e ver in loco a situação.

Img. 15: Remoção das tábuas do assoalho. Fonte: CECI

Img. 17: Alvenaria de apoio do cobogó. Fonte: CECI

Img. 16: Base com metralhas. Fonte: CECI

Img. 18: Alvenaria interna da torre. Fonte: CECI
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Ainda no dia 26, esteve na Basílica para examinar as torres uma comissão técnica da FUNDARPE sob a
coordenação do arqo Carlos Alberto Meira Carneiro da Cunha. Essa visita havia sido solicitada pela
Coordenação do Projeto de Restauro da Basílica quando tomou ciência da gravidade da estabilidade
estrutural das torres (5 ago). A comissão solicitou informações sobre o valor e a contratação dos serviços,
prontificando em pedir os recursos financeiros necessários junto à Presidência daquele Órgão do Governo
do Estado. Comprometeu-se em enviar um relatório sobre o que foi visto e as recomendações de
intervenções.
Os mourões de madeira maçaranduba com mais de três anos de estocagem, secas e linheiras, isentas de
nós, ardidos e infestação de insetos e microrganismos, devidamente inspecionados pelo engo José
Raimundo. Antes de subir as peças às torres o engenheiro verificou a maquete do escoramento para dirimir
possíveis dúvidas sobre a execução das escoras. Ao constatar o novo cenário, José Raimundo sugeriu serem
comunicados e ouvidos o CREA/PE e a CODECIR devido à gravidade da situação oferecendo riscos à área
urbana vizinha da Basílica. A Paróquia foi comunicada sobre os fatos e as providências foram tomadas.
Foram contatados a Coordenadoria de Defesa Civil do Recife - CODECIR e o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/PE. A primeira ficou de enviar no dia 30 de set. 2010 uma
comissão para vistoria. O segundo disse que a Entidade não fazia vistorias ou laudos periciais, indicando a
cooperativa Instituto Pernambucano Avaliação e Perícia - IPEAPE para realização da vistoria e emissão de
laudo. O Engo Sílvio Romero do IPEAPE encarregou-se de identificar um profissional que pudesse fazer a
prestação desse serviço.
A CODECIR compareceu à Basílica através da enga Elaine Holanda e da arquiteta Patrícia Albuquerque, que
receberam todas as informações do projeto do escoramento dos zimbórios, viram a maquete e dirigiramse até a torre sineira do lado da Rua das Calçadas. Documentaram fotograficamente as torres e
aconselharam não realizar os serviços até a
emissão do laudo pela Entidade, em razão da
gravidade da situação. A CODECIR ficou de
apresentar um relatório, informando que o
mesmo deveria ser retirado na 1ª Regional da
Diretoria de Controle e Desenvolvimento
Urbano e Obras - DIRCON, à Rua do
Progresso, 239.

Img. 19: Visita da CODECIR. Fonte: CECI.
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Em razão de o IPEAPE não ter indicado ainda um profissional, logo no dia 30 de agosto entrou-se em contato
com os engenheiros Carlos Wellington Pires Sobrinho, professor, pesquisador e coordenador de engenharia
do Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP, com o Dr. José Inácio de Souza Leão Ávila, professor
adjunto do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, e com o
arquiteto Dr. Roberto Antônio Dantas de Araújo, pesquisador e professor em materiais e técnicas
construtivas tradicionais. No último dia de agosto de 2010, o engo Carlos Wellington e o arqo Roberto Araújo
estiveram na Basílica. O primeiro subiu à torre sineira do lado da Epístola, ficando impressionado com o
estado de degradação em que se encontram as pilastras de sustentação do zimbório. Sua opinião foi de que
se realizassem cintamentos com fibras de carbono para a recuperação da estabilidade da estrutura. Isto
porque esse material é mais leve e não permite acomodações. O Dr. Roberto Araújo, por motivo de saúde
não subiu os 125 degraus de acesso ao nível 3 da torre. Foi então realizada uma documentação fotográfica
minuciosa pelo seu preposto e observador a fim de possibilitar um exame sobre a edificação. Após verificar
a situação, sugeriu o fechamento dos vãos entre as pilastras, deixando uma pequena abertura no centro
para a ventilação e para a claridade natural.
No primeiro dia de setembro de 2010, o engo José Inácio esteve na Basílica e reuniu-se com este signatário.
Também em razão de saúde o engenheiro não pode subir nas torres, mas analisou toda a documentação
fotográfica. Disse que o estado de conservação da estrutura era muito grave. Sugeriu que fosse retirada
imediata da parte piramidal das torres para aliviar cargas e diminuir os esforços pela ação dos ventos.
Sugeriu que o escoramento fosse realizado pela parte interna da torre, através de estrutura metálica tipo
pivô, estaiada no tambor de alvenaria entre os níveis 2 e 3 das torres. Foi verificada a necessidade de se
reunir todos os profissionais que tomaram ciência das propostas para se debater e identificar a melhor
alternativa para intervir nas estruturas, estabilizando-as para o processo de restauração.
No dia 2 de setembro compareceram na Sala da Coordenação do Projeto de Restauro da Basílica os
seguintes profissionais: os engenheiros Carlos Wellington Pires Sobrinho (ITEP), José Inácio de Souza Leão
Ávila (UFPE), José Raimundo Oliva (OSR), Tarcísio Paiva Ferreira (FUNDARPE), Elaine Holanda (DIRCON), os
arquitetos Roberto Antônio Dantas de Araújo (CECI), Jorge Eduardo Lucena Tinoco (OSR e signatário deste
documento) e Patrícia Albuquerque (CODECIR). Estavam presentes a Sra Telma Liege Souza Lobo,
Coordenadora do Projeto de Restauração da Basílica, o Revmo Frei Luis de França Fernandes, Pároco da
Basílica e o Sr. Edvaldo Morais, encarregado de obras. A reunião começou com uma exposição do arquiteto
Jorge E. L. Tinoco sobre o assunto e a necessidade de se extrair um consenso de ações de intervenções de
restauro. Explicou sobre a proposta do engo José Inácio de retirar as estruturas piramidais das torres,
constituídas em madeira e metal, informando que, segundo a maior empresa do ramo na Região, a Rua das
Calçadas e becos adjacentes não oferecem condições para estaiamento e operação de um guindaste com
lança capaz de içar mais de quatro toneladas. Na sequência falaram:
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o

O engo Carlos Wellington expôs sua ideia de utilizar fibras de carbono para reforçar e estabilizar as
torres sem necessidade de se fazer escoramentos. Acredita ele que envolver o zimbório
externamente com duas ou três cintas de fibra de carbono e revestir as faces internas das pilastras
e arcos de sustentação do zimbório com esse mesmo material serão suficientes. As oxidações das
estruturas metálicas que provocaram as lesões podem ser neutralizadas através da inclusão de um
sistema eletrolítico.

o

O arqo Roberto Araújo explicou sobre a técnica construtiva da Basílica, própria de um período de
transição da aplicação dos sistemas e materiais construtivos no século XIX. Informou que a torre
sineira tem duas alvenarias articuladas – uma externa e outra interna, com os interstícios
preenchidos com um material leve constituído por pedaços de telhas, tijolos, argamassas secas
etc.. Que é muito provável haver uma estrutura metálica reforçando e apoiando as alvenarias e
cúpula do zimbório. Lembrou que sua tese de duas alvenarias é explicitada pela ausência de lesões
e fissuras na parte externa das torres. A possível estrutura metálica estará apoiada na face interna
da alvenaria.

o

O Dr. José Inácio reafirmou sua tese de o escoramento ser feito através de um tipo de pivô metálico
pela parte interna da torre. Após debates com Carlos Wellington aderiu à ideia de cintamento,
sugerindo o uso de fibras de vidro para se evitar corrosões. Foi enfático sobre a necessidade de se
fazer o escoramento prévio e que o ideal é remover a estrutura piramidal de coroamento da torre.

o

O engo José Raimundo explicou sobre as cargas e os esforços incidentes sobre as pilastras ou
nembos, bem como o escoramento emergencial projetado. Disse que a causa do processo de
degradação é sim, muito provavelmente, resultado da expansão por oxidação de uma estrutura
metálica no interior da alvenaria.

o

Alaine Holanda informou que estava ali para observar e que a CODECIR irá encaminhar à DIRCON
seu relatório sobre o assunto. Disse que a garantia da segurança dos transeuntes e comerciantes
da circunvizinhança é prioridade da sua Entidade.

o

O Engo Tarcísio Paiva disse que sua participação era apenas de observador.

A reunião chegou ao consenso sobre a necessidade de se fazer o escoramento das torres de imediato. Os
serviços foram realizados, sendo devidamente acompanhados pelo engo José Raimundo. Desde então, e
até a celebração dos convênios para as obras em 2016, a Paróquia e a PRONEB promoverão
incessantemente démarches para a obtenção de recursos financeiros para fazer face ao restauro das torres,
já estando, inclusive, autorizada a captação Projeto PRONAC 2.
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2. RELATO DOS SERVIÇOS
Este Relatório está elaborado em acordo com a itemização dos serviços constantes nas planilhas
orçamentárias do Convênio, separadas em “Torre do lado da Rua das Calçadas” (lado da Epístola) e “Torre
do lado do Convento” (lado do Evangelho).
Inicialmente explicita-se a organização administrativa dos serviços a partir das representações
institucionais dos convenentes perante a execução dos serviços. A PRONEB é a entidade responsável pela
execução dos serviços em regime de Administração Direta de Obras. A SEDEC/PCR é a entidade
representante da Municipalidade e à FUNDARPE do Governo do Estado são as responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização dos serviços. Pela PRONEB, foi designado o Frei Luis de França Fernandes,
como preposto do Provincial, auxiliado pelo Frei Guilherme Augusto, para conduzir administrativamente os
serviços; pela SEDEC/PCR foi designada por portaria a Sra Elaine Maria Gonçalves Holanda Hawson para
fiscalização dos serviços; e pela FUNDARPE, o engenheiro Tarcísio Pereira tem comparecido às reuniões e
ao canteiro11. O organograma funcional dos serviços ficou assim esquematizado:

Fig. 01 – Organograma funcional de gestão dos serviços12

11

A PRONEB não recebeu da FUNDARPE qualquer documento designado o engenheiro para fiscalizar os serviços.

12

O auxiliar administrativo Sérgio Campos (admissão em 18/07/2016 e demissão em 12/09/2016), contratado inicialmente
para secretariar as atividades administrativas do Convênio, foi substituído posteriormente pela Sra. Betânia Nascimento (a
partir de 09/07/2016 até a presente data) com experiência em acompanhamento de projetos e convênios.

16

Ao nível dos responsáveis técnicos pelos serviços ficou caracterizado tacitamente entre estes que
os trabalhos de conservação e restauro do zimbório e dos ornatos ficará sob o comando do arquiteto Jorge
E. L. Tinoco e os demais serviços de consolidação estrutural dos nembos com os engenheiros A. Carlos Costa
e Carlos Wellington. Entretanto, tal distinção exclui o espírito colaborativo entre os membros da equipe em
prol do objetivo maior do empreendimento que é de salvamento das torres sineiras da Basílica.

2.1. CONVÊNIO
O convênio para a execução dos serviços de consolidação e restauro das torres sineiras da Basílica
foi celebrado em 17/06/2016, sendo publicado no Diário Oficial do Estado - DOE em 06/08/2016, conforme
imagem abaixo. Trata-se de um convênio tripartite que reúne a meta única de salvaguardar uma das mais
importantes edificações da arquitetura religiosa de pernambucana. Antes da implementação efetiva do
convênio, os principais atores da empreitada reuniram-se no dia 18 jul. 2016 para definição das diretrizes
básicas da gestão dos serviços.
Também, devido a peculiaridade do convênio, as partes solicitaram ao Tribunal de Contas de
Pernambuco – TCE, orientações gerais sobre como proceder com a administração dos serviços para evitar
incorrer em irregularidades, mas também maximizar os recursos e tempo disponíveis. Neste sentido,
estiveram presentes à reunião os representantes: Frei Genivaldo Viana Silva (PRONEB), Frei Franklin Alves
Diniz (Ministro Provincial da PRONEB), Maria José Magalhães dos Santos (Contadora da PRONEB); Sérgio
Ricardo de F. Santos (PRONEB), Jorge E. L. Tinoco (CECI), Antoio Carlos costa (POLICONSULT), Silvano L.
Vilanova (FUNDARPE-Jurídico), Márci Maria da Fonte Souto (FUNDARPE-Presidencia), Frei Luis de França
Fernandes (PRONEB-Basílica), Márcia Xamixaes (FUNDARPE - Assessoria), Célia Campos (FUNDARPE DPCULT), Frei Guilherme Augusto G. S. Santos (PRONEB), Maria Madalena de L. S. Santos (PCR-Finanças),
Elaine Hawson (PCR-SEDEC) e Tarcísio Paiva Ferreira (FUNDARPE - DPCULT). A orientação básica dos
auditores e do chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/TCE, Dr. Ayrton Guedes Alcoforado Junior, foi que a
Administração observasse os princípios basilares da legalidade e da economicidade com vistas à eficiência
e eficácia das ações. Lembrou que não se devem buscar alternativas duvidosas para contornar possíveis
dificuldades, que não se façam “químicas” – tudo deverá ser amplamente registrado para a memória dos
futuros analistas. Ficou caraterizado, após os pronunciamentos dos representantes dos setores financeiros
da PCR e Fundarpe, que há necessidade de se registrar e justificar as possíveis alterações nas rubricas
(metas) das planilhas, tanto quando da mudança de valores como para acréscimos ou decréscimos de
quantidades e valores. Esse procedimento deverá evitar a demora na burocracia das Instituições envolvidas
caso as consultas e aprovações prévias sejam adotadas. Não se podem gerar prejuízos andamento urgente
do restauro, mas, também, não se devem incorrer em riscos aos princípios declarados pelo NEG/TCE.
As primeiras parcelas do Município e do Estado foram liberadas em 5 set. 2016 nos valores de R$
213.764,52 (duzentos e treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ordem
bancária em 02/09/2016 - MUNICÍPIO DE RECIFE, conta corrente de no 28550-1 agência 1850-3, e a do
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Governo do Estado foi no valor de R$ 199.992,50 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois
reais e cinquenta centavos), ordem bancária em 26/08/2016 - GEPE SEFAZ-TED - conta corrente de no
27732-0 agência 1850-3 respectivamente. Logo no dia seguinte, iniciou-se o processo de contratação da
equipe de profissionais e auxiliares para os serviços.
Seguem os relatos acompanhando a itemização das planilhas orçamentárias.
TORRE DA RUA DAS CALÇADAS – LADO DA EPÍSTOLA
2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES
Antes da efetivação das contratações foram providenciados os exames admissionais dos
profissionais e demais trabalhadores. A Associação Politécnica de Consultoria – POLICONSULT13 foi
contratada para a elaboração do Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, do Plano de Ação de Emergência e do Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, ficando a engenheira Walkíria Seal responsável por esses
documentos técnico-legais14.
ITEM 101 – Registro do Contrato:

NÃO REALIZADO

Por se tratar de serviços15 por Administração direta da PRONEB não foram tomadas medidas de registro de
contrato de empreitada junto ao cartório de títulos e documentos. O saldo deste item R$ 1.463,51 deverá
ser creditado em outro item oportunamente.
ITEM 102 – Registro da obra (CREA, CAU, INSS/CEI e Prefeitura):

REALIZADO

Os serviços foram devidamente registrados nas entidades indicadas. No CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) foram feitos os registros dos engenheiros Carlos Wellington de Azevedo Pires
Sobrinho, no 50.986 – D/RJ, como responsável técnico, Antonio Carlos Costa CREA, no 13.034 – D/PE, como
responsável técnico, e Josinaldo Leandro de Souza, no 47.672 – D/PE, como engenheiro residente. No CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) foi feito o registro do arquiteto Jorge Eduardo Lucena Tinoco, CAU
no A2793-6, como responsável técnico.

13

Por se tratar de uma sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a
POLICONSULT se enquadra na Lei Federal 8.666 de 21/06/93, em seu Artigo 24, podendo atuar junto aos órgãos públicos
através de convênios ou contratos, com dispensa de licitação.
14 Para implementação e controle dos planos sobre a segurança e saúde dos trabalhados foi contratada a técnica de segurança

do trabalho Dinah Germano com experiência acompanhamento de obras e serviços.
15

Deve-se esclarecer a diferença entre obras e serviços prevista na Legislação de Licitações. Esta define como “obra” toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. E “serviço” como toda
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,
seguro ou trabalhos técnico-profissionais (grifo nosso). Isto está consonante com a definição acadêmica que na execução de
obras prevalece o maior peso da utilização dos materiais sobre a mão de obra e serviços prevalecem as atividades laborais
sobre a aplicação de materiais (Curso Gestão de Restauro – CECI).

18

Foi feito o Cadastro Específico do INSS na Secretaria da Receita Federal sob o número: 51.237.05977-78.
Foi requerida e fornecida o licenciamento dos serviços junto à Municipalidade conforme emissão de
documento alvará de licença de serviços sem reforma da edificação – Protocolo no C7.45462.4.15 de 18
dez. 2015. – Protocolo no C7.45462.4.15 de 18 dez. 2015.
ITEM 103 – Limpeza inicial da obra (higienização):

REALIZADO

Os serviços de limpeza foram realizados de imediato em ambas as torres sineiras – Epistola e do Evangelho
em razão das sujidades pelas ações dos pombos que provocam severas infestações de fezes nas escadas e
corrimãos.
Também foram limpos e arrumados os ambientes das sacristias que antecedem os acessos às torres e o
ambiente da garagem onde se instalou o abrigo provisório dos serviços.
Imagens:

Img. 20 e 21: Vistas do ambiente da base da escada da torre da Rua das Calçadas e da Sacristia da Epístola. Fonte: J. E. L.
Tinoco, 2016.

Img. 22 e 22: Vistas antes e depois da limpeza da escada da torre da Rua das Calçadas. Fonte: J. E. L. Tinoco, 2016.
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ITEM 104 – Remoção de entulhos:

NÃO REALIZADO

Os descartes dos materiais e sujidades iniciais foram custeados por recurso próprios da PRONEB. Deixou-se
o saldo deste item para serem utilizados por ocasião dos serviços nos nembos das torres.
Imagens:

Img. 23: Entulhos. Fonte: J. E. L. Tinoco, 2016.

ITEM 201 – Tapume de chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, de 2,44 x 1,22m, dispondo
de abertura e portão:

REALIZADO

Os serviços foram realizados para a proteção do canteiro na área interna do Convento e na parte externa –
Rua das Calçadas.
Em vez de chapas de madeira compensada utilizaram-se chapas de ferro galvanizadas de 2,00 x 1,00m já
existentes na PRONEB, em bom estado e, portanto, recicladas. Também foram utilizadas uma grande
quantidade de madeiras egressas do restauro da Basílica.
Os tapumes internos visaram garantir o controle e a restrição de acesso dos fiéis nos dias das missas – 3as
e 6as feiras que circulam na área coberta anexa ao Templo. São painéis de 2,00 x 1,00m, retrateis para
possibilitar movimentação de veículos de carga e descarga no canteiro.

Img. 23: Tapume isolando as atividades do canteiro (atelier, refeitório e almoxarifado). Fonte: Susan Katharine, 2016.
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Img. 24: Tapume isolando as atividades do canteiro (atelier, refeitório e almoxarifado). Fonte: Susan Katharine, 2016.

Os tapumes externos foram executados em painéis de 2,00 x 2,20m, retrateis para servirem de proteção
aos transeuntes da Rua das Calçadas quando das operações com a plataforma aérea para acesso à torre
sineira. O tipo e a largura do tapume foram motivos de discussões e análises da equipe técnica dos serviços
junto aos técnicos das instituições convenentes e à associação dos lojistas da Rua das Calçadas. Chegou-se
a uma solução que não acarretou o fechamento da circulação de veículos na Rua das Calçadas e não impediu
o fluxo de pessoas e comerciantes ambulantes nos horários de inoperância da plataforma aérea.
Imagens:

Img. 25 e 26: Esquema do tapume retrátil da Rua das Calçadas; removendo o paralelepípedos para embutir o tubo de
encaixe do painel. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.
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Img. 27, 28 e 29: Reunião com os lojistas da Rua das Calçadas sobre a necessidade de se instalar o tapume de proteção dos
serviços convocada pela SEDEC/PCR; testes com a plataforma aérea para verificação do distanciamento mínimo necessário
do tapume do meio-fio; esquema de proteção da Rua das Calçadas. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 202 – Abrigo provisório com um pavimento para refeitório, almoxarifado e masseira:
REALIZADO
Para a instalação do abrigo utilizou-se o amplo espaço da garagem, localizado no pátio coberto do
Convento. Foram feitas as subdivisões dos espaços para abrigar o atelier de restauro das chapas metálicas
que irão ser removidas dos zimbórios, o refeitório dos trabalhadores e o almoxarifado.
As baias da masseiras e insumos das argamassas para consolidação e restauro (areia grossa, areia fina, brita
e curtição de traço) ficaram também na área do pátio coberto, em frente ao atelier. Foram utilizados
materiais egressos do restauro da Basílica e novos comprados no comércio.
A decisão de se utilizar espaços e materiais existentes foi com o objetivo de se economizar os recursos
financeiros para os itens que possam se apresentar deficitários mais adiante com o desenvolvimento dos
trabalhos. Em serviços de conservação, restauro e consolidação de componentes construtivos históricos a
certeza quanto a real necessidade técnico-material dá-se quando da execução dos mesmos. Também,
houve reaproveitamento de materiais (madeiras e chapas de ferro galvanizado) oriundos das obras
anteriores de restauro da Basílica.
Imagens:
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Img. 30, 31, 32, 33 e 34: Reforma das garagens do Convento nos ambientes do abrigo provisório das obras. Os sanitários já
existiam das obras anteriores de restauro da Basílica, sendo necessário apenas uma limpeza do ambiente. Fonte: J.E.L. Tinoco,
2016.

ITEM 203 – Instalações provisórias (luz e força):

REALIZADO

Foram feitas as instalações elétricas provisórias de luz e força para suprimento das necessidades dos
serviços. Os trabalhos foram realizados atendendo-se ao disposto na Norma NBR 5410 – Instalações
elétricas de baixa tensão. Foram colocados pontos de luz e força nos ambientes do atelier, refeitório,
almoxarifado, sacristia e torres sineiras. Instalação da rede elétrica utilizou eletro-calha de ferro
galvanizado, dutos de PVC, fios cabinhos de 4mm2, disjuntores de sensibilidade e tomadas para extensões
com cabos Sintenax
Imagens:
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Img. 35, 36, 37, 38 e 39: Instalação da rede elétrica utilizando eletro calha de ferro galvanizado, dutos de PVC, fios cabinhos
de 4mm2, disjuntores de sensibilidade e tomadas para extensões com cabos sintenax. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 204 – Fabricação, transporte e instalação (montagem) da plataforma de trabalho em dois níveis,
apoiadas na torre sineira em estrutura metálica, inclusive assoalhos, parapeitos, escadas, e telamento:
EM EXECUÇÃO
O serviço de fabricação, transporte e instalação (montagem) da plataforma de trabalho em estrutura
metálica, apoiada no nível 4 da torre sineira, foi contratado com a POLICONSULT, através do engenheiro
mecânico Francisco José Alves Lima, CREA no 15.009 D/PE.
Todas as medidas foram tomadas e calculadas. Houve necessidade de se alterar o projeto inicial da
plataforma em razão da constatação da impossibilidade de se trabalhar no coroamento do zimbório com a
plataforma aérea locada junto à Aura Brasil16.
A plataforma de trabalho permite o acesso direto aos revestimentos dos coroamentos das torres numa
situação muito mais segura que o uso da plataforma aérea. Vejam-se os detalhes nas imagens a seguir:
O projeto foi realizado pelo Eng. Francisco Lima da
POLICONSULT. Foi executado com perfis de aço w200v
x 19,30, assoalhado com chapas xadrez, conforme
detalhes construtivos. Toda a estrutura pesa 2.731
quilos, sendo os elementos montáveis através de
parafusos e porcas sextavados de 1/2" UNC x 1.1/2",
registrado no CREA-PE sob o no PE20170109744.

16

Este assunto será detalhado quando do relato do Item de serviço n o 306 mais adiante.

24

Img. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48: Plataforma que será montada e fixada ao nível 3 da torre sineira para permitir a
instalação dos andaimes tubulares metálicos para os serviços nos nembos e coroamento da torre – anel e fixação das vigas
transversais, assoalhos em chapa xadrez, vigas longitudinais, cortes de ajustes e teste de montagem, lixamento e pintura
anticorrosiva. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.
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Img. 49, 50, 51, 52, 53 e 54: Plataforma montada e fixada ao nível 3 da torre sineira para permitir a instalação dos andaimes
tubulares metálicos para os serviços nos nembos. Anel e fixação das vigas transversais, assoalhos em chapa xadrez, vigas
longitudinais, cortes de ajustes e teste de montagem, lixamento e pintura anticorrosiva. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

ITEM 205 – Passarela de proteção Rua das Calçadas:

REALIZADO

26

Em razão de a passarela de proteção da Rua das Calçadas já haver sido construída pela PRONEB, os serviços
têm focado a substituição de materiais e reforços, particularmente na área abaixo da plataforma fixa de
trabalho. Na cobertura estão sendo utilizadas chapas de madeira compensada e chapas de ferro
galvanizado para suportar impactos de pequenas metralhas e revestimentos que eventualmente possam
se desprender.
Por ocasião das retiradas dos cobogós e montagem da plataforma, houve interdição do trecho da Rua das
Calçadas na área da cobertura de modo a garantir a segurança de transeuntes. A interdição foi e é feita pela
SEDEC/PCR à medida que sejam exigidas proteções mais severas em razão de maiores riscos em
determinados serviços.
Imagens:

Img. 55: Cobertura de proteção de trecho da Rua das Calçadas. Fonte: Google Earth, 2016.

ITEM 206 – Exame admissional:

EXECUTADO

Tão logo a PRONEB recebeu a comunicação do depósito dos recursos financeiros na conta corrente do
Convênio, foram encaminhados os profissionais para a realização dos exames admissionais conforme
exigências legais e de acordo com as atividades que cada um irá desenvolver. Apenas dois funcionários
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tiveram as despesas com os exames pagos pelo Convênio. Devendo-se fazer um remanejamento de saldo
do valor do item para outro que esteja deficitário.
Relação dos trabalhos que realizaram exames admissionais:
ITEM
01

NOME
Alexandre
Melo do
Nascimento

FUNCÃO
Carpinteiro

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Espirometria
Hemograma com Plaquetas
Eletrocardiograma
Exame Clínico
Otoneurológico

ConservadorRestaurador de
Bens Culturais

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

ConservadorRestaurador de
Bens Culturais

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

APTO

Operador de
Máquina
ConservadorRestaurador de
Bens Culturais

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Dinah Maria
da Bezerra
Germano

Técnica de
Segurança do
Trabalho

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Almoxarife

Admissional

APTO

02

Armando
Bezerra
Neto
APTO

03

Andreano
Gomes de
Barros
APTO

04

05

Anderson
Ferreira
Costa

APTO

06

EXAMES

Rogers
Fernandes
Talon
APTO

07

Ailton
Fernandes
da Costa

Mestre de Obra

APTO

08

Luziberto
Ferreira de
Medeiros
Santos
APTO

Estagiário

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

Admissional
Acuidade Visual
Eletroencefalograma
Glicemia
RX de Torax
Audiometria

TREINAMENTO
ADMISSIONAL
Treinamento
Admissional –
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional –
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional –
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional –
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional –
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional
–
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional
–
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H
Treinamento
Admissional
–
situação
de
grave e iminente
risco e suas
medidas
preventivas
Curso NR-35 08H

ORDEM
PAGTº

PRONEB

PRONEB

PRONEB

PRONEB

PRONEB

PRONEB

CONVÊNIO
006/2016

CONVÊNIO
006/2016
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ITEM 301 – Consumo de água, energia e comunicações:

EM EXECUÇÃO

Desde o início dos trabalhos em 6 set. 2016 as despesas com os consumos de água, energia e comunicações
(telefonia) vêm sendo pagas pela PRONEB em razão da dificuldade em separar as quantidades de consumos
do Convento, da Basílica e do Canteiro de Serviços, pois as redes de alimentação e distribuição ligas às
mesmas fontes ou pontos de entrega pelas companhias fornecedoras. Deverá ser feito um remanejamento
de saldo do valor deste item para outro que esteja deficitário.
ITEM 302 – Documentação da obra:

EM EXECUÇÃO

Os registros técnicos dos serviços vêm sendo realizados através do Diário de Obras ou Livro de Ocorrências,
onde se documentam por escrito, à mão livre, dos os atos e fatos diários dos trabalhos. Também, todo o
desenvolvimento das atividades diárias está sendo documentado com imagens fotográficas digitais, que
após seleção e classificação passam a fazer parte do Álbum Fotográfico dos Serviços.
Em razão da constatação de uma estrutura metálica no interior das alvenarias dos nembos, foram realizados
estudo de investigação quanto à composição metalográfica do ferro utilizado na estrutura e uma
modelagem gráfica da inserção nos nembos.

Img. 56 e 57: Interpretação da hipótese estrutural da torre sineira da Basílica da Penha a partir do uso ferramentas de
modelagem gráfica. Trabalho da graduanda em Arquitetura Inês Domingues (UFPE). Ferramenta utilizada: software Revit.
Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

ITEM 303 – Remoção de entulhos:

EM EXECUÇÃO

Os trabalhos de remoção dos entulhos são contínuos não se restringido ao resultado das limpezas diárias
do canteiro, mas às remoções das metralhas oriundas das remoções dos revestimentos dos nembos. O
material é acumulado em sacos de fibra de nylon (rafia) e após feito o recolhimento por uma comunidade
próxima que necessita dos entulhos para aterros.
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ITEM 304 – Limpeza e arrumação diária da obra:

EM EXECUÇÃO

Este serviço vem sendo realizado com a frequência necessária à manutenção da limpeza e asseio dos
espaços do canteiro. Para evitar a contratação de um trabalhador específico para tal serviço devido à
dispersão dos espaços do canteiro, decidiu-se pelo pagamento de horas extras diária a um funcionário que
se voluntariou para o encargo, particularmente para a limpeza e asseio dos sanitários.
Todos os demais funcionários e trabalhadores são instruídos pela técnica de segurança do trabalho para a
higiene dos ambientes de trabalho, colaborando cada um individualmente na manutenção da limpeza dos
espaços.

ITEM 305

–

Locação mensal de estrutura metálica (andaimes) com montagem e desmontagem,

composta tubos, sapatas, escada e chapas de piso:

EM EXECUÇÃO

Este serviço foi inicializado pela contratação da Empresa Terceirizada Mills, no qual os andaimes foram
solicitados para serem projetados em duas etapas distintas e independentes, de forma que a primeira etapa
possibilite os serviços de recuperação e restauro do nível +22,21m até o nível +27,81m de forma
independente das demais atividades da obra. A segunda etapa será uma estrutura de andaimes em que
possibilite os serviços do Zimbório do nível +27,81m até o nível +41,61m de forma independente das demais
tarefas dos trabalhos da obra.
Os primeiros serviços a serem desenvolvidos foi a organização das peças metálicas em uma área no interior
da basílica da Penha destinado para a obra, onde são armazenados os materiais de grande porte. A imagem
a seguir mostra os elementos metálicos que serão utilizados na montagem dos andaimes (primeira e
segunda etapa) organizados na área por traz do altar da Basílica da Penha.
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Img. 58 e 59: (A) e (B) Peças metálicas dos andaimes armazenados por traz do altar da Basílica da Penha

A atividade posterior ao armazenamento foi o início da montagem do andaime da primeira etapa. A
subida das peças metálicas ficou a cargo dos trabalhadores da obra de restauro e a empresa terceirizada
Mills, ficou responsável técnica e materialmente pela montagem dos andaimes. A montagem da primeira
etapa dos andaimes foi realizada em 3 dias de trabalho. Para a execução da segunda etapa foi necessário
a montagem uma estrutura metálica no nível dos olhais, servindo de base para a montagem do andaime
da segunda etapa, essa estrutura levou 6 dias de trabalho para ser montado. A segunda etapa de
andaimes não foi concluída a sua montagem até o fechamento do presente relatório, pois a obra está no
período de sazonalidade climática, e em dias de chuva não possível continuar a montagem, pois as peças
metálicas ficam escorregadias podendo ocasionar algum acidente de trabalho.
A imagem a seguir mostra a evolução da instalação da montagem dos andaimes (primeira e segunda
etapa) e os trabalhadores da empresa Mills executando a montagem das peças metálicas.
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Img. 60 a 64: (A) Montagem do Andaime da Primeira etapa, (B) Montagem da Plataforma de sustentação do andaime da
segunda Etapa. (C) Inicio da montagem do Andaime da Segunda etapa. (D) Trabalhadores da empresa Mills Executando a
Montagem da plataforma de sustentação do andaime da segunda etapa.

As estruturas metálicas dos andaimes vêm sendo monitorado pela empresa terceirizada Mills que,
periodicamente, acompanha a estabilidade e resistências dos níveis +22,21m até o +41,61m. A Mills faz
visitas periódicas para averiguar se a estrutura montada está desempenhando as funções para qual foram
montadas. As análises consistem em observar as conformidades das abraçadeiras e das chaves de ligação
dos elementos e componentes dos andaimes. A imagem a seguir mostra os funcionários realizando uma
inspeção nos andaimes n as abraçadeiras e nas chaves de conexão (primeiro e segundo níveis).

Img. 65: Funcionários realizando a inspeção nos andaimes para verificar as chaves e abraçadeiras de

conexão estão conforme o instalado.

ITEM 306 – Locação de plataforma aérea com lança de até 50m:

EXECUTADO
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Após a identificação de empresas no mercado da Região Metropolitana do Recife das empresas que
dispõem desse tipo de equipamento para locação, foram realizadas as cotações de preços, saindo-se
vencedora a Aura Brasil.
Os encarregados dos serviços, mestres Amauri Luiz de Queiroz e José Floriano de Arruda Neto17, foram à
garagem dos equipamentos para verificarem as especificações técnicas do equipamento indicado pela
Empresa – JA... Verificados os aspectos de movimentação e pesos do equipamentos e admissibilidade de
cargas e manobras a contratação foi firmada e enviados dois funcionários para receber o treinamento de
operação da máquina. Embora só o funcionário Anderson Costa tenha sido contratado como operador de
máquinas, foi necessário descartar um outro para poder ficar como reservar e como auxiliar de operação
em caso de pane da máquina enquanto operando altura.
Com a chegada do equipamento do canteiro, foram feitos testes de movimentações e operações na calha
da Rua das Calçadas para verificação das áreas necessárias para isolamento com o tapume de painéis. Após
as delongas para atendimento das exigências de segurança do trabalho, dos transeuntes e do comércio em
volta, foram retirados os revestimentos em riscos de desprendimentos e também extirpado os arbustos em
desenvolvimento das alvenarias dos níveis 3 e 4 da torre.
Entretanto, não foi possível dar seguimento aos trabalhos de remoção e restauro das chapas metálicas de
revestimento da torre. A causa foi a falta de estabilidade da plataforma de trabalho do equipamento
quando içado à altura máxima face aos fortes ventos na área. A ideia do trabalho conforme plano de ataque
dos serviços era trabalhar com um profissional no interior da estrutura de madeira do zimbório18 e outro
na plataforma aérea. Ocorre que o operário na plataforma não conseguiu manter-se no trabalho devido a
oscilação do equipamento em 1,00m de afastamento do seu ponto de trabalho. O vento empurra a
plataforma em até 50cm do ponto de trabalho e, em seguida, ela retorna num balanço perfazendo um arco
oscilatório de um metro. O técnico especialista da Aura Brasil, Sr. Klisman Moura, e o gerente da Empresa,
André Campos, foram chamados para constatarem o fato e verificarem alternativas para se evitar o
problema. Feitos os testes, todos constataram impossível de esses serviços serem feitos através do
equipamento. O contrato com a Aura Brasil foi resilido.
A POLICONSULT, através do eng. Francisco Lima, foi contatada para verificar a possibilidade de se alterar o
projeto inicial da plataforma para se fazer o acesso aos revestimentos e crucifixo do zimbório através da
plataforma. Sob o ponto de vista da estabilidade do nível 3 da torre da Epístola é possível sobrepor um
andaime adicional, desde que seja precedida a monolitização dos nembos.
Imagens:

17

Os mestres Amauri Luiz de Queiroz e José Floriano de Arruda Neto são registrados com grandes artífices em inventário
realizado pelo MinC-IPHAN (http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColCadMem_MestresArtificeis_Pernambuco
_m.pdf).
18

Zimbório é a denominação que recebe uma cúpula, em geral circular ou poligonal em igrejas de grande dimensão.
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Img. 66, 67 e 68 – Plataforma aérea em operação, sendo alçada para a extração do arbusto que envolvia para da torre da Rua
das Calçadas, inclusive de um ninho de gavião no topo da vegetação. Verificação das possibilidades de trabalho para remoção
dos revestimentos metálicos do zimbório. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 307 – Locação de plataforma aérea com lança de até 25m:

NÃO EXECUTADO

Aguarda-se a montagem da estrutura da plataforma no nível 4 para a locação desse equipamento que irá
auxiliar na montagem dos andaimes no coroamento das torres.

ITEM 401 – Remoção das chapas de cobrimento (cobre):

NÃO EXECUTADO

A remoção das chapas de cobrimento ou revestimento (cobre) do zimbório, em razão da impossibilidade
operacional da plataforma aérea para realizar este serviço, está no aguardo da instalação da plataforma
fixa.
ITEM 402 – Remoção dos lambris de madeira de fixação das chapas de cobre:

NÃO EXECUTADO

Aguardando a remoção das chapas de cobre de revestimento do zimbório.
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ITEM 403 – Remoção do madeiramento estrutural deteriorado do coroamento:

EM EXECUÇÃO

Houveram discussões e delongas técnicas com a equipe de segurança e saúde do trabalho – engenheira
responsável pelo projeto (Walkiria Seal) e a técnica de segurança residente de obra (Dinah Germano), e o
responsável técnico, arquiteto Jorge E. L. Tinoco para se dotar o intradorso do zimbório com condições de
realização do serviço em segurança. A questão surgiu quando da necessidade de se instalar uma linha de
vida vertical, exigida pela NR-3519. Não sendo possível à equipe de trabalho dos serviços instalar uma linha
de vida para atendimento às exigências da norma, foi contatado um alpinista industrial para analisar e
propor uma solução. Devido às delongas no atendimento desse profissional em apresentar uma proposta
e sua indisponibilidade de pronto atendimento à demanda além do elevado valor cobrado por ele, o
arquiteto Jorge E. L. Tinoco, autorizou o início da execução dos serviços invocando o caráter de urgência
dos serviços face os riscos da edificação. A instalação da linha e procedimentos de segurança foram
confiados aos mestres encarregados José Floriano de Arruda Neto e Amauri Luiz de Queiroz.
Os trabalhos de remoção do madeiramento estrutural deteriorado começaram e ficaram interrompidos no
trecho do fechamento do ângulo da pirâmide pela impossibilidade de acesso interno. Para substituição das
madeiras foi priorizado o uso de madeira de lei reciclada, selecionada, oriundas de demolições de antigas
construções, pelo fato de não mais apresentar propriedades de retração por perda de umidade/seiva.
Imagens:

19

Norma Regulamentadora do Trabalho em Altura NR – 35. Disponível em: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-notrabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-35-trabalho-em-altura.
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Img. 69 a 74: Aspectos da estrutura de madeira do zimbório, apresentando um estado de conservação precário e perigoso
para eventos extraordinários de ventos. Observam-se as ações dos cupins e os desgastes dos apoios na base Fonte: J.E.L.
Tinoco, 2016.

ITEM 404 – Remoção da esfera/crucifixo do coroamento da pirâmide (zimbório):

NÃO EXECUTADO

Após inspeção in situ pelo intradorso da pirâmide ficou constatado que a remoção só poderá ser feita pela
parte externa, após a retiradas das chapas de revestimento do zimbório e parte do madeiramento
estrutural.

ITEM

405 – Substituição do madeiramento deteriorado do coroamento piramidal (zimbório):

.................... .................................................................................................................. ... EM EXECUÇÃO
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Os espigões verticais do coroamento (zimbório) que se apoiam na base foram substituídos por madeiras de
lei recicladas. A especificação da madeira reciclada, ou seja, oriunda de demolições de edificações antigas,
deve-se ao fato de que se encontram comprovadamente secas, há possibilidade de escolha de totalmente
sadias e foram atestadas pelo “laboratório do tempo”20. Os espigões deteriorados que fazem parte do
fechamento da pirâmide não foram substituídos em razão da falta de espaço interno para trabalho dos
carpinteiros. É um serviço que deve ser feito quando da instalação da plataforma fixa sobre andaimes. A
estrutura recebeu reforço com parafusos de aço inox devido a decadência funcional dos pregos originais da
estrutura.

20

O termo “Laboratório do Tempo” vem sendo utilizado no Curso de Gestão de Restauro do CECI para designar um material
ou procedimento que se apresenta qualidades exitosas comprovadas pela linha temporal de sua existência ao longo de
dezenas e até centenas de anos.
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Img. 75 a 83: Aspectos dos trabalhos realizados na estrutura de madeira do zimbório. Em alguns momentos houve
necessidade de utilização de equipamentos de corte de alta performance como a moto serra e noutros o tradicional serrote
de grande lâmina. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

O serviço de remoção das madeiras deterioradas do fechamento da pirâmide também exige a retirada das
chapas de cobre de revestimento da pirâmide.
Foram iniciadas também esses mesmos serviços na torre sineira do lado do Convento.

ITEM 406 – Encachorramento com chapas metálicas, inclusive pintura eletrostática: NÃO EXECUTADO

Este serviço só pode ser realizado após a remoção das chapas de revestimento da pirâmide. Entretanto,
para reforço do madeiramento estrutural foram instalados parafusos de ferro galvanizados de ½” nas
articulações das madeiras de amarração dos espigões, além da instalação de mais dois tirantes em cada
nível para reforço. Esse procedimento não estava previsto no projeto21.

21 É

importante registrar um bordão ou máxima que o antigo mestre José Ferrão Castelo Branco, da primeira hora do (IPHAN,
costumava dizer: “Quem manda no serviço é o serviço”, ou seja, que há situações e decisões que só podem ser tomadas
quando da realização dos trabalhos, quando a edificação e os componentes construtivos se revelam e nos “mostra” o que
deve ser feito e o caminho a seguir.
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ITEM 407 – Desinfestação contra insetos xilófagos:

NÃO EXECUTADO

Este serviço será realizado após a conclusão da recuperação do madeiramento da pirâmide.

ITEM 408 – Prótese de madeira/resina epoxídica:

EXECUTADO

O topo do zimbório foi a área das atividades de consolidação do fecho de barrotes de madeira que
compõem a estrutura piramidal. Refere-se ao local de sustentação da cruz. Todos os barrotes receberam
uma prótese à altura final do tramo, pois estavam comprometidos por apodrecimento do lenho. O fecho
da estrutura da pirâmide é constituído por 8 longarinas de madeira (barrotes). Oito (8) próteses com
comprimento médio de 1,50m foram instaladas com samblagens especiais, recebendo resina epoxídica nas
áreas de contato das sambladuras e braçadeiras metálicas, para reforço e garantia de longevidade em razão
das dificuldades de inspeções e manutenções preventivas periódicas. A imagem a seguir mostram o local
com as próteses de madeira e detalhe da fixação das braçadeiras nos barrotes.

Figura A) Topo do zimbório, mostrando os barrotes com próteses de madeira com comprimento médio de 1,5m; B) detalhe
de uma fixação da prótese de madeira com braçadeiras metálicas e colagem com resina epóxi.

ITEM 409 – Enxertos de madeira sem entalhes artísticos:

NÃO EXECUTADO

Até a presente data não houve necessidade de execução deste serviço.

ITEM 410 – Remoção de pintura antiga à óleo ou esmalte:

NÃO EXECUTADO
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Com a retirada parcial das chapas de cobre e estrutura de andaimes ao nível do zimbório, iniciaram-se os
serviços de remoção das camadas de pinturas das chapas metálicas que revestem a estrutura de madeira
piramidal. As chapas removidas para restauro estão sendo trabalhadas numa bancada no atelier montado
no canteiro da obra e as demais diretamente nas plataformas montadas nos andaimes.

Fig. 84 – A) Limpeza das chapas com solvente de tinta para serem lixadas; B) Superfície da chapa de cobre após o lixamento;

Fig. 85 e 86 - C) Realização de pequenas ranhuras com a escova de aço nas chapas do zimbório; D) Lixamento das chapas de
cobre do zimbório.

Técnicos da empresa Sherwin Williams, especialistas em tintas PU-Aluminio/Industria estiveram em
canteiro para orientar sobre os procedimentos para remoção das camadas de tintas atuais e limpeza e
níveis admissíveis de remoção para aplicação da nova camada pictórica.

ITEM 411 – Enxertos (soldas) nas chapas de cobre para eliminação de furos e rasgos: NÃO EXECUTADO

Este serviço será realizado após a retirada das chapas de cobre e serão realizados numa bancada no atelier
montado no canteiro da obra.

ITEM 412 – Pintura das chapas de cobre:

NÃO EXECUTADO
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Este serviço será realizado após a retirada das chapas de cobre e serão realizados numa bancada no atelier
montado no canteiro da obra.

ITEM 413 – Reposição dos lambris com reaproveitamento de até 20% dos originais: NÃO EXECUTADO

Este serviço será realizado paralelamente à recuperação das chapas de cobre, pois é neles que as mesmas
se assentam.

ITEM

414 – Reposição das chapas de cobre com reaproveitamento de até 75% das originais:

......................................................................................................................................

EM EXECUÇÃO

O serviço de reposição das chapas de cobre foi iniciado na base do zimbório na interface entre a alvenaria
e o zimbório, as chapas antigas dessa região foram totalmente retiradas para serem substituídas, pois
estavam com muitos pontos de oxidação e grandes furos. Novas chapas com mesma bitola com o objetivo
de impedir que as águas pluviais se infiltrem e deteriorem a base da estrutura piramidal. As chapas de
cobre desse revestimento da base do zimbório, não se apoiam sobre uma forração de tábuas como as
demais superiores – possuem dimensões de 1,80m de comprimento e 0,655m de altura, num total de 8
chapas recortadas. Os entalhes internos foram feitos conforme as peças antigas – “mão-de-amigo”,
possibilitando uma integração entre as chapas novas e as antigas.
As imagens abaixo mostram as etapas de corte e dobradura das oito chapas.
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Figura 1: A) Corte da chapa nova de cobre nas dimensões desejadas; B) Realização das dobraduras; C) Chapas de cobre novas;
D) Realização dos entalhes para o acabamento final das chapas .

ITEM 415 – Restauro e reposição da esfera/crucifixo do coroamento piramidal:

EM EXECUÇÃO

Este serviço será realizado paralelamente aos serviços previstos nos itens 411 e 412.
A esfera da base do crucifixo foi o elemento que mais recebeu intervenções de restauro, pois o nível de
deterioração estava avançado, mas não a ponto de ser eliminada e substituída por outra. O procedimento
de restauração foi: limpeza inicial, com remoção das incrustações por meio de lixamento; remoção das
oxidações por percussão com uma talhadeira; enxertos realizados com estanho/chumbo através de
maçarico. As imagens a seguir mostram as etapas das soldas nas chapas de cobre da esfera do crucifixo.

Figuras: A) enxerto com estanho/chumbo (50/50%) na chapa da esfera; B) Aplicação de chapa interna de cobre para enxertos
maiores; C) Aplicação da segunda chapa de cobre (externa) do enxerto; D) Realização da solda na parte externa da esfera do
crucifixo para o acabamento.

ITEM 5 – CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DO TAMBOR DO COROAMENTO – ZIMBÓRIO (NÍVEL 4 – COTA:
27,81m):

NÃO EXECUTADO
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ITEM 506 – INJEÇÃO A BASE DE EPÓXI, INCLUSIVE FURAÇÃO COM BROCA (ESTIMATIVA = 01 P/M2)
EM EXECUÇÃO
Os trabalhos realizados nesse item foram na região que compreende o topo dos pilares e a base dos
olhais que apresentavam alta grau de fissuração. O procedimento inicial constituiu-se na limpeza da
região através de jatos de ar comprimido para remoção de impurezas (poeiras, detritos etc.), umidificação
dos locais onde será aplicado o Graute Tix para tamponamento das fissuras com a devida colocação de
purgadores espaçados a cada aproximadamente 20,0cm.
Vale salientar que a região que foi consolidada pertence ao topo dos pilares 1,2,5,6,7 e 8 pois
apresentaram fissuras e rachaduras. As regiões dos pilares 3 e 4 não apresentaram fissuras na estrutura
de alvenaria.
A solidarização dos pilares fissurados foi realizada com a aplicação de injeção de pasta de cimento, essa
mistura primou em ser bastante viscosa, pois esta característica é importante para unir desde as maiores
frestas até as menores fissuras existentes nos pilares e alvenarias.
O traço utilizado na injeção de pasta de cimento é o mesmo que foi utilizado em outros elementos
estruturais já recuperados na obra. A composição ótima da mistura de pasta de cimento para ser aplicado
na recuperação dos elementos estruturais das torres sineira da Basílica da Penha foi de 1,5 kg de cimento
(CP II 32 RS) + 0,7kg de água + 50 ml do plastificante de concreto. O plastificante foi adotado para diminuir
a relação água/cimento de forma que a mistura continue ainda fluida.
A injeção da pasta de cimento foi por meio de um aplicador de graxa que foi adaptada para esse serviço.
A mistura do cimento, água e plastificante foi por meio de um botijão de água mineral de 5l de
capacidade durante 5 minutos ininterruptos. O processo de mistura era feito várias vezes ao longo do
processo, pois a graxeira tinha uma capacidade de armazenamento de apenas 5l.
A injeção da pasta era iniciada do purgador mais baixo, a partir do momento em que a pasta alcançava o
nível em que era injetado o purgador era vedado com estopa e o processo reiniciava para o conector
acima, esse processo era repetido até alcançar o último purgador no topo da região a ser consolidada.
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Img. 87 a 90: Processo de injeção de pasta de cimento. (A) Região do topo dos pilares 01 e 02, (B) Injeção da pasta de
cimento no topo dos Pilares07 e 08, (C) Injeção da pasta de cimento no topo dos Pilares 06 e 07, (D) Injeção de pasta de
cimento no topo do pilar 05.

A injeção da pasta era iniciada pelo purgador mais baixo, a partir do momento em que a pasta alcançava o
nível em que era injetado, o purgador era vedado e o processo reiniciava para o purgador acima, esse
processo era repetido até alcançar o último purgador no topo da região a ser consolidada.

ITEM 507 – Recuperação dos elementos estruturais de alvenaria: incluindo escarificação, limpeza,
aplicação de argamassa polimérica em duas camadas e fibra de carbono em duas camadas
EXECUTADO
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Esse item foi concluído com a colocação da fibra de carbono na região do tambor do coroamento da Torre
da Epístola. Os locais que faltavam ser aplicados receberam a fibra de carbono, tendo em vista que o reboco
de base foi totalmente executado.
O procedimento para a colocação da fibra de carbono foi mesmo descrito em atividades anteriores, que
consiste na aplicação do primer na superfície rebocada e do elemento saturante na fibra de carbono, ambos
produtos foram aplicados conforme as dosagens especificadas pelo fabricante. A dificuldade encontrada
para a realização desse serviço consistiu na aplicação do primer, na mistura dos seus elementos e na
aplicação porque tiveram de ser executadas in situ. Caso fossem realizadas em outro local, numa das
estações da plataforma p.e., o primer perderia parte de suas propriedades pois a catálise se inicia
imediatamente à mistura dos elementos A e B. O elemento saturante teve que ser aplicado na fibra de
carbono em um nível mais abaixo do seu lugar de fixação, pois é o local que fica plano para facilitar a
aplicação do saturante. Após a aplicação do saturante na fibra de carbono, a mesma é enrolada em um
plástico para se evitar que os locais que receberam o elemento saturante entrassem em contato entre si e
prejudicasse a aplicação. As imagens a seguir mostram as etapas de aplicação dos elementos colantes da
fibra de carbono

Fig. 91 a 95 – A) Realizando a dosagem do elemento primer próximo do local de aplicação, B) Aplicação do primer na superfície
do tambor de coroamento, C) Aplicação do saturante na fibra de carbono, D) Enrolando a fibra de carbono com o saturante
com plástico para evitar que a fibra fique colada entre si.
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A continuação da colocação da fibra de carbono consistiu em desenrolar a fibra de carbono sobre a região
que recebeu o primer. Durante esse procedimento, os demais operários removem a bolhas de ar que
surgem entre a superfície com o primer e a fibra de carbono, caso fique alguma bolha de ar isso é
caracterizado falha de aplicação, comprometendo as funções de atuação efetiva da fibra.
O mesmo procedimento de aplicação também foi realizado na segunda camada de fibra de carbono que foi
aplicada nos locais do tambor de coroamento. As imagens a seguir mostram a aplicação da fibra de carbono
nos locais do tambor de coroamento.

Fig. 96 a 100 – A) Aplicação da primeira camada de fibra de carbono, B) Retirada das bolhas de ar e defeitos na primeira
camada de fibra de carbono, C) Aplicação da segunda camada de fibra de carbono, D) Retirada das bolhas de ar e defeitos na
segunda camada de fibra de carbono.

ITEM 508 – Recuperação dos elementos estruturais de alvenaria: incluindo escarificação, limpeza,
aplicação de argamassa polimérica em duas camadas
EXECUTADO
Nos demais locais onde foram aplicados a fibra de carbono, foi executado o reboco de proteção. Para
melhorar a aderência do reboco de proteção e a fibra de carbono, foi adotado a técnica de colar pedriscos
de britagem e areia na fibra de carbono ainda em fase de catálise. A união desses elementos deu-se com o
produto químico saturante da fibra de carbono.

46

Sobre os pedriscos foi executado uma camada de chapisco simples, com areia peneirada e cimento, na
proporção de 1:3. Em seguida foram executados os rebocos de proteção, iniciando com a colocação das
mestras, seguido da aplicação do reboco de proteção. As imagens a seguir mostram as etapas
desenvolvidas para a execução desse item.

Fig.- 101 a 104 – Execução do reboco de proteção, a) colocação dos pedriscos de britagem, b) execução do chapisco simples,
c) execução do reboco de proteção, d) superfície pronta com o reboco de proteção executado.

ITEM 509: EMBOÇO DE CAL CH-1, HIDRATADA, MATURADA, ESPESSURA = 3CM COM A ADIÇÃO DE
CIMENTO PORTLAND
EXECUTADO
Os serviços se localizaram ao nível dos óculos na parte externa da torre. A dificuldade na execução desse
serviço deveu-se, à presença das vigas metálicas que servem de base para os andaimes e que estão apoiadas
nas aberturas desses vãos.
O serviço foi iniciado com a retirada dos rebocos deteriorados e, em seguida, foi executada uma camada
de chapisco simples, com areia peneirada e cimento, na proporção de 1:3. Após o chapisco, foi executado
o reboco, mas deixada uma área sem esse revestimento para receber o ornato arquitetônico que será
executado no atelier do canteiro de obras.
As imagens a seguir mostram os trabalhos desenvolvidos para rebocar a parte externa dos olhais da torre
Epístola.
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Fig. 105 a 108 – Reboco na parte externa do Tambor do Coroamento no nível dos olhais da Torre Epístola, A) região dos Olhais
sem o reboco antigo, B) Chapisco executado no nível dos olhais, C) Colocação das mestras do reboco nos olhais da Torre
Epístola, D) Reboco executado no nível dos olhais, mas sem o ornato Arquitetônico.

Ao nível dos óculos, na parte externa da torre, foram realizados os serviços de emboço de cal ch-1,
hidratada, maturada, e areia peneirada na espessura = 3cm com adição de 5% de cimento Portland. A
dificuldade na execução desse serviço deu-se, em razão das vigas metálicas que servem de base para os
andaimes e que estão apoiadas nas aberturas (enxalços) dos óculos.
Os serviços nessa área consistiram na conclusão do reboco na parte externa, colocação dos ornatos.
Fizeram-se pequenos chanfros nos ornatos com a finalidade de se evitar o acumulo das águas pluviais nos
interstícios dos recortes.
As imagens abaixo mostram os trabalhos desenvolvidos para rebocar a parte externa dos óculos da torre
Epístola
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Figuras: A) Execução do reboco na região dos óculos; B) Execução dos pequenos chanfros na base dos óculos; C) Execução
dos pequenos chanfros na base dos óculos; D) óculo com o ornato arquitetônico aplicado

ITEM 601 – Retiradas de moldes de ornatos integrados:

EXECUTADO

Os moldes dos ornatos foram retirados a partir de medições e catalogação por meio de imagens fotográficas
e de desenhos. Muitas peças foram retiradas inteiras para reposição após serem restauradas. Os moldes
foram obtidos por recortes em papelão com transposição para chapas metálicas, seguida de armação dos
carrilhos nos casos de ornatos em frisos. Os moldes ornatos fitomórficos foram obtidos através de silicone
acético armado com telas, tanto in situ como em bancada. As imagens a seguir mostram a retirada dos
ornatos/moldes.

Fig. 109 a 116 – Aspectos das retidas dos moldes dos friso e ornatos fitomórficos.
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Fig. 117 e 118 – A) Molde das Cornijas sobre o topo dos pilares; B) Molde dos ornatos arquitetônicos do topo dos pilares..

ITEM 602 – Faceamento (congelamento) para retirada de modenaturas para reaproveitamento:
EXECUTADO
Não houve necessidade de se fazer o faceamento das peças com Pelon e CMC porque foi possível a
remoção dos ornatos por partes em razão de não se encontrarem em desagregação que exigissem esse
procedimento. Essa constatação só foi possível quando se acessou os ornatos face a face, pois isso não foi
possível na fase de projeto onde as observações aconteceram com auxílio de equipamentos óticos. As
peças dos ornatos arquitetônicos foram retiradas por partes e devidamente cadastradas.
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Fig. 119 e 120 – A) Recuperação de cada peça do ornato; B) Catalogação das peças do ornato; C) Montagem do ornato em
molde; D) Visão geral do Molde do ornato Arquitetônico.

ITEM 603 – Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia:

EM EXECUÇÃO

Este serviço iniciou-se com a retirada dos revestimentos internos dos nembos para possibilitar a realização
do serviço de consolidação dos nembos. Foi realizado com cautela em razão do estado crítico de
estabilidade desses componentes construtivos. Também foram retirados os cobogós de cimento que faziam
os fechamentos dos vãos da sineira.
Imagens:

Img. 87 a 90: Aspectos dos trabalhos retirada dos cobogós. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

Img. 121 e 124: Aspectos dos trabalhos retirada dos revestimentos em argamassa de cal e areia. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM

604 – Corte em alvenaria estimativa 30 cm de espessura com disco de serra duplo:

...................

........... EXECUTADO

Foi realizado uma abertura nas alvenarias abaixo dos cobogós para a passagem das vigas metálicas
(longarinas) da plataforma fixa que apoiará os andaimes para os serviços. Antes de se fazer os cortes, os
nembos foram cintados com correias cintas de fibras de nylon com catracas para diminuir o processo de
comprimento efetivo de flambagem. Em cada nembo foram aplicadas três ou mais cintas em pontos
específicos.
Imagens:
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Img. 125 e 126: Aspectos dos trabalhos retirada dos cobogós. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

Img. 127 e 128: Corte da alvenaria com “makitão” de dois discos. Os pedaços cortados foram previamente fixados com
pinos/arames para se evitar a queda do material sobre os telhados e a Rua das Calçadas. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 605 – Escarificação de alvenaria por jateamento:

EXECUTADO

Serviço realizado nas fissuras/lesões para permitir a execução das injeções de golda de cimento. Foi
executado com escova de aço. O interior das fissuras recebeu jateamento de ar comprimido.
Imagens:
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Img. 129 e 130: Aspectos dos trabalhos escarificação das alvenarias dos nembos e jateamento das fissuras. Fonte: J.E.L.
Tinoco, 2016.

ITEM 606 – Injeção a base de epóxi, inclusive furação com broca (estimativa = 01 p/m2):
EM EXECUÇÃO

Até o momento não foi injetada resina epoxídica nos nembos. Foi aplicada uma golda de cimento Portland
CP II – 32 RS (Resistente a Sulfatos) com adição de plastificante22 CEMIX2000, da Vedacit, para permitir
infiltrações mais eficazes nas aberturas das fissuras e nos tijolos/argamassas de assentamento. Decidiu-se
realizar esse procedimento antes da instalação da plataforma fixa para permitir uma maior estabilidade dos
nembos que, mesmo com o escoramento provisório realizado em 2010, estava oferecendo riscos para
movimentações ao nível 3 da torre. O processo das injeções da golda tiveram as seguintes etapas: (a)
limpeza/escarificação com jato de ar23 de até 80 BAR, (b) fechamento das fissuras (colmatação) com
argamassa Grauteamento TIX (Maxcola) e (c) instalação de bicos injetores plásticos para engate da
mangueira injetora da golda. A intenção é a monolitização dos nembos para posterior aplicação da manta
de fibra de carbono.
Imagens:

22

As proporções da golda foram: 1,5 kg de cimento + 0,7kg de água + 50 ml do plastificante de concreto

23

Compressor é de 8,3 BAR ou 116 psi e balão de 24 litros.

Página 53 de 88

Img. 131 a 134: Argamassa de Grauteamento; posicionamento dos bicos injetores nas fissuras; injeção através de uma bomba
manual24. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 607: Recuperação dos elementos estruturais de alvenaria: incluindo escarificação, limpeza,
aplicação de argamassa polimérica em duas camadas e fibra de carbono em duas camadas
EXECUTADO
Foram realizados os serviços escarificação, limpeza, aplicação de argamassa polimérica em duas camadas
nas faces internas dos nembos das torres sineiras da Epístola (todas) e do Convento (apenas uma). A
escarificação foi realizada com escovas de aço, a limpeza com jatos de ar comprimido e a aplicação de
argamassa polimérica apenas nas faces internas/laterais dos nembos.
A aplicação da manta de fibra de carbono só será realizada após concluídos os serviços de envolvimento
total do nembo com a argamassa polimérica em duas camadas.

24

No caso, uma bomba utilizada para inserir graxa em veículos automotores.
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Img. 135 e 136: Aplicação de argamassa polimérica nos nembos da torre da Epístola. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

Com todos os pilares do nível +22,21m rebocados com o graute tix na parte interna e externa, estando
todos aptos para a colocação da fibra de carbono em duas camadas conforme o projeto. Assim para
conclusão desse item foram seguidos os procedimentos técnicos descritos pelo fabricante da fibra de
carbono (VIAPOL), nos quais são utilizados elementos químicos que ao serem misturados com os seus
respectivos aditivos aceleradores de pega, faz a união da fibra com a superfície do pilar a ser reforçado com
esse elemento.
O elemento químico “Primer” após ser misturado com o seu aditivo de pega deve ser impregnado na fibra
de carbono antes da sua destinação final. O elemento químico “saturante” após ser misturado com o seu
aditivo de pega deve ser aplicado na superfície do local onde receberá a fibra de carbono
As dosagens dos elementos químicos primer e saturante são de 0,1125l/m², 0,225l/m² respectivamente.
Em ambos elementos químicos a mistura do produto químico e aditivo acelerador de pega foi na proporção
de duas vezes o composto (primer ou saturante) para uma de acelerador de pega (cada produto tinha o seu
tipo de acelerador de pega).
A fibra de carbono após ser impregnada com o prime é enrolada em filme plástico para que facilite no
momento da aplicação, ao ser desenrolado no local de aplicação final, deve-se proceder a remoção das
bolhas de ar para que esses locais não sejam pontos de fragilidade da fibra de carbono. O procedimento de
aplicação é o mesmo independente da camada a ser aplicada no pilar. A imagem a seguir mostra as etapas
de aplicação e o resultado final de alguns pilares reforçados.
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Img. 137 a 140: Aplicação da fibra de carbono nos pilares da torre Epistola, (A) Aplicação do saturante no pilar 02, (B) Aplicação
do primer na fibra de carbono, (C) Aplicação da fibra de carbono no pilar 02, (D) Visão interna dos pilares 3, 4 e 5 todos com
a fibra de carbono aplicada

ITEM 608: Recuperação dos elementos estruturais de alvenaria: incluindo escarificação, limpeza,
aplicação de argamassa polimérica em duas camadas e fibra de carbono em duas camadas
EXECUTADO
Embora possa parecer uma repetição do serviço anterior, a área de aplicação deste serviço refere-se à
abobadilha da torre sineira (apoio do piso do nível 4 da torre).

ITEM 609: Emboço de cal CH-1, hidratada, maturada, esp=3cm com adição de 5% de cimento Portland
EXECUTADO
Os emboços foram aplicados nos pilares já reforçados para recompor a seção original. Esse acabamento foi
possível pelos marcos em madeira deixados de referência (mestras), que estavam fixados nos pilares.
As mestras serviram para deixar os pilares com a seção transversal semelhantes às dimensões originais
antes da intervenção do reforço e da recuperação. Em cada pilar foram colocadas duas mestras, uma na
base e outra no topo, mantidos os prumos. Em seguida foram lançadas as argamassas até o nível das
mestras e, por fim, o acabamento do emboço.
As etapas da realização dos serviços de emboço, a mestra confeccionada, a instalação da mestra no pilar e
o lançamento da argamassa nos pilares estão mostradas nas imagens abaixo.
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Figura: A) Gabarito confeccionado para ser servir de guia nos pilares; B) Instalação de mestras nos pilares; C) Execução do
emboço no pilar 08; D) Execução do emboço nos pilares 01 e 02.

ITEM 610: Arredondamento dos capialços para colocação das mantas de fibra de carbono
EM EXECUÇÃO
Os ângulos das arestas das alvenarias dos nembos exigem que se façam desbastes para o arredondamento
dos capialços de modo a conformar adequadamente a manta de fibra de carbono na alvenaria.
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Img. 141 e 142: Aresta ou ângulo vivo do capialços e a aresta ou ângulo devidamente arredondado. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

ITEM 611: Reboco de cal CH-1, hidratada, maturada, esp.=0,8cm

NÃO EXECUTADO

Embora o serviço ainda não tenha sido iniciado, em razão da especificação da maturação da cal, foi
providenciado o acondicionamento para a hidratação/maturação da cal indicada. Reservou-se para este
serviço 1 tonelada de cal em pó hidratada, que foi convenientemente “deitada” em água em dois
reservatórios no canteiro dos serviços. Essa cal vem sendo macerada diariamente de modo a atender ao
protocolo de maturação da cal.

Img. 143 e 144: Reservatórios 1 e 2 onde a cal está sendo maturada. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

Os serviços foram iniciados na área do topo dos pilares com aplicação do chapisco no traço de 1:3
(cimento + areia) com adição de resina sintética na água de amassamento – diluição indicada pelo
fabricante do produto. Em seguida foi executado o reboco em níveis diferentes devido as cornijas no
local.
As imagens a seguir mostram cada etapa dos serviços de reboco no topo dos pilares da Torre Epistola.
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Figuras: A) Execução do chapisco na região externa a cima do topo dos pilares; B) chapisco executado; C) reboco executado
entre as cornijas; D) execução do reboco no topo dos pilares 05 e 06.

ITEM 612: Demolição dos cobogós

EXECUTADO

Os serviços foram realizados a partir das 5 horas da manhã e contou com o apoio da SEDEC/PCR e
SEMOC/PCR na interdição de trecho da Rua das Calçadas para se evitar acidentes aos transeuntes do
logradouro.
A retirada dos cobogós deu-se em ambas as torres sineiras e foi cautelosa, peça a peça, para se evitar abalos
nos nembos assim como acidentes nos telhados adjacentes às torres.

Img. 145 e 146: Retirada dos cobogós. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.
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ITEM 613: Recomposição dos capialços

EM EXECUÇÃO

Este serviço está sendo realizado nos nembos em que as intervenções anteriores de concreto foram
extensivas, isto é, onde houveram perdas significativas nas seções dos nembos. Para o concreto no pilar 8
da torre do Evangelho, para cada saco foi adicionado 5 kg de brita no 19. A mistura de água foi conforme o
especificado no saco que é 3L de água para cada saco.

Img. 147, 148 e 149: Recomposição de nembos. Argamassa utilizada para os serviços de recomposição (refazimento) dos
nembos. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

Os serviços desse item consistiram na recuperação dos arremates dos capialçados, utilizando-se duas
réguas de alumínio, uma fixada uma na base e outra no topo do local à se recompor o elemento
construtivo.
Para modelagem externa dos capialços foram utilizadas as partes originais “congeladas” antes da
remoção de todo o reboco deteriorado da área onde foram executados os serviços de reforço e restauro.
Os serviços consistiram em passar repetidamente o molde (carrilho) até a obtenção das formas que foram
recompostas. As linhas de referência do molde são as duas réguas de pedreiro instaladas uma no topo e
outra na base da superfície.
Mostram-se, a seguir, as etapas dos serviços. As primeiras, o nivelamento das réguas que servem como
marcos de referência, as demais à execução da recomposição
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Figuras: A) Nivelamento das réguas de pedreiro – referência para o molde; B) conferencia do nível do carrilho; C)
lançamento da argamassa; D) execução pela passagem do carrilho (molde).

ITEM 614: Remoção do escoramento provisório realizado em 2010

EXECUTADO

Concluídas as consolidações dos nembos (recuperação estrutural) na torre da Epístola, procedeu-se a
retirada total dos escoramentos provisórios executados em 2010. A remoção dos escoramentos deu-se por
trechos, observando-se cuidadosamente a possibilidade do surgimento de novas fissuras e deformações no
tambor de coroamento. Todos os tramos de escoras foram retirados. Para retirar de cada tramo foram
necessárias as demolições dos blocos de concreto existentes no topo que estavam apoiados sobre pranchas
de madeira; em seguida, os parafusos que interligavam os barrotes foram cortados; por último demolidos
os blocos de concreto na base dos vãos. As imagens a seguir mostram os serviços de retirada do
escoramento provisório.
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Figuras: A) Retirada do concreto no topo do escoramento; B) corte dos parafusos de contraventamento; C) retirada dos
barrotes de madeira do escoramento; D) retirada das madeiras do contraventamento.

ITEM 615: Demolição de concreto simples.

EM EXECUÇÃO

Este serviço vem sendo executado na torre sineira do Evangelho (lado do Convento) à medida que os
serviços na torre oposta permitem o deslocamento de pessoal. No caso, por exemplo, foi feita a demolição
do concreto no nembo N8-E. Nessa ocasião, confirmou-se as suspeitas do arquiteto Jorge E. L. Tinoco da
existência de uma estrutura metálica no interior das alvenarias dos nembos, armando e amarrado as
alvenarias. Embora tenham sido envidados vários esforços durante a fase das investigações no projeto para
detecção dos pilares da estrutura metálica de armação e amarração das alvenarias dos nembos, só possível
a constatação com a demolição do concreto.
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Img. 150 a 154: Localização do nembo 8 na planta da torre do Evangelho. Aspecto e detalhes do pilar da estrutura metálica
do interior dos nembos. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

ITEM 7 – MONITORAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE SERVIÇOS
ITEM 702 – Ensaios de caracterização de materiais:

EM EXECUÇÃO

Em razão da constatação de colunas de ferro no interior dos nembos, para certificar a tese do arquiteto
autor do projeto de restauro da Basílica da Penha, foi retirada uma amostra para caracterização da liga do
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metal através de análises metalográficas. O resultado foi que todas as amostras são de ferro doce batido,
e com uma têmpera diferenciada. Os cristais de ferro foram resfriados provavelmente com uma lentidão
de várias horas. A modelagem da peça foi obtida por aquecimento (em forja) e batidas numa bigorna,
conforme as configurações cristalinas observadas na microscopia. A composição da liga indica Ferro 99%.
A análise química foi fundamental para a confirmação das análises.
Imagens:

Img. 155 e 156: Químico Antonio Alves Junior recolhendo amostras do pilar de ferro localizado no interior do nembo para
análise metalográfica. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

Em sintonia com o projeto de reforço desenvolvido pela equipe técnica que também monitora a obra e,
considerando o caráter inovador em utilizar fibras de carbono em reforço de obras de alvenaria, houve a
necessidade de se treinar a equipe de execução dos serviços.

O sistema de reforço em fibras de carbono, constituído de manta de fibras de carbono, primer saturante e
adesivo epóxi, foram adquiridos a Empresa Viapol. Acompanharam esses produtos um aplicador em rolo
que auxilia na fixação do sistema para evitar bolhas ou vazios cuja presença diminui a eficácia do sistema
consolidante.
O treinamento da equipe deu-se com o engenheiro residente Josinaldo Leandro, o mestre Airton Fernandes
e o estucador Andreano Gomes, que acompanharam atentamente a explanação dos engenheiros Carlos
Welligton Pires e Antônio Carlos Costa, projetistas e responsáveis técnicos pela parte de reforço estrutural
das torres da basílica.
As principais etapas da execução dos reforços em fibra de carbono foram desenvolvidas em um pilar de
alvenaria de sustentação do telhado existente na área no galpão usado para canteiro dos serviços no
pavimento térreo da Basílica.
As imagens 125 a 127 mostram o resultado do treinamento de recuperação estrutural, realizado na base
do pilar. Este treinamento possibilitou, além da capacitação da equipe, um levantamento preliminar dos
volumes de adesivo e saturante a serem utilizados, sendo os valores obtidos traduzidos por metro quadrado
de reforço. Foi considerada a utilização de duas camadas de mantas, conforme indicação do projeto.
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Img. 157, 158 e 159: Aspecto final do reforço em sistema de manta de fibras de carbono. Pilar onde foram realizados o teste
de aplicação da fibra de carbono e aplicação de elementos que aumentam a aderência para aplicação de reboco, A) face que
foi aplicada estopa de plástico, B) face aplicada areia de baixa granulometria.

No momento, após a aplicação da manta, foi lançado sobre a superfície recuperada, elementos que
potencialmente podem aumentar a rugosidade da superfície reforçada, tais como fibras de polipropileno e
areia lavada e baixa granulometria (que existia disponível no canteiro). Posteriormente foi verificado que a
aplicação de Graute-tix, na forma de chapada, possibilita um comportamento bastante aderente e
resistente, atendendo a etapa de aplicação de argamassa de revestimento final.
Os elementos utilizados para aumentar a aderência foram areia lavada de baixa granulometria e estopa de
plástico. Nas quatro faces do pilar retangular, a areia e a estopa foram aplicadas apenas nas faces maiores,
a figura 08 mostra o pilar recuperado com os elementos utilizados para aumentar a aderência.

ITEM 704 – Sistema de CFTV em HD com 08 câmeras, DVR com 8 canais, HD 1tb Sata, Hack, Monitor,
fornecimento e instalação:

EXECUTADO

O sistema foi instalado, estando os serviços monitorados pela Administração (PRONEB), pelos responsáveis
supervisores responsáveis técnicos e pelo encarregado de obras.
Imagens:
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Img. 160 e 161: Sistema Greatek HD-PRO com seis câmeras, gravação contínua de 24 horas. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

ITEM 9 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM 901 – Engenheiro Civil Junior (Segurança do trabalho):

EM EXECUÇÃO

Em razão do número reduzido de trabalhadores no canteiro dos serviços, decidiu-se pela contratação de
uma técnica de segurança do trabalho – Dinah Germano, designada pela engenheira Walkiria Seal, autora
dos seguintes planos: Plano de Ação de Emergência; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT; Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO

ITEM 902 – Mestre de Obras (recuperação estrutural):

EM EXECUÇÃO

Por indicação dos engenheiros supervisores e responsáveis técnicos Carlos Wellington e Antonio Carlos, foi
contratado o Sr. Ailton Fernandes da Costa como encarregado dos serviços de recuperação estrutural dos
nembos.

ITEM 903 – Mestre de Obras (restauro):

EM EXECUÇÃO

Por indicação do arquiteto supervisor e responsável técnico Jorge E. L. Tinoco foram contratados os
senhores Amauri Luiz de Queiroz e José Floriano de Arruda Neto como, o primeiro, encarregado geral dos
serviços, e o segundo como mestre carpina e restaurador.

ITEM 904 – Almoxarife/apontador:

EM EXECUÇÃO
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Por indicação do arquiteto supervisor e responsável técnico Jorge E. L. Tinoco foi contratado o senhor
Rogers Fernandes Talon.

ITEM 906 – Vigilância noturna (02 Vigias):

NÃO EXECUTADO

Até a presente data não houve necessidade de contratação de vigilância noturna.

ITEM 10 – SUPERVISÃO
ITEM 101 – Arquiteto Sênior:

EM EXECUÇÃO

Foi contratado o arquiteto Jorge Eduardo Lucena Tinoco para a supervisão e responsabilidade técnica dos
serviços de consolidação e restauro das torres sineiras, excetuando-se os serviços de recuperação estrutural
das alvenarias dos nembos. Veja-se currículo do profissional em anexo. Este profissional é formado pela
UFPE/1976, é especialista (lato-sensu) em conservação e restauro de monumentos e conjuntos históricos
pela UFMG (1978). É membro da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais
– ABRACOR; associado ao International Council on Monuments and Sites – ICOMOS; é sócio honorário,
responsável técnico e atual Diretor Geral (2015-2017) do Centro de Estudos Avançados da Conservação
Integrada – CECI.

ITEM 102 – Engenheiro Sênior (2 engenheiros):

EM EXECUÇÃO

Foi contratada a POLICONSULT – Associação Politécnica de Consultoria, entidade privada sem fins
lucrativos, fundada em janeiro de 1993, constituída por professores da Escola Politécnica de Pernambuco,
com o objetivo apoiar a Escola Politécnica e a Universidade de Pernambuco – UPE, nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão universitária25. Para a supervisão e responsabilidade técnica através de seus membros
associados Antônio Carlos Costa, engenheiro civil, CREA 13034-D-PE, graduado em Engenharia Civil pela
Universidade Católica de Pernambuco, com especialização nas áreas de estrutura e edificações. Professor
da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, ministrando as cadeiras de Mecânica dos Solos I e II,
desde agosto de 1982; Carlos Wellington de Azevedo Pires Sobrinho, mestre em Engenharia Civil pela
COPPE/UFRJ-1985, engenheiro civil pela UFPE-1980, pesquisador LCC/ITEP desde 1989, professor

25

Por se tratar de uma sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a
POLICONSULT se enquadra na Lei Federal 8.666 de 21/06/93, em seu Artigo 24, podendo atuar junto aos órgãos públicos
através de convênios ou contratos, com dispensa de licitação.
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assistente Departamento de Engenharia Civil desde 1992, consultor na área de materiais e sistemas
construtivos, autor de mais de 30 artigos técnicos nacionais e internacionais; Josinaldo Leandro de Souza,
engenheiro civil – CREA 47.672-D/PE, formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 2011,
especializado em Inspeção, Manutenção e Recuperação de Estruturas pela Universidade de Pernambuco
em 2012, especialização em Projeto de Estruturas Metálicas, no Instituto Brasileiro de Educação
Continuada, 2016 (em andamento).

TORRE DO CONVENTO – LADO DO EVANGELHO
ITEM 506 – INJEÇÃO A BASE DE EPÓXI, INCLUSIVE FURAÇÃO COM BROCA (ESTIMATIVA = 01 P/M2)
EM EXECUÇÃO
Os trabalhos realizados nesse item foram na mesma região descrita na torre Epístola, que compreende o
topo dos pilares e a base dos olhais, pois também apresentavam alta grau de fissuração, mas os serviços
foram realizados pela parte interna da torre, pois foi montado uma estrutura de madeira no interior da
torre, com isso foi possível acessar os locais que foram parcialmente consolidados.
O procedimento inicial consistiu na remoção do reboco existente e em seguida na limpeza da região através
de jatos de ar comprimido para remoção de impurezas (poeiras, detritos etc.), umidificação dos locais onde
será aplicado o Graute Tix para tamponamento das fissuras com a devida colocação de purgadores
espaçados a cada aproximadamente 20,0cm.
Vale salientar que a região que foi consolidada pertence ao topo dos pilares 1,2,5,6,7 e 8 pois apresentaram
fissuras e rachaduras. As regiões dos pilares 3 e 4 não apresentaram fissuras na estrutura de alvenaria.
A solidarização dos pilares fissurados foi realizada com a aplicação de injeção de pasta de cimento, essa
mistura primou em ser bastante viscosa, pois esta característica é importante para unir desde as maiores
frestas até as menores fissuras existentes nos pilares e alvenarias.
O traço utilizado na injeção de pasta de cimento é o mesmo que foi utilizado em outros elementos
estruturais já recuperados na obra. A composição ótima da mistura de pasta de cimento para ser aplicado
na recuperação dos elementos estruturais das torres sineira da Basílica da Penha foi de 1,5 kg de cimento
(CP II 32 RS) + 0,7kg de água + 50 ml do plastificante de concreto. O plastificante foi adotado para diminuir
a relação água/cimento de forma que a mistura continue ainda fluida.
A injeção da pasta de cimento foi por meio de um aplicador de graxa que foi adaptada para esse serviço. A
mistura do cimento, água e plastificante foi por meio de um botijão de água mineral de 5l de capacidade
durante 5 minutos ininterruptos. O processo de mistura era feito várias vezes ao longo do processo, pois a
graxeira tinha uma capacidade de armazenamento de apenas 5l.
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A injeção da pasta era iniciada pelo purgador mais baixo, a partir do momento em que a pasta alcançava o
nível em que era injetado, o purgador era vedado e o processo reiniciava para o purgador acima, esse
processo era repetido até alcançar o último purgador no topo da região a ser consolidada.

Img. 162 a 163: Processo de injeção de pasta de cimento. A) Região do topo dos pilares 03 e 04, B) Realização dos furos para
a colocação dos purgadores entre os 01 e 02, C) Fechamento das fissuras entre os Pilares 01 e 08, D) Injeção de pasta de
cimento no topo do pilar 07.

ITEM 603 – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA:

EM EXECUÇÃO

Este serviço foi executado em todos os pilares da torre do Evangelho na parte interna, na parte externa
apenas as bases dos pilares foram demolidas, pois para a total execução desse item será necessário a
instalação da plataforma metálica que está sendo utilizada na Torre Epistola. Os trabalhos ocorreram de
forma bastante cuidadosa e sem aplicação de grande energia de impacto. O procedimento adotado para
evitar grandes impactos nos pilares foi através de cortes no sentido longitudinal e transversal da face a ser
removida, os cortes foram realizados com uma lixadeira adaptada com um disco de corte de alvenaria, na
parte externa da torre o revestimento foi facilmente removido, pois boa parte do reboco não estava aderido
com a superfície de contato do pilar em alvenaria da torre do Evangelho.
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Para executar o serviço na base da parte externa dos pilares foi utilizado uma pequena estrutura de madeira
fixada por cabos de aço, dessa forma os trabalhadores tiveram acesso ao local com segurança. As imagens
a seguir mostram os serviços de demolição dos revestimentos dos pilares da torre do Evangelho.

Img. 164 a 167: Execução da retirada do revestimento de argamassa no pilar 05 (A) Corte do revestimento com lixadeira (B)
Retirada do revestimento após os cortes no pilar 06 (C) Retirada do revestimento na parte externa da torre do Evangelho no
pilar 04 (D) Retirada do revestimento na parte externa do pilar 07.

ITEM

604 – CORTE EM ALVENARIA ESTIMATIVA 30 CM DE ESPESSURA COM DISCO DE SERRA DUPLO

EM EXECUÇÃO

O corte da alvenaria com a serra de disco duplo foi executado para a remoção de paredes remanescente
dos trechos que continham os cobogós na torre do Evangelho com o objetivo de deixar a base dos pilares
livres para os serviços de consolidação, a imagem a seguir mostra os serviços desenvolvidos nesse item.
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Img. 168 a 169: corte das alvenarias remanescente da torre do evangelho com serra de duplo disco. a) corte da alvenaria
remanescente dos trechos que tinham cobogó entre os pilares 01 e 02, b) corte da alvenaria remanescente dos trechos que
tinham cobogó entre os pilares 02 e 03.

ITEM 605 – ESCARIFICAÇÃO DE ALVENARIA POR JATEAMENTO:

EM EXECUÇÃO NA TORRE DO EVANGELHO
Toda a etapa no processo de recuperação estrutural é precedida pela realização de limpeza para remover
as pequenas impurezas oriundas do trabalho a ser executado, por isso, as limpezas nos elementos
estruturais sempre foram realizadas com o jateamento de ar comprimido, com isso foi possível retirar
poeiras e detritos que poderiam dificultar a aderência dos materiais a serem utilizados nos trabalhos de
recuperação estrutural da torre do Evangelho.

Img. 170 e 171: (A) Jateamento das fissuras para remoção das poeiras na parte externa do pilar 07 da Torre do Evangelho, (B)
Jateamento das fissuras para remoção das poeiras na parte externa do pilar 06 da Torre do Evangelho.

ITEM 606 – INJEÇÃO A BASE DE EPÓXI, INCLUSIVE FURAÇÃO COM BROCA (ESTIMATIVA = 01 P/M2)

EM EXECUÇÃO NA TORRE DO EVANGELHO
Os serviços de injeção de pasta de cimento na torre do Evangelho no nível +22,21m é o mesmo que vem
sendo utilizado em outros trechos da obra de consolidação das torres sineiras da Basílica da Penha. A
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injeção utiliza o mesmo traço já supracitado no presente relatório, os mesmo maquinários e procedimentos
executivos. Mas o único diferencial nesse item é que as atividades são realizadas na parte externa da torre.
A princípio apenas as bases dos pilares receberam os serviços de injeção de pasta de cimento. Em cada pilar
os trabalhos foram inicializados após a remoção do reboco e nos locais em que apresentavam fissuras, a
região recebia furos com uma broca de Ø12,5mm de diâmetro com no mínimo de 15cm de profundidade,
para a colocação dos purgadores espaçados em média a cada 20cm um do outro. Os purgadores são os
locais em que são conectados com a bomba graxeira, o equipamento utilizado para a injeção da pasta de
cimento para o interior das fissuras encontradas. A imagem a seguir mostra os procedimentos em vários
pilares da torre do Evangelho.

Img. 172 a 175: Processo de injeção de pasta de cimento nos pilares. A) Pilar 01 após a injeção da pasta de cimento, B)
Injeção da pasta de cimento no topo do Pilar 08, C) Realização de furo para a colocação dos purgadores no pilar 06, D)
Colocação dos purgadores no pilar 06

ITEM 608: RECUPERAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ALVENARIA: INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO,
LIMPEZA, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA EM DUAS CAMADAS

EM EXECUÇÃO
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Os pilares foram rebocados totalmente com o Graute-Tix na parte interna e na parte externa apenas a base
dos pilares foi rebocada, o serviço foi realizado inicialmente na parte interna da torre do Evangelho em
todos os pilares, para a execução da base na parte externa utilizou uma pequena estrutura de madeira que
realizava os serviços em um pilar por vez.
Em cada face do pilar o serviço foi inicializado com a execução de marcos de referência (mestras) que
auxiliam na linearidade e na manutenção de um plano sem ondulações do reboco a ser executado. Na parte
interna as mestras utilizadas foram com pedaços de madeira e na parte externa foi com cantoneira de
alumínio. A imagem a seguir mostra os serviços sendo realizados em vários pilares da torre do Evangelho.

Img. 176 a 181: Execução do reboco na parte interna e na base externa dos pilares, (A) Colocação de mestras de madeira nos
pilares04 e 05, (B) Reboco executado na parte interna no Pilar 02, (C) Reboco executado na parte interna no Pilar 01, (D)
Reboco executado na parte interna no Pilar 06, (E) Reboco sendo executado na parte externa no Pilar 07, F) Reboco sendo
executado na parte externa no Pilar 08.

ITEM 612: DEMOLIÇÃO DOS COBOGÓS

EXECUTADO
Os serviços de demolição dos cobogós da torre do Evangelho foram os primeiros serviços realizados após a
descida dos sinos. Os trabalhos foram desenvolvidos em dois dias úteis de trabalho. As atividades eram
iniciadas no topo do trecho que continha cobogó, a primeira fiada era quebrada e as demais eram
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removidas inteiras do local e posteriormente quebrado durante a operação de descarte. A imagem a seguir
mostra as etapas de remoção dos cobogós.

Img. 182 a 185: Demolição dos Cobogós da Torre do Evangelho, (A) Retirada da fiada inicial, (B) Retirada dos cobogós por
fiada, (C) Retirada da última fiada do trecho em trabalho, (D) Vista externa da remoção dos cobogós.

ITEM 615: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

EXECUTADO
A nomeação dos pilares da torre do Evangelho seguiu a mesma premissa adotada na outra torre em que
estão sendo feitos os serviços de consolidação. A imagem a seguir mostra a locação dos pilares.
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Img. 186: Locação dos pilares da Torre do Evangelho.

A torre do Evangelho possuía uma manifestação patológica nos pilares totalmente diferente da encontrada
na Torre Epistola, pois os pilares 01, 02, 03, 06, 07 e 08 em alguma etapa da sua existência, recebeu serviços
com o intuito de realizar um reparo em sua estrutura. Dessa forma os pilares supracitados tiveram parte da
sua seção transversal substituída por concreto, essa substituição foi em média uns 40% da seção original.
O grande problema desse serviço é o concreto de má qualidade possuindo nichos de concretagem e não
apresentando homogeneidade ao longo de cada pilar, dentro das várias manifestações patológicas destacase aquela em que o concreto não estava aderido aos materiais cerâmicos remanescente do pilar.
No presente item foram realizados os serviços de remoção do concreto nos pilares da torre do Evangelho.
Cada pilar recebeu os trabalhos de reforços individualmente, o trabalho só era prosseguido após a completa
remoção do concreto e posterior concretagem, mas nesse item só serão mostrados os serviços de remoção
dos concretos existente.
O processo de remoção foi utilizando a serra de disco duplo iniciando de cima para baixo do pilar. Com a
serra eram feitos corte no sentido transversal ao pilar em todo o concreto existente, para facilitar o descarte
do entulho os cortes eram feitos de forma que o bloco de concreto cortado ficasse com uma altura média
de 20cm, assim não ficava muito pesado e era possível remover sem a necessidade de utilizar aparelhos
que fizesse o içamento dos pedaços cortados. A imagem a seguir mostra vários pilares sendo cortado e a
remoção do concreto ali existente.
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Img. 187 a 192: Corte e retirada do concreto existente nos pilares da Torre do Evangelho (A) Corte do concreto no pilar 06,
(B) Corte do concreto do pilar 03, (C) Remoção do concreto cortado do pilar 02, (D) Corte do concreto no pilar 06, (E) Corte
no concreto do pilar 07, (F) Pilar 08 com o concreto quase todo removido.

ITEM 701 – TESTES DE ADERÊNCIA (ENSAIOS DE ARRANCAMENTO):
EM EXECUÇÃO
Visando verificar se o revestimento de reboco de proteção sobre a fibra de carbono atenderá todas as
solicitações de uso para o período de utilização adotado e tendo em vista que a superfície da fibra de
carbono após sua aplicação com os seus respectivos produtos de fixação e aderência está totalmente lisa
prejudicando a aderência entre o reboco de proteção com a fibra de carbono deste modo foi utilizado um
pilar para realizar os testes iniciais de aplicação da fibra de carbono no início da obra e depois, foi então
preparado para receber os testes de aderência. A 4 faces do pilar receberam dois tipos de solução que
visam aumentar a aderência física entre o reboco de proteção e a fibra de carbono.
Por isso o pilar utilizado para realizar os testes iniciais de aplicação da fibra de carbono no início da obra,
foi então preparado para receber os testes de aderência. A 4 faces do pilar recebeu dois tipos de solução
que visaram aumentar a aderência física entre o reboco de proteção e a fibra de carbono.
Nas duas faces do pilar retangular foi adotado o procedimento em que foi colocado pedrisco de brita
coladas com o saturante da fibra de carbono, as outras duas faces do pilar foram utilizados tela de poliéster
(a mesma que é utilizada nos sistemas de impermeabilização de cobertas) coladas também com o saturante
da fibra de carbono. Em ambos os casos está sendo testados quais dos procedimentos irão proporcionar a
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maior aderência física entre o reboco de proteção e a fibra de carbono. A imagem a seguir mostra o pilar
preparado para receber o reboco de proteção e em seguida ele sendo revestido com o reboco de proteção.

Img. 193 a 196: Detalhe do pilar do canteiro sendo preparado para ser utilizado para o ensaio de arrancamento (A) Solução
em pedrisco de brita, (B) Solução em tela de poliéster, (C) Reboco de proteção sendo executado, (D) Reboco de proteção
sendo executado.

ITEM 702 – ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS:
EM EXECUÇÃO

Ao remover o concreto existente na torre do Evangelho foi encontrado uma barra de ferro no sentido
longitudinal, que faz parte da estrutura original da torre, ela se encontrava com a superfície bastantes
oxidada. Com isso foi previsto a utilização de uma proteção catódica, que será por meio da instalação de
pastilhas de sacrifício.
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Para dimensionar as quantidades e o tipo de pastilhas a serem utilizadas foi realizada a medição da
condutibilidade elétrica das barras de ferro encontradas com os elementos em alvenaria sendo que esse
conjunto faz parte da estrutura do pilar. A imagem a seguir mostra a medição da condutibilidade sendo
efetuada.

Img. 197 e 198: Medição da resistividade elétrica no pilar 02, (A) Medição da resistividade elétrica à meia altura do pilar 02,
(B) Medição da resistividade elétrica à topo do pilar 02.

.

ITEM EXTRAORÇAMENTÁRIO – Remoção dos sinos, inclusive estrutura de apoio e mecanismo:
EXECUTADO
Enquanto estavam sendo realizados os serviços de monolitização dos nembos e não foi mais possível o
acesso operacional ao ângulo interno da pirâmide do zimbório, a equipe de restauro constituída pelos
mestres Amauri e Arruda, o carpinteiro Alexandre Nascimento, com os auxiliares Andreano Barros e
Anderson Costa realizaram a remoção dos sinos, da estrutura de apoio em madeira, além do antigo
mecanismo de movimentação.
Devido ao peso dos sinos e o valor histórico dos mesmos, foi necessário montar-se um sistema mecânico
para descida através de talha de 3 ton e um carrinho para transporte da base da torre para o atelier de
restauro.
Imagens:
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Img. 199 a 212: Sinos, base de apoio e mecanismo de movimentação dos sinos (imagens 199 a 202); desmonte dos pontos
de fixação dos sinos ao sistema de movimentação, desprendendo-os das coroas dos mesmos (imagem 202); remoção parcial
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da estrutura de apoio para possibilitar a descida dos sinos. Essas estruturas só foram desmontadas após a descida a conclusão
da retirada dos sinos (203); talha para possibilitar a descida dos sinos em segurança (205); procedimentos descida dos sinos
(206 a 212). Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.

O carrinho para transporte dos sinos da base até o atelier foi confeccionado no canteiro pelo Mestre Arruda
a partir do projeto e desenho do Mestre Amauri de modo que foram movidos em segurança até o atelier
onde receberam, oportunamente, higienização e limpeza.
Imagens:

Img. 213 a 217: Processo de fabricação do carro de transporte dos sinos. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2016.
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ITEM EXTRAORÇAMENTÁRIO – Instalação de pastilhas de sacrifício (proteção catódica):
EM EXECUÇÃO
Em razão da existência e manutenção dos pilares e demais elementos metálicos da estrutura de ferro no
interior dos nembos, foi decidido colocar-se um sistema de proteção catódica com o objetivo de controlar
a corrosão dos elementos da estrutura e, também, prevenindo uma ocorrência prematura.
A proteção catódica é considerada a única técnica que pode garantir e estender a sua vida útil dos metais
ferrosos. Embora seja adequada para estruturas de concreto expostas às condições ambientais adversas, a
técnica vai ser aplicada nas estruturas atmosféricas expostas ao ataque de íons cloreto nos nembos (nas
colunas de ferro) das torres sineiras.
A PASTILHA é um pequeno anodo de sacrifício formado por uma liga anódica galvânica envolvida em uma
matriz cimentícia ativada. A pastilha é instalada em obras novas ou de recuperação estrutural motivadas
por corrosão, bastando “amarrá-la” através de seus arames de fixação, às armaduras. Uma vez instalada, a
corrente elétrica que promove o processo de corrosão nas armaduras ou nos cabos e barras de protensão
será, naturalmente, interrompida e substituída pela corrente gerada pelo metal anódico da pastilha, através
de sua massa iônica em direção ao aço, retornando pelo arame de fixação. Desta forma, o aço para de
corroer e o metal anódico sacrifica-se, corroendo, já que é mais eletronegativo. A corrosão no metal
anódico da pastilha é extremamente lento, o suficiente para durar pelo menos 15 anos26.
Os trabalhos para a colocação das pastilhas foram iniciados nos
pilares metálicos dos nembos da torre da Epístola 3,4 e 5 da
seguinte forma:
• Perfuração com uma serra copo de 75mm (3")
conforme mostrado na foto 133;
• Os furos estão espaçados a cada 50cm e em cada pilar
tem 6 furos conforme mostra na foto 134,
• A colocação dos fios em que serão conectados na pastilha de sacrifício, segundo a foto 135.

FERNANDES, Luis de França, in https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1844062195882051&set=a.13948
66994134909.1073741846.100008348640410&type=3&theater
26

82

218

219

133

220

221

222

Página 83 de 88

223

224

225

Img. 188 a 195: Pastilha catódica e instalações nos nembos da torre da Epístola. Um par de fios 6mm foi fixado no pilar da
estrutura para ligação aos polos da pastilha (img. 195). Fonte: PRONEB, 2017.

OBSERVAÇÃO – Instalação de linha de vida na plataforma:

EXECUTADO

Foi instalada uma linha de vida em cabo de aço envolvendo a torre sineira da Epístola para atendimento
aos protocolos de segurança ao trabalho em altura.

Img. 226 a 227: Linha de vida para os trabalhos na plataforma. Fonte: J.E.L. Tinoco, 2017.

ITEM EXTRAORÇAMENTÁRIO – TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA BARRA DE FERRO LONGITUDINAL DOS
FERROS DOS PILARES
EXECUTADO
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Durante os serviços de remoção do concreto existente nos pilares da torre do Evangelho foi encontrado
que em todos os pilares possuíam uma barra circular de ferro de ±Ø=7,5cm, todas estavam com a superfície
corroída, então durante os serviços de recomposição, as barras passaram por um tratamento superficial
que foi o lixamento para remover as impurezas da oxidação e uma pintura de primer anticorrosivo. A
imagem a seguir mostra as atividades desenvolvidas nesse item.

Img. 228 e 229: (A) Lixamento da barra de ferro no pilar 02, (B) Pintura primer anticorrosiva na barra de ferro do pilar 01,
(C) Barra de ferro pintada no pilar 07.

ITEM EXTRAORÇAMENTÁRIO – EXECUÇÃO DE CONCRETO AUTO ADENSÁVEL NOS PILARES DO NÍVEL
+22,21M
EXECUTADO

O novo concreto colocado em substituição ao antigo
removido que era de baixa qualidade e cheio de defeitos
construtivos, foi adotado o emprego de concreto alto
adensável, com isso foi utilizado o Supergraute da
QUARTZOLIT, que segundo o fabricante é possível
adicionar 30% do volume do saco de pedrisco de brita. A
dosagem por saco de graute foi de 3,3l de agua e 3kg de
pedrisco de brita. A imagem a seguir mostra o produto
utilizado nesse item.

Img. 200: O produto utilizado no concreto auto adensável para a
concretagem dos pilares da torre do Evangelho.
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Antes de cada concretagem a face de contato da alvenaria remanescente do pilar recebia um tratamento
visando aumentar a aderência entre o novo concreto e a alvenaria do pilar. Esse procedimento consistiu
em fazer furos com uma broca de Ø=12,5mm para que o concreto auto adensável penetrasse neles,
tornando assim um ponto de aderência com a alvenaria. Esses furos eram espaçados tanto na vertical como
na horizontal de ±10cm. A imagem a seguir mostra esse procedimento sendo realizado.

Img. 231 a 234: (A) Furo para a solidarização com o concreto na base do pilar 02, (B) Furo para a solidarização com o
concreto à meia altura do pilar 02, (C) Furo para a solidarização com o concreto no topo do pilar 06, (D) Furo para a
solidarização com o concreto do pilar 06.

Para a restauração de sua secção original foi confeccionada forma de madeira de maneira que os pilares
após todos os serviços de consolidação possuíssem a mesma seção transversal. Afim de evitar problemas
durante a concretagem a forma de madeira possuía uma janela para a concretagem na altura de 1,70m,
quando a concretagem atingia esse nível, a janela era fechada e os serviços prosseguiam no topo da forma.
A imagem a seguir mostra a forma de madeira e as etapas da concretagem de pilares da torre do Evangelho.

86

Img. 235 a 238: A) Colocação da forma de madeira no pilar 06, B) Lançamento do concreto na janela de concretagem da
forma no pilar 02, C) Lançamento do concreto na janela de concretagem da forma no pilar 07, D) Lançamento do concreto
no topo da forma de concretagem no pilar 05.

ITEM EXTRAORÇAMENTÁRIO 03 – INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA NOS PILARES DO NÍVEL
+22,21M DA TORRE DO EVANGELHO
EM EXECUÇÃO

Visando e dirimir ou amenizar o processo de oxidação na barra longitudinal de ferro encontrada nos pilares
foi adotado a proteção catódica nesse elemento metálico da estrutura dos pilares. A técnica a ser
empregado é o anodo de sacrifício que é um elemento que possui um potencial de corrosão maior que a
barra de ferro, assim este elemento vai corroer primeiro que a barra de ferro, quando ele estiver quase
desaparecendo poderá ser substituído por outra pastilha de sacrifício.
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Dessa forma foi necessário preparar os pilares para receberem as pastilhas de sacrifício. Nos pilares em que
foram removidos os concretos na etapa de lixamento e pintura da barra de ferro foi realizado a fixação de
fios para fazerem a ligação “elétrica” da pastilha de sacrifício com a barra de aço. Nos pilares em que não
foram necessários remoção do concreto a fixação dos fios foi feita após a realização dos furos por meio de
uma serra copo. Na superfície do pilar foi chumbada uma caixa metálica para que os fios de conexão saíssem
nelas e também as pastilhas de sacrifício fiquem nelas fixadas, assim facilita sua substituição nas de etapas
manutenção futura que a torre irá passar. A imagem a seguir mostra os procedimentos realizados para a
colocação da pastilha de sacrifício.

Img. 239 a 244: (A) Realização do furo com serra copo para instalação e conexão dos fios para a pastilha de sacrifício no pilar
04, (B) Vista do furo realizado com a serra copo para a fixação dos fios de conexão e a instalação da caixa metálica a ser
chumbada no pilar 05, (C) Vista geral do pilar 05 com as caixas e fios instalados, (D) Vista geral dos fios fixados no pilar 02
antes da concretagem do pilar, (E) Vista geral do pilar 06 com as suas caixas metálicas para as pastilhas de sacrifício
chumbadas no pilar, (F) Pastilhas de sacrifico a serem instaladas nos pilares da torre do Evangelho.

CARLOS WELLINGTON, ANTONIO CARLOS COSTA e JORGE EDUARDO LUCENA TINOCO
engenheiros e arquiteto, supervisores e responsáveis técnicos pelos serviços
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