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UCINZEL

À spcnrr.Lnta DE TNFRAESTRUTURÀ E oBRAs pÚnltcls oo lruNtcÍplo or
SALVADOR.

SR. PRESIDENTE E DI,MAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERVIANENTE DE

LICITAÇÃO. COPEL

Referente: Concorrência n". 003/202 I

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos sen'iços de restauração e:

complementares de requalificação do Mercado Modelo na Praça Cayrú - Salvador/Bahia.

Contrarrazões ao recurso adminis trati\ o int€ rnosto ncla CO\STRUTO RÀAssunto:
PENTÁG O LTDA.

ACINZELENGENHARIALTDA.,pessoajuTídicadedireitoprivado,insffitano
CNPJ sob o n'08.059.768/0001-42. com sede na Rua São Miguel, 1 080, Afogados, Recife -
PE, CEP: 50.850-000, neste âto representada pela sua procuradora já devidamente constituída

nos autos do processo licitatório, Sra. LÚCIA HELENA BURLE DE LOIOLA, que ao final

subscreve, vem, perante v. Senhorias, com fundamento no §3o do aÍigo 109 da Lei no 8.666. de

2l de junho de 1993 e irem 15 do Edital da concorrência n". 003/2021, apresentar

NTRÁRRA.ZÕ ao recurso apresentado pela CONSTRUTOIIA PENTÁGONO LTDA.

o que faz nos termos das razões de fato e de direito a seguir expostas-

I. DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE.

Tratâ-se de licitação lançada na modalidade de concorrência pública, pela

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS _ SUCOP dA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICiPIO DE SALVADOR. POT

intermédio da Comissão Permanente de Licitação, cujo objeto é, conforme item l do

instrumento convocatório, a "Contrataçtio de empresa especializadu paru execuçtio dos

semiços de restauração e complementares de requalficação do Mercado Modelo na Praça

Cayrú - Salvador/Bahia ".

O certame se deu em duâs etapas, com inversão de fases. Primeiramente houve a

abeÍura das propostas de preços das participantes do processo licitatório, em que a CINZEL
sagrou-se vencedora, sendo em seguida declarada classificada, e, em um segundo momento.

houve a abenura dos envelopes de habilitação, em que a CINZEL resultou habilitada Pg(r-r'.\,

SUPERINTENDÊNCT,q. OE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP
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atender todas as exigências editalícias, conforme publicação no diário oficial do Município de

Salvador, edição veiculada no dia 29 dejulho de 2021 .

Não obstante a lisura da CINZEL frente ao procedimento licitatório' contra o qual não

pode haver qualquer dúvida. uma vez que cumpriu todos os requisitos exigidos no respectivo

Edital, após a divulgação do resultado da fase de habilitação, a CINZEL restou surpreendida

com a comunicação de interposição de recurso administrativo por parte da licitantc'

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA. , insurgindo-se contra o resultado do certame por

meio de recurso administrativo, pugnando pela reforma da decisão e inabilitaçào da ora

Impugnante pelo SUPOSTO descumprimento do subitem I 1.9.3 do edital" especificamente a

qualifi caçào técnica-operacional.

De acordo com o disposto no §3' do artigo 109 da Lei 8.666193, as empresas

interessadas podem impugnar os recursos porventura interpostos no certame, no prazo de 05

(cinco) dias úteis da publicação ou do ato que lhe comunicar â interposição do instrumento

recursal. Vejamos:

Lei n," .666/93

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação destâ

Lei cabem:

[ - recurso, no prtvo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do

ato ou da lavratura da ata. nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) (...)

§ 3' Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Art. I10. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ào os

dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

contrário.

Considerando que a contagem do prazo para apresentação das contrarrazões deve se

iniciar no primeiro dia útil subsequente a comunicação aos interessados, Considerando que a

publicação da comunicação de interposição de recurso se deu no dia 10 de agosto de 2021.

tomândo pública a interposição de recurso pela Recorrente, o prazo de 05 (cinco) dias úteis

previsto no §3" do artigo 109 da Lei 8.666193. se inicia no dia I I e finda em f1flQ!@!fl, motivo

pelo qual é TEMPESTIVA a presente impugnaçào. 
':v-/
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CINZEL

,

Passemos então a

Recorrente.

2. ANÁLISE FÁTICO-JUÚDICA DO
CONSTRUTORA Pf, NTÁGONO LTDA.

manifestação acerca das infundadas alegações opostas pela

RECURSO INTERPOSTO PELA

De antemão, após leitura das razões recursais, não vislumbramos nenhum argumento

apresentado pela Recorrente que deva prevalecer e mudar o julgamento proferido no âmbito do

certame em tela, tão somente o jus sperniandi da PENTÁCONO. Quando esse direito de

recorrer é exercido de forma abusiva, usa-se uma expressão comum no meio jurídico: diz-se

que a parte exerce seujzs spe rniondi, um inconform ismo eragerado.

Conforme anteriormente salientado, a CINZEL ENGENHARIA LTDA., sagrou-se

classificada em primeiro Iugar no certame por apresentar a melhor pÍoposta de preço para

execução do objeto licitado. A proposta da CINZEL foi no valor de RS 12.397.774J0 (doze

milhôes, trezentos e noyenta e sete mil, setecentos e setentâ e quatro reais e trinta
centâvos), equivalente a 15%o (qrinze por cento) a menos que o valor do orçamento da licitação

e llYo (onze por cento) a menos que a proposta da segunda colocada, â ora Recorrente, que

ofertou o valor de RS 14.001.835,58 (quatorze milhões, um mil, oitocentos e trinta e cinco

reais e cinquenta e oito centavos), o que perfaz uma diferença de RS 1.604.061,28 (um

milhão, seiscentos e quatro mil, sêssentâ e um reais e vinte e oito centavos). valor bastante

considerável em relação a primeira colocada, sem considerannos o valor à ser apostilado após a

assinatura do contrato.

Conforme salientado no tópico anterior, a CINZEL, além de apresentar a melhor

proposta de prego, foi regularmente habilitado, após a Comissão Permanente de Licitação

constatar o atendimento de todas as exigências editalícias e divulgar o resultado.

Em que pese a minuciosa análise realizada pela Comissão e a ceneza da CIn-ZEL ter

atendido todas as exigências editalícias, vez que com grande acuidade fonnulou sua pÍoposta e

organizou a documentação apresentada, afastando qualquer margem de erro, todavia, foi

surpreendido com a manifestação recursâl interposta pelâ CONSTRUTOTTA PENTÁGONO
LTDA. se insurgindo contra a habilitação da ora Impugnante, alegando o suposto não

atendimento dos subitem subitem 11.9.3 do edital, referente a qualificação técn ica-operacional"

o que será demonstrado que não passou de um "equívoco" da Recorente.

Antes de entrarmos no mérito da defesa, alguns pontos merecem destaque. A
CINZEL é uma renomada empresa pernambucana, com vários anos de atuação na construção

civil no país, detentora de vasto acervo técnico e expertise em obras de restauro, tendo dentre

vários prédios históricos em seu cunículo, o restauro do Teatro de Santa Isabel, monumento

histórico mundialmente reconhecido, de estilo neoclássico, que foi construído no século XIX na

capital pemambucana e tombado pelo IPFIAN. 
,

IJY-/
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CINZEL

,

A CINZEL participou do certame por ser detentora de TODO o acervo técnico
necessário para execução do objeto licitado e, por apresentar a melhor proposta de preço e a
documentação de habilitação integrahnente exigida, sagrando-se velcedora do certame.

Causou certa estranheza a Impugnante, a interposição de recurso pela segunda

colocâdâ, que é uma EPP, que estando fora de sua faixa de privilégio concedida pela l-ei

123106, náo viu outro caminho â trilhar, senão tentâr macular o certame de maneira esdruxula c

infundada, se insurgindo conta a primeira colocada e a terceira colocada, que em situação de

empate com a segunda, também poderia lhe prejudicar.

Pois bem. Diante das razões iniciais pâssemos a contrarrazoar as alegações da

recorTente.

2.1 - Atendimento do subitem 11.9.3 (lTfM f) pela CINZEL ENGENIIARIA
LTDA.

Conforme já aduzido, a Recorrente alegou o suposto descumprimento do subitem I I .9.3

pela CINZEL e requereu sua inabilitação. A Construtora Pentágono, nas ràzões de seu recurso.

afirma que a CINZEL não apresntou acervo técnico para comprovação de "reslauração de piso

em pedra em arenito e restauração de cantâria" em edificações protegidas.

O edital assim dispõe:

1 1.9.3 - Capaq-rdadc_ &a-Opqaqienê! - Comprovação de

que o licitante executou serviço/obra de características

semelhantes ao objeto da licitação. considerando-se as parcelas

de maior relevância e os quantitativos mínimos a seguir

definidos, mediante a apresentaçào de Atestado (s) de

Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa

jurídica de direito público ou privado.

(ITEM I)

Serviços de maior relevância

Restauração de cobertura de edificação histórica:

Restauração de piso de pedra arenito;

Restâuraçâo de cantaria:

Reparaçào de cimalhas em massa ou similares:, ,
i\t-__
V\
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Restauração de esquadrias de madeira;

Restauração de forro de madeira

Conforme o próprio recurso da Construtora Pentágono pentago menciona, a CINZEL

apresentou as CAT's de nos 01,-0417412002 e 1022812015 respectivamente referentes as obras

de restauro do Teatro Santa Isabel e do Prédio da Caixa Cultural do Recife. Os dois são

exponentes da arquitetura pemambucana, sendo o primeiro conhecido mundialmente e o

segundo integra o conjunto arquitetônico do marco-zero pemambucano e em outrora funcionou

abolsa de valores pemmabucana, sendo posteriomente adquirido e restaurado pela CAI)LA.

sendo ambos tobados pelo lPFlAN.

A Recorrente alegou nas razões recursais, após uma extensa aula de geologia, que a

CINZEL não apresentou nos atestados colacionados as CAT's utilizadas, comprovagão dâ

realização dos serviços de "restauração de piso de pedra arenilo e restauraÇão de canÍaria",

razão pela qual deveria ser inabilitada.

Alegou ainda que ela, a Recorrente, seria a única detentora dessa qualificação técnica e

detentora de expertise em serviços dessa natureza, o que também não é verdade, conforme será

adiante demonstrado.

Sabemos que capacidade tecnico-operacional e a capacidade técnico-profissional estão

inseridas no artigo 30 da Lei 8.666193, que no caso do operacional se refere à empresa

apresentar "comprovação de aptidão para desempenho de atividade eúinente e com tível

m características uantidades e com o ob eto d licita e indicagão daso

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realizagão

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica

que se responsabilizará pelos trabalhos.

Já a capacidade técnico-profissional refere-se a "comprovação do licitante possuir em

seu quadro permanente, na data prevista para entrega dâ proposta. pfqfu§fa!4l de nível superior

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execuÇão de obra ou seruiÇo de característi ,

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da

licitação, vedadas as exigências de quântidades mínima ".

Nesse diapasão, é expressa a Resolução 3 17186 do Confea, que assim dispõe

'Art. l" Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a

experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional,

compatível com âs suâs atribuições, desde que anotada a respectiv& l ,

i\üt-'/
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CINZEL
I
U

responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia"

'Art. 4"O Acervo Técnico de uma Dessoa iurídica é representado
pelos Acerv'os Técnicos dos profissionais de seu ouadro e de seus

O anigo 30 daleí8666193, que tratâ dâ qualificação técnica, exige apenas compror,açào

de aptidão para desempenho de tividade ertincnte e com tível em características
quantidades e pràzos com o obieto da licitâcâo. O refàrido anrgo não fala que a qualificação

técnica a ser apresentada pela licitante interessada. seja idêntica ao objeto licitado. apenas

simifar. Vejamos a redação constante nalei8.666193:

Art. 30. A documentação relativa à qualiÍicação técnica limitar-se-á a:

()

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade

Dertinente € comDatível em câracterísti càs. ouântidâdes c Drâzos

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a

realização do objeto da licitação. bem como da qualificação de cada

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos

trabalhos;

§ 1q A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei n'
8.883. de 1994)

I - caDâcitacão técnico-nrofissional: conr provagão do licitante de

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da

proposta, proÍissional de nível superior ou outro devidamente

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de

características semelhantes, limitadas estas exclusi'r,amente às parcel

6
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de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

vedadas as exipências de ouantidades mrnrmâs ou Drazos

maxlmos: ncluído la Lei n" 8.88 de 1994

O subitem 11.9.3 do edital da Concorrência em tela, transcrito acima, reproduziu

exatamente essa exigência, do dever de apresentar "comprovação de que o licitante executou

serviço/obra de características semelhantes ao objeto da licitação".

Segundo Rolf Dieter Oskar Friedrich Brâunert, no livro Como Licitar Obras e Serviços

de Engenharia, tratando-se do inciso II acima citado, "atividade pertinenÍe e compatível deve

ser entendida como qualquer atividaíle similar à relacionada ao objeto, devendo o proponenÍe

demonstrar já ter execuÍado serviços de mesmo notureza ao obieto em licitação" (Ed\Íora

Fórum, 2010, pg. 2031204).

Essa posição, inclusive, é coroborada pelo Tribunal de Contas da União - TCU, e

constitui entendimento sumulado, acerca da similaridade de atestados. Vejamos:

Súmula 263 - TCU

Para a comnrovacão da nacidade técnico -oneracional das icitân e

desde que limitada, simultaneamente. às parcelas de maior relevância e valor

significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovaçào

da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com

características semelhantes- devendo essa exisência puarda r DroDorcâo

comadimensãoea comnlexidade do otrieto a ser erecu trdo.

Fonte: TCU. Plenário. Acórdão no 2.96312010, Rel. Min. Marcos

Bemquerer.

(... )

A Recorrente está querendo dar interpretação divergente a letra do edital, no item

11.9.3, e do artigo 30 da lei 8.666, que expressamente preveem â comprovação pela licitante de

qualificagão técnica sIMILAR e com características SEMELTIANTES ao objeto licitado ou os

serviços de maior relevância.

Devemos lembrar que a contextualização de RESTAURO são intervenções feitas

em patrimônio/objeto, de valor agregado, com intuito de preservar as czfacterísticas

originais, mantendo a identidade da época e adaptando a um contexto atual quando

necessário, seguindo o regramento do IPHAN, para o caso de monumentos tombados^ ,. .

,'
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Devemos lembrar que as técnicas empregadas na construção desses monumentos
ou prédios históricos, como o Mercado Modelo e o Teatro Santa Isabel, entre tantos

outros presentes em cidades históricas como o Recife e Salvador. se perderam no tempo
e se referem ao emprego de tecnologias e materiais usados em séculos passados e não

mais utilizados na atualidade. A restauração visa regatar essas técnicas e materiais

trazendo para a atualidade, na tentativa de manter o aspecto original do bem restaurado.

A própria recorrente nas razões de seu recurso deixa claro que não possui acervo

IDÊNTICO ao exigido no edital, tão somente similar. conforme passagem transcrita

abaixo em que reconhece que "via de regra" apresentou atestados para comprovar
serviços de arenito em balcões em pedra e soleiras, o que de fato não é o objeto PLENO
da restauração do mercado modelo, inclusive porque o subitem 11.9.3 do edital pede

restauração de PISO de arenito! Ou seja, os atestados da recorrente guardam apenas

similaridade ou semelhança, o que não é vedado, mas que por essa razão jamais poderia

queslionar das demais participantes habilitadas. Vejamos:

Lembrando que a PENTAGONO apresentou atestados

específicos de restauração de balcões em pedra, via de regra
em arenito e soleiras em arenito, e ambos são partes

integrantes dos pisos. inseparáveis e obrigatórias.
(Página 03 do recurso da Pentágono)

Veja que a PENTÁGONO alegou que "via de regra" apresentou atestados, ou

seja, não sempre. E que esses atestados são de balcões e soleiras, partes integrantes de

piso, mão que não podem ser consideradas como piso. é de salientar.

Como é que uma empresa que apresentou aÍestados similares pode exigir de

outra que os seus atestados sejam idênticos? Essa não é outra intenção senão a de

tumultuar o certame ou, de ganhar a licitação por meios escusos e de outra forma que

não seja pelo valor, que se ressalte, loi alhures maior que o da CINZEL.

Alega a empresa Pentágono que a Cinzel não atendeu o item 11.9.3, subitem 1

(restauração de piso de pedra de arenito), pois o item de Restauro de piso em "pedra
lioz", constante nos atestados da CINZEL, segundo a Recorrente, não atenderia em

similaridade a técnica de restauro. Ocorreu que este tipo de pedra possui características

similares, tanto na utilização, como na metodologia de restauro. o que pode ser

comprovado através do Manual de Conservação de Cantarias do IPHAN.

Ademais, a nas razões recursais a PENTAGONO alega que a edra líoz possur

uma maior dureza do que a pedra de arenito, o que é uma inverdade como podemos

verificar nas páginas 7 e 8 do Manual de Conservação de Cantarias do IPHAN, ora em

anexo. Vejamos:.
.,_ |

\\E_z

8
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PT]DRÀ I IOZ
Origem geológicà:
Cor:
Terturà:
Durrzâi
Porosidâde:
Locâl onde é encootradâ:
Utilizâçâo:

IIetàmórfica.
Bege-clsro, cinzâ, rosâ.
Polida.lisr.
Média.
Yédia.
Portugâl e Frxoça,
Cântrria dêcorâtivâ, esculturss, fschrdâs, pis{rs. ctc.

ÁREr\.ITO
Orig€m geológice:
Cor:
Textürâ:
Dureza:
Porosidadê;
Locàl oÍde é êícootrâdâ

Sedimêntâr.
Bege. cinzr.
Rugo§r, ásperâ. terrosâ, grânulâdâ,
Altâ.
Altâ.
Cost8 brssileire principâlmente no \ordesle -
Pêrnembuco € Alâgoas.
Crntrriâ decoreti\'â. fâchâdâs.
Drvidu à àlrâ resislêncis. §ubstituiu o cslcÁrio nr
ornâmenÍâçâo da§ fachada§.

Utilizâção:
OBS:

Veja que o próprio manual do IPHAN apresenta um alto uso de pedra Lioz em cantarias,

pisos e atesta sua similaridade com o arenito. pelas passagens transcritas acima, em construções

históricas do século XlX.

De mais a mais. a PENTÁGONO alegou sem fundamentação, que a CINZEL não

atendeu o item 11.9.3, reíerente ao sen'iço de "restauração de cantaria", com os atestados

apresentados, o que novamente refutamos.

Afinal o que vem a ser Cântaria? Nada mais é do que um dos métodos de construção em

pedr4 geralmente em formas de omamentos, que foi introduzido no Brasil no período colonial,

e por seu alto custo de produção, foi utilizada em pontos específicos da construção, como nos

frontispícios, umbrais, pilastas, cornijas, portais. janelas, balaústres. pórticos e revestimentos de

áreas específicas.

Os itens 26.01 a26.06eo item 24.01 doatestâdo do Teatro de Santa lzabel. anexo a CAT

n'. 01-0417412002, deixa claro o atendimento ao requisito de Restauro de Cantaria. Fazendo

uma rápida pesquisa na intemet pode-se verificar nas fotos que a fachada frontal do Teatro é

toda em detalhes de Cantaria em oedra lioz, como constam no item 26 do citado atestâdo. Ou

sej4 o servigo refutado pela PENTÁGONO, falsâmente, é EXATAMENTE o exigido no edital,

e a CINZEL comprovou sem qualquer margem de interpretação ao atendimento deste item. i '

.L["-.,

GINZEL ENGENHÂR|Á LÍDÂ. - Ruâ Sáo Miguel 1O8O - Aíogados _ RêciÍe - PE - CEP 50 85GOOO

FONE (81) 2102 1133 - FAX (81) 2102 1123 - E-mall: lucla.hêlêna@cinzelêngênhârla com.br
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CINZEL

Mesmo dispondo o Brasil de rochas em abundância, constata-se a importação

de pedras, como o lioz. vindo de Pornrgal nos lastros dos navios. largamente

utilizado no Nordeste em elementos arquitetônicos e decorativos. nos

revestimentos de pisos e paredes. No Recife. o lioz é muito encontrado: a

fachada da igreja da Boa Vista, feita de blocos previamente esculpidos: as

paredes do mercado de São Joséi muitas das calçadas e meios-fios dos antigos

bairros do Recife, São Jose e Boa Vista; as cercaduras das fachadas do Teatro

Apolo e o pórtico do Tearo Santa Isabel são alguns dos muitos exemplares

existentes na cidade.
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CINZEL
I
U

Importante frisar que a pedra lioz é uma pedra bastante utilizada na época do Brasil

colonial e império, trazida de Portugal da região de Cintra, e que o Teatro de Santa lzabel.

monumento histórico coúecido mundialmente pela sua arquitetura peculiar, inaugurado em l8
de maio de 1850, possuindo mais de 170 anos apossui em vasta extensão. Devido a antiguidade

da construção, tanto o restauro do piso em pedra lioz, como o restauro da cantaria em pedra lioz,

requereu muito cuidado e atenção, e seguiu todâs as orientações determinadas pelo IPHAN, pois

são peças que não podem ser substituídas por questões históricas e de disponibilidade de

reprodução.

Pelas razões acima delineadas, percebe-se que a CINZEL atendeu integralnrente o edital

e possui a capacidade técnica-operacional e profissional buscada na licitação.

Ou seja, se a CINZEL atendeu integrâlmente o edital. sem qualquer margem de

interpretaçào. o que restou comprovado, logo, a CPL, agiu corretamente em proceder com a sua

habilitação e deve, ainda, julgá-la vencedora do certame, tendo em vista que ofertou a menor e

mais vantajosa proposta de preço.

3. Da observância do princípio da economicidade/vantajosidade.

Conforme aduzido anteriormente, além de atender as exigências da qualificação exigida

no edital, entre elas, a qualificação técnicâ, a CINZEL ofeftou a menor proposta de preço e foi

classificada na primeira colocação, com uma diferença bastante considerável para a segunda

colocada, que é a recorrente, o que representa uma grande economia para a Administração

Pública.

A diferença de preço entre a proposta da CINZEL e da PENTAGONO é de I loÁ (onze

por cento). Enquanto a CNZEL ofertou RS 12.397 .77 4,30 (doze milhões, trezentos e noventa
e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), a ora Recorrente ofertou o

valor de R-$ 14.001.835,58 (quatorze milhões, um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e

cinquenta e oiúo centavos), o que perfaz uma diíerença de RS 1.604.061,28 (um milhão,
seiscentos e quâtro mil, sessenta e um reais e vinte e oito centavos), valor bastante

considerável em relação a primeira colocada.

Ou seja, além de ter atendido integralmente as regras editalícias, a CINZEL ofertou
proposta bem mais vantajosa para o órgão Iicitante, o que não pode ser desconsiderado.

Conforme iá falamos, os princípios gerais aplicáveis às licitações devem ser observados

lelatos praticados pela Comissão. Veiamos o arrigo 3" da Lei 8.666/93

A Iicitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a propostâ mais vantaiosa
para Administração e será processada e julgada em estrita

conformidade com os princípios básicos da lesalidade tla

CINZEL ENGENHARIA LTDA. - Rua Sáo [riguel 1080-aÍogados-Rêc]le-PE-CEP:50850000
FONE:(81)2102 1133-FAXl81)2102'1123 E-mâll: luclr-hêlêna@cinzêlêngênhaíla.com.br
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impessoalidade, da moralidàde . da isualdade, da publicidade. da

Deve-se observar, portanto, que o processo licitatório é um processo administrativo, que

por sua vez deve seguir os princípios que norteiam a licitagão, dentre eles, o do formalismo

moderado. Como bem detalhado pelo Tribunal de Contas da União:

Tal princípio se traduz na erigência de interpretâção flexível e

razoável quanto a formalidades, para evitar que estâs sejam I istas

como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do

processo licitatório, entre elas a escolha da Droposta mais vantaiosa
pârâ a Administracão. Caso contrário, deixa-se em segundo plano a

verdadeira finalidade da licitagão, que é o confronto mâtor

número possível de DroDostas com o intuito de aumentâr a

possibilidatle de celebrar um contrato âderente ao interesse

púb!!go. (GRUPO I - CLASSE V - Plenário TC 0l 0.02 1/2012-4)

Seria pouco razoável inabilitaÍ uma empresa que detém capacidade técnica e ofeftou a

melhor proposta, em detrimento de uma empresa que ofeftou uma proposta R$ f.60'Í.06f28
(um milhão, seiscentos e quatro mil, sessenta e um reais e vinte e oito centavos) mais cara.

Assim, não há o que se falar em inabilitação da CINZEL, uma vez que preenchidos os

requisitos do edital e afastadas as insinuagões da recorrente, devendo ser mantida sua

habilitação e declarada vencedora.

Denotando o entendimento uníssono de nossa doutrina, pôntua o mestre Celso Antônio

Bandeira de Mello:

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a

Administração a respeitar estritamente as regras que haja previamente

estabelecido para disciplinar o certame, como, aliás, está consignado

no art. 41 da Lei 8.666193 .

A Comissão de Licitação foi justa, correta e seguiu à risca todas as determinações

legais. Neste cerne, não há que se falar em reconsideração do julgamento da habilitação desta

licitante.

Desta feita, rogamos pela improcedência do recurso interposto pela PENTÁGONO.

tendo em vista o intuito merâmente protelatório e sem qualquer fundamentação, em face da

decisão elogíável proferida pela douta Comissào de Licitaçào. rf
,§--,

CTNZEL ENGENHARIa LTDA.'Rua sáo Miguel 1080-AÍogados-Reclie-PE-CEP 50.850_000

FONE:(81) 2102.1133 - FAX {81) 2102 1123 E-mail: lucia hêlênâ@cinzelêngênharia.com.br

It

probidàd€ âdministrâtir a. da vinculâção ao instrumento
convocatório. do iulgamento obietivo e dos que lhes são correlatos.
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,

Diante das razões expostas acima, a CINZEL ENEGNHARIA LTDA., com

fundamento no §3" do artigo 109 da Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993 e item I 5 do Edital da

Concorréncia n". 00312021. lançada pela SUPERIN IENDÊNCIA DE OBR AS PÚBLICAS -
SUCOP dA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
DE SALVADOR, por inÍermédio da Comissão Permanente de Licitação. vem. mui

respeitosamente, requerer seja julgado IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA. ora impugnada, e seja mantida a decisão que

habilitou a ora Contrarrazoante/impugnante

Nestes tennos,

Pede deferimento.

Recife, l3 de agosto de 202l.

CINZEL ENG LTDA.
Lúcia Helena Burle de Loiola

Procuradora e Responsável Técnica

'I ARIA

ctNzEL ÊNGEN HARIÂ LTOÂ. . Ruâ Sáo Miguê!. 1 080 - Aíogâdo§ - RêciÍe - PE - C EP 50.ô5G000
FONE: (81) 2102 1133 - FAX (81) 2102 1123 - E-mall: luclâ-helenâ@cinzêlêngenharia.com-br
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1- APRESENTAÇÃO

O Manual de Conservação de Cantarias faz pafte de um con.junto de manuais do
IPHAN cuja finalidade é orientar todos aqueles que participam direta e indiretamente da
preservação do Patrimônio Cultural. O Manual visa também uniflcar os procedimentos
adotados nas intervençôes de conservação em esculturas, estruturas e elementos
decorativos executados em pedra nos monumentos hislóricos brasileiros.

O Manual tem o objetivo de atender a necessidade de orientação técnica prevista nas
intervenções preliminares de conservação da pedra, sem ter a pretensão de esgotar
todas as possibilidades de diagnóstico, tratamentos e procedimentos relativos a essa
área de atuação.

O Àrlanual aborda, entre outros aspectos, os tipos de rocha utilizados no Brasil e suas
formas de utilização, a identificação das patologias e dos agentes degradadores e os
métodos de tratamento.

É um trabalho de caráter preliminar que necessita de um processo de discussão,
revisão e complementação, que promova o aprimoramento técnico para posterior
publicação pelo IPHAN.

Foi elaborado pelo técnico Frederico Almeida, engenheiro da 5" SR do IPHAN, e
pautado na experiência vivenciada na jurisdição daquela Regional, contando com o
apoio técnico e operacional do Grupo Tarefa do Programa Monumenta, com apoio da
UNESCO, através do Acordo de Cooperação Técnica entre o Minc e este organismo.

AI§-'l^I{. _./
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No Brasil, as pnmeiras construções, simples e frágeis paliçadas de madeira com
cobertura de fibras vegetais, foram sendo substituídas por construções sólidas e
deÍnitivas à medida que o povoado ia se consolidando.

A significativa riqueza mineral do Brasil, com considerável variedade de tipos de
rochas distribuídas em toda a extensão territorial, possibilitou a utilização da pedra
pelos colonizadores à semelhança do que ocorria no continente europeu. Nas mais
antigas e nobres edificações brasileiras, a pedra era aplicada nas alvenarias e na
decoração das fachadas e interiores. Foi fundamental na consolidação das
fortificações, no momento em que as muralhas, inicialmente em terra, foram reforçadas
com espessas alvenaria de pedra .

Em se tratando de material nobre, quanto maior a riqueza ornamental em pedra, mais
importante e imponente era a edificação.

A escolha do tipo de rocha a ser utilizada variava conforme o serviço a ser executado e
a região do país. Assim, nas regiões ricas em calcário, era esse o tipo presente nas
construçôes dos edifícios, tanto nas alvenarias como nos elementos decorativos.
Certamênte, a baixa dureza do material permitiu o uso na execução dos elemêntos
decorativos, cujo resultado foram os primorosos trabalhos escultóricos em portadas,
lavabos, socos de altares, taças de púlpito e cimalhas, como se pode observar em
exemplares da arquitetura colonial, civil e religiosa nos Estados de Sergipe, Paraíba e
Pernambuco. Na Paraíba, existem monumentos totalmente construídos em pedra
calcária, devido à predominância e à abundância de jazidas dessa rocha. É o caso da
lgreja de Nossa Senhora da Guia, que, além da fachada principal em cantaria
magnificamente esculpida, apresenta, em seu interior, elementos arquitetônicos e bens
integrados de excepcional valor artístico, com destaque para o retábulo do altar-mor.
Pela facilidade do corte e do esquadrejamento, o calcário foi muito utilizado na
execução da alvenaria regular de pedra, em blocos de grandes e médjas dimensões,
como, por exemplo, no Forte Orange, em ltamaracá/PE, e na Fodaleza de Santa
Catarina em Cabedelo/PB.

Em áreas ricas em arenito, oriundo de arrecifes marinhos ou de rios, é este o material
dos elementos arquitetônicos e decorativos das fachadas das edificaçôes-
Especificamente no Nordeste destacam-se Penedo, às margens do rio São Francisco,
e ReciÍe, cidade litorânea com orla protegida por arrecifes. O arenito, por oferecer
maior resistência, foi substituindo o calcário como pedra decorativa das fachadas.

No litoral sul do estado de Pernambuco, região rica em gnaisses, calcário e granito,
observa-se em algumas construçôes o uso simultâneo dessas três pedras, cada uma
delas aplicada conforme sua especificidade: o gnaisse e o granito nas alvenarias
ordinárias, e o arenito nas ornamentações das fachadas, cunhais, cercaduras e
cimalhas, como pode ser observado no Convento de Santo Antônio em Serinhaém/PE.

6

w<-
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Mesmo dispondo o Brasil de rochas em abundância, constata-se a importação de
pedras, como o lioz, vindo de Portugal nos lastros dos navios, largâmente utilizado no
Nordeste em elementos arquitetônicos e decorativos, nos revestimentos de pisos e
paredes. No Recife, o lioz é muito encontrado: a fachada da igreja da Boa Vista, feita
de blocos previamente esculpidos; as paredes do mercado de São José; muitas das
calçadas e meios-fios dos antigos bairros do Recife, São José e Boa Vista; as
cercaduras das fachadas do Teatro Apolo e o pórtico do Teatro Santa lsabel são
alguns dos muitos exemplares existentes na cidade-

A ltália, famosa pela variedade de mármores decorativos, difundiu o uso desse
material, considerado o mais nobre do mundo, na Europa e também nas Américas.
Mesmo tendo a arquitetura colonial brasileira recebido forte influência italiana, constata-
se a pouca utilização do mármore no Brasil_ São freqúentes, em grande número de
monumentos brasileiros do Nordeste, as pinturas popularmente conhecidas como
marmorizadas, empregadas nos elementos arquitetônicos e decorativos em madeira,
pedra ou massa, simulando o mármore colorido, pouco existente no Brasil.

3.2. TIPOS DE ROCHA ENCONTRADOS NO BRASIL E SUAS
CARACTERíSTICAS FíSICAS

GALCÁRIO
Origem gêológica:
Cor:
Têxturâ:
Durezai
Porosidade:
Local ohde é êncontrado

Utilização
OBS:

PEDRA LIOZ
Origêm geológica:
Cor:
TeÍura:
Oúrezâ:
Porosidade:
Local ondê é encontrâde:
Utilização:

MÁRMoRE
Origêm geológicai
Coí:
Textura:
Durezâ:
Porosidade;
Locál onde é encontrada:

Utilizâção:
oBs:

PEDRA.SABÃO
Origêm gêológica:
Cori

Dutezâ:
Porosidade:

Sedimêntar.
Varia do brahco ao b€ge amaÍelâdô.
Variada - compacle, terrosa, granulada, fosca,
Muito macia e de fácil trabâlhabilidadê.
Alta.
Principalmente ho Nordestê do Brasil: Paraíba,
Sergipe.
CântaÍias esculturais, âlvênerias Íêgularês-
A alta porosidade ê a baira dureza diminuem a
resistêncía às intêmpéries.

M êtamó rÍi ca.
Branco, prelo, rosa, vêrde, elc.
Lisa, polida.
Média.
Alta porosidade.
Minas Gerais, Bahia.

Pisos, Íachadas, êsculluras, etc.
No Brâsil foi pouco utllizado como revestimento dê
fachâdas, mas ihfluenciou toda a arte decorativa - o
"marmorizâdo".
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Sedimentar.
Vâriâda.
Lisa, Polida.
Macia, talcosã
Alta.

7
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MetamórÍica.
Bege-claro, cinza, Íosa.
Polida, lisa.
Média.
Médiá.
Porlugal e Frãnça.
Cahtãria decorativa, esculturas, Íachadas, pisos, êtc.

Assinatura Eletrônica
MARIA DA GLORIA PITANGA - 13/08/2021 15:32:33

Processo - SUCOP/SEDOC | Nº 153589/2021

ANEXO 2 DO PROCESSO



21

Local onde é encontrada
Utilizaçáo:
OBSr

Minas Gêrãis e sertão nordestino.
Cantaria decorâtiva ê escultuÉs.
O ''Aleijadinho"foi o gÉnde utilizedor dêsse tipo de
rocha-

ilagmálica.
Escura -cinza e marrom.
Fosca, rugose ''in natuÍa".
Alta.
Baixa.
NoÍdêste e Sudêstê do BÍesil.
Alvenaria ordlnária.
Pedra semigrahiiica.

t agmática.
Variada.
Fôsca, "in natüra".
Alta.
Baixa.
Minas Getais e sul de Bahia.
Alvênãria ordinária.
Constituide de quartzo e feldspato. No Nordêstê é
encontaado com micã, em tons de cinza brilhante.

GNAISSE
O.igem geológica:
Cor
ÍeÍura:
Oureza:
Porosidadêi
Local onde é enconlreda
lJtilização:
oBs:

GRANITO
OÍigern geológica:
Cori
Íêxtura:
Durêza:
Porosidade:
Local onde é êncontrado:
Utilização:
oBs:

ARENITO
Origêm geológical
Cor:
TêÍlúra:
Dureza:
Porosidâdêi
Local ohde é êncontÉdâ

SêdimentaÍ.
Bêge, cinzâ,
Rugosa, áspera, terrosat granulade.
Alta.
Alta.
Costa brasilêira principalmênte no Nordêste -
Pernambuco e Alagoas.
Caôtaria deco.aliva, fachadas,
Devido à alta rêsistência, substituiu o calcário na
oÍnamentaçãô das fachâdas.

Utilização
OBSr

4- A UTTLTZAÇÃO DA PEDRA NAS CONSTRUÇôES HISTóR|CAS

4,1- ALVENARIAS DE PEDRA

Pedra Seca - As pedras são aplicadas em seu estado natural e a alvenaria
erguida sem a utilização de argamassa: às pedras assentadas umas sobre as
outras, intercalam-se pedras menores para melhor acomodação e estabilidade
da construção. Geralmente constitui muros divisórios de grande espessura e não
muito altos. E pouco encontrada em construções residenciais.
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Pedra e Barro -As pedras são aplicadas tanto em seu estado natural como
beneÍiciadas. Quando aparentes, são submetidas a serviço de cantel. Essa
alvenaria, normalmente de função estrutural, é erguida com argamassa de terra
e, em alguns casos, as pedras menores intercalam-se às maiores. As
espessuras das paredes variam de 0,50m a 1,00m. Excepcionalmente,
alcançam dimensões de até 1,80m. Geralmente, nesses casos, são erguidas
duas paredes paralelas e o vazio é preenchido com material solto de pedras e
massa.

Pedra e Cal - Esta alvenaria diÍerencia-se da anterior apenas pela argamassa,
que passa a ser constituída de terra e cal.

Pedra Regular - São alvenarias constituídas por blocos regulares de pedra de
grandes espessuras e faces trabalhadas e lisas, quando aparentes. I\iluito
usadas nas construções das muralhas das fortificações, são também
encontradas em edificações civis e religiosas, especificamente nos cunhais,
embasamentos e socos.

Caniicado - Alvenaria de pedras irregulares. lntercalam-se pedras de maior
tamanho com pedras menores, que formam um entremeado chamado de
"canjicado" . Pode ser encontrado em alvenarias com argamassas de barro ou
de cal.

,N&
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4,2- ELEMENTOSARQUITETÔNICOS

COLUNAS E PILARES

Estes elementos estruturais, sempre presentes nos espaços arquitetônicos do
passado, foram desde a antiguidade tratados de forma a se integrârem à
concepção espacial e estética do edifÍcio.
A pedra, em todo o mundo, foi o material geralmente escolhido para a execução
dessas estruturas primordiais à estabilidade das edificações. Utilizavam-se as
rochas de melhor qualidade, aliando-se a este conceito a textura e a cor de
forma a que o produto final, esculpido conforme o gosto e o estilo arquitetônico
da época, oferecesse ao observador um belo efeito visual.
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CUNHAIS

Elementos estruturais fundamentais na construção das antigas edificações. Por
estarem integrados à concepção da obra arquitetônica, são também considerados
componentes da decoração das fachadas dos edifícios.
Quando executados em pedra, são constituídos por blocos regulares, aparelhados para
pêrmanecerem aparentes. As faces das pedras, geralmente lisas, podem apresentar
decoração pontual de trabalho de cantel, em baixo ou em alto-relevo.

ARCOS

.

figÚrâ-FonG:c.nr.ry.çãoeR*lâu.açào

CIMALHAS

Elementos decorativos de acabamento, que ornamentam a concordância do topo
superior das paredes com o forro (nos ambientes internos) e/ou com o beiral (no
exterior).
Quando em pedra, os blocos são engastados nas paredes, Íicando uma parte em
balanço, a qual, previamente trabalhada no cantel, forma um perfil contínuo geralmente
ricâmentê recortado.

MANUAL DE CONSERVAÇ O DE CANTARIAS '11

Elementos estruturais que possibilitaram a criação de vãos com dimensóes superiores
àquelas provenientes do uso da verga reta. Quando em pedra, âs aduelas que os
constituem são cortadas em cunha e o fecho (peça fundamental à estabilidade do arco)
apresenla geralmente decoração em relevo.
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CERCADURAS

São elementos que emolduram vãos de pofta e janelas das edificações. Quando em
pedra, as partes que constituem peitoril, ombreiras e vergas nas janelas, soleira,
ombreira e verga nas portas são confeccionadas em blocos separados e recebem
êsmerado tratamento de cantel. Executadas para permanecerem aparentes, têm a
finalidade estéticâ de ressaltar a cadência dos cheios e vazios da fachada do edificio,
enriquecendo-o e valorizando a leitura arquitetônica-

CACHORROS

Elementos estruturais engastados nas paredes, cujo balanço dá apoio a sacadas,
janêlas, barroteamentos de pisos ê estrutura de coberta. Quando em pedra, são
executâdos a partir de blocos de forma regular, geralmente prismas retangulares- A
face aparente recebe o tratamento usual de cantel, que pode ainda aparecer recortado,
conforme o gosto da época, conferindo mais leveza às estruturas usualmente
assentadas umas ao lado das outras e formando um conjunto denominado
"cachorrada".

Í:1Ô f
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ESCADAS E DEGRAUS

As escadas, quando em pedra, são feitas de modo a cada degrau formar um batente
biapoiado nas alvenarias de Íechamento dâ caixa de escada. Os patamares são lajes
de pedra com Íace lisa para cima que constiluem o piso. Os bocéis são geralmente
recortados, formam perfis decorativos que dão leveza e elegância à escada. Os
guarda-corpos, com suas balaustradas de pedra. eram utilizados, geralmente, em
entradas principais de prédios públicos e residências. Quanto mais ricos em detalhes
os elementos em pedra, mais imponente era a escada.

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS

A pedra foi muito utilizada na execução de mobiliário e equipamentos urbanos, tais
como lavabos, pias batismais e de água benta. bases de púlpito, fontes, chafarizes,
conversadeiras e bancos. Essas peças de dupla função, utilitária e decorativa,
gerâlmente eram ornamêntadas de acordo com as tendências da época e da
inspiração do artista; há exemplares em todos os tipos de pedra de fácil
trabalhabilidade, inclusive em mármore nacional e importado.

4.3. PEDRAS COMO MATERIAL DE REVESTIMENTO

4.3.'l- PTSOS

4.3.1.1- TNTERNOS

- Mármore- Quando o revestimento de pisos internos era em pedra, o
mármore, por sua resistência e nobreza, foi um dos mais usados em nossos
monumentos. Era aplicado em ambientes nobres de grande circulação,
assentado em pedras esquadrejadas de diversos tamanhos. No Brasil, é muito
encontrado nas cores branca e preta, às vezes formando um quadriculado
nessas duas cores. As placas eram assentadas em junta solta ou amarrada, ou
mesmo em diagonal; a superfície polida, voltada para cima, e o tardoz, irregular.
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Ê{e,

w

Assinatura Eletrônica
MARIA DA GLORIA PITANGA - 13/08/2021 15:32:33

Processo - SUCOP/SEDOC | Nº 153589/2021

ANEXO 2 DO PROCESSO



27

- Lioz- Pode-se encontrar, também, pisos internos revestidos de pedra
lioz, assentados igualmente ao mármore, todavia em maiores dimensões.

- Lajeado- Tipo de piso revestido de lajes dê pedra assentadas com
argamassa de barro. As lajes podem ser trabalhadas em forma geométrica,
quadrada e retangular, ou ainda de forma irregular. Pode-se usar lajes de pedra-
sabão, arenitos, gnaisse, calcário e pedra lioz.

- Seixo rolado- Assentamento de pedras redondas de rios, chamadas de
"seixos", sobre argamassa de barro, formando desenho mourisco. Para melhor
aparência, maior resistência e durabilidade, deve-se Íazer um apiloamento
rigoroso, de modo a se ter uma perfeita compactação.
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4.3.1.2- EXTERNOS

- Lajeado - Como nos revestimentos internos, são placas de pedra
esquadrejadas ou de forma irregular, assentadas sobre um colchão de areia, ou
argâmassa de barro ou cal. Era geralmente utilizado em calçamentos externos como
ruas e passeios públicos.

sl.bárconddÚd.sytvio

- Seixo rolado- Usado também exteriormente, porém com pedra de no de
maiores dimensões Nas ruas, forma faixas de lajes de pedra conhecidas como
"capistranas", que serviam de passeio; no centro das ruas enladeiradas, geralmente
eram aplicadas pedras em forma de "costela", que combatiam a erosão das
enxurradas.

L
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4.3.2- PAREDES EXTERNAS - Além dos azulejos, as paredês podem ser rêvestidas
de pedra. Na Europa, há inúmeros monumentos com suas fachadas totalmente
revestidas de pedra calcária, ou mármores de diversas cores, ou até de granitos. Eram
assentadas com argamassa de barro, ou barro e cal. Devido ao peso, as placas de
pedra podiam ser fixadas com grampos de metal. Há poucos monumentos revestidos
externamente de pedra no Brasil. As fachadas das lgrejas da Conceição da Praia, em
Salvador, e N. Sra. da Boa Vista, em Recife, sâo formadas por blocos de pedra lioz e
não com placas fixadas nas fachadas.

5- PATOLOGIAS
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5.1. METODOLOGTA DE tDENTtFtCAÇÃO DAS PATOLOGTAS

Antes de qualquer trabalho de conservação em cantaria, deve-se efetuar um
rigoroso levantamento de todas as patologias que estão afetando a obra
lapidada, mapeá-las e identificá-las graficamente. Para uma primeira avaliação
do estado de conservação, um cuidadoso exame visual do edifício deve ser
execulado. Segue-se, então, a necessidade da determinação do tipo químico e
mineralógico da rocha usada, bem como o reconhecimento de suas
características físicas: dureza, porosidade, peso especíÍico, textura e cor.

Um estudo das condições ambientais do meio onde está inserida a obra de
cantaria poderá facilitar o reconhecimento da inÍluência dos agentes
atmosféricos e ambientais no processo de deterioração da pedra. Para isso,
deve-se preliminarmente determinar a variação de temperatura e umidade, o
nível de poluição do ar, a salinidade do solo, ventos, chuvas, etc.

Quando se suspeita da influência de ataque biológico no processo de
detertoração da pedra, os agentes biológicos (algas, bactérias, fungos, plantas,
etc.) também devem ser analisados.

5.í.1- CARACTERTZAÇÃO DOS MATERtAtS CONSTRUTTVOS

O primeiro passo para caracterizar os materiais construtivos é realizar um
levantamento dos dados arquivísticos e históricos concernentes aos materiais
empregados na edificação, bem como das intervenções ocorridas no passado:
reconstituições, limpezas, consolidaçóes, etc. Esse trabalho capacitârá o
estabelecimento da existência de qualquer corelação entre os diferentes
materiais e suas propriedades no processo de deterioração.

Além de um mapeamento dos materiais empregados no entorno, para a perfeita
identificação da rocha utilizada na cantaria. é precrso obter-lhe
- o nome cientÍÍico;
- o nome comum e outras possiveis designações;
- uma descrição macroscópica;
- a origem geológica;

Quando um determinado problema de conservação requer uma análise mais
apurada, é necessária a obtenção de amostra do material pétreo utilizado, e a
identificação da rocha deverá ser complementada com

- a caracterização mineralógica e a análise química;
- a capacidade de absorção de água;
- a análise da porosidade através da total imersão;
- a análise da absorção d'água através da capilaridade;
- a medição das propriedades mecânicas: resistência à compressão, à
tração, à flexão, coeficiente de Poisson, graus de elasticidade, etc.;
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5.í.2- CARACTERTZAçÃO DO MEtO AMBTENTE

Para uma perfeita identificação das condições ambientais do monumento, deve-
se obter

- a sua orientação geográfica;
- os principais parâmetros físicos do meio externo ao monumento e do seu
interior: temperatura, umidade absoluta e relâtiva do ar, radiação solar,
intensidade e direção dos ventos, índices de precipitações pluviométricas e suas
variaçôes de ocorrência durante o ano;
- as condições de poluição do ar e as informações sobre suas fontes,
tráfego de veículos, indústrias, bem como as variações de ocorrência durante o
ano;
- as fontes internas de calor e luz;
- as fontes naturais, eventuais fontes de ventilação;
- a freqüência da concentração de pessoas dentro do monumento.

5.2. AGENTES DEGRADADORES DA PEDRA

5.2.1.. ESTRESSES EXTERNOS

A estrutura dos ediÍícios está sujeita à ação de maiores ou menores tensôes
localizadas, conforme a solicitação de carregamento a que está submetida. Os
esforços provocam deformaçôes e microfissuras na estrutura interna dos
edifícios, verificando-se a aceleração do processo de deterioração, devido à
diminuição da resrstência contra a ação do meio ambiente.

Várias são as causas de tensões localizadas que podem ocorrer

- Carga - As estruturas autônomas de pedra (colunas, pilares, vigas, etc.)
recebem maiores ou menores tensões solicitantes, conforme as funções
estruturais a que cada um desses elementos está sujeito. Ao se deformarem,
surgem, na estrutura interna da rocha, microscópicas fissuras que aceleram o
processo de deterioração da pedra.
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- a medição das propriedades térmicas: coeficiente de dilatação e
condutividade térmica.
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- Expansão térmica - Toda edificação está sujeita a variaçôes diárias
e sazonais de temperatura. Tais variaçóes térmicas são importantes fontes de
estresse estrutural provocado pela cíclica expansão e contração térmica dos
materiais.
As forças de dilatação e contração térmica agem, mesmo em um material rígido
e homogêneo como a pedra, de forma não uniforme. A superfície externa da
pedra está mais exposta às variações térmicas do meio ambiente do que a sua
estrutura interna, pois a exposição solar, as chuvas, as geadas, etc. agem mais
diretamente na superfície. O ciclo de variação de temperatura causa tênsôes
diferenciadas e conseqüentes estressês estruturais.

)í
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- Expansão devido à umidade - Em pedras que contêm argilas, como
alguns arenitos, a expansão por absorção de água e a contração provocada pela
sua liberação podem causar importante estresse, principalmente entre a
superfície da pedra e sua parte interna, quando a superfÍcie está molhada.

5.2.2- ESTRESSES INTERNOS

Os estresses internos podem ocorrer dentro dos materiais porosos por diversas
causas:

- Congelamento (clima glacial e temperado) - Consiste na formação de
cristais de gelo dentro dos poros da pedra. E o congelamento das moléculas de
água, que, ao passarem do estado líquido para o sólido, se expandem dentro
dos poros da pedra, causando esforços internos na sua estrutura e conseqüente
estresse estrutural.

- Cristalização de sais - No Brasil, é um dos maiores fatores de
degradação dos materiais porosos- Os sais solúveis se instalam nos poros da
pedra, cristalizam-se pelo procêsso de evaporação e passam do estado líquido
para o sólido, expandindo-se internamente dentro dos poros e causando tensões
internas. Devido aos diversos fatores causadores de umidade, os sais solúveis
formam um ciclo de liquefação e solidificação contínua, provocando estresses
indesejáveis na estrutura interna da pedra.

Sabe-se também que, quanto maior a concentração de poros de menores
dimensôes, maiores são os estresses causados por esse processo.

MANUAL DE coNSERVAÇÃo oE CANTARIAS 18 N-

1',.

>P{---

õ-

Assinatura Eletrônica
MARIA DA GLORIA PITANGA - 13/08/2021 15:32:33

Processo - SUCOP/SEDOC | Nº 153589/2021

ANEXO 3 DO PROCESSO



32

- Erosão âlveolar - Tipo de deterioração causada pela rápida cristalização
de sais solúveis, principalmente na superfície da pedra, sujeita à ação de ventos
e temperaturas mais elevadas que aceleram o processo de evaporação da
umidade e provocam a conseqüente cristalização de sais. Superficialmente
aparecem pequenos alvéolos, acelerando a desagregação superficial da
cantaria.

a) ERoSÃo
ALVEOLAR DE SAL

b) EFLORESCÊNCrA
,)

cRISÍAtS sUPERFÍctE Ba3ê do ciú-ib dâ rqEjadê Nossa senhoE dos

UMiDADE
VENÍO
FORTE

oLos
RIDÁDE

vENTO/

E SÁL

iLoREscÊ

soLo

- Eflorescência - Trata-se de uma grande concentração de sais solúveis
cristalizados na superÍície dos materiais porosos. A eflorescência de sais
acontêce fora dos poros do material, por isso mesmo o grau de deterioração é

menor. No entanto a eflorescência é um forte indicador de contaminação interna
da pedra por sais solúveis, sabidamente causadores de estresses no interior da
pedra.
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- Corrosão de grampos de ferro - Os metais ferrosos, quando oxidados,
aumentam de volume. Se estiverem cravados na pedra, fatalmente causarão
fissuras ou fraturas na cantaria. lnicialmente, o aumento do volume da peça
metálica provoca minúsculas fissuras internas na pedra, favorecendo a
passagem de água e a conseqüente aceleração do processo corrostvo.

5.2.3 -AGENTES FÍSICOS EXTERNOS - As reações químicas sempre
ocorrêm na prêsença de água. podanto a corrosão química somente é possível
quando os materiais estão úmidos.

- Capilaridade - é um processo de sucção de água que alimenta a umidade das
paredes de uma construção ou de uma cantaria. Juntamente com a umidade, vêm os

sais solúveis, tão danosos, precipitando reações químicas desfavoráveis à
conservação dos materiais porosos. Quanto menores os poros de um tipo de rocha,
maior é a capacidade de sucção de água.
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- Condensação - é outro processo de alimentação de água (umidade)
sobre a superfície de um material. A água suspensa no ar, em seu estado
gasoso, entra em contato com a superfície da pedra, resfriando-a . Com esse
resfriamento, a água passa para o estado líquido e é depositada na superfície
da pedra, que a absorve. As impurezas, também depositadas na superfície da
pedra, reagem quimicamente com a água e aceleram os processos de corrosão.
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- Ataque da chuva - é prejudicial à cantaria porque o ar contém dióxido de
carbono, que, dissolvido em água, forma ácido carbônico. Nessas condições, os
calcários, as argamassas, a cal, e os mármores podem ser transformados e
gradativamente dissolvidos. Nos arenitos, por serem mais porosos, a
penetração de água é mais profunda.
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Poluição atmosférica

Os monumentos que estão inseridos nos grandes cêntros urbanos e industriais
estão mais expostos à ação da poluiçáo atmosférica. O ar poluído geralmente
contém grandes concentraÇões de dióxido de enxofre (SOz), que, na presença
da água e do oxigênio do ar, transforma-se em ácido sulÍúrico (HzSOal, forte o

bastante para causar â deterioraÇão de vários materiais mineralógicos. A
cantaria recebe os depósitos de poluentes atmosféricos que vão se acumulando
na superfície, escurecendo-a. Quando há uma grande concentração desses
depósitos, forma-se uma camada de poluentes e fuligem que é chamada de
"crosta negra".

lsrejâ da ordêm rerc.iÉ docârãô.

5.2.3- ATAQUE BIOLOGICO

- Bactérias e fungos - Várias bactérias e fungos captam ênergia para

sua sobrevtvência através de reações químicas. Como resultado, aparecem
formações de ácidos que podem corroer os materiais de construção e até
mesmo a pedra.

- Algas - Freqüentemente ocorrem ataques de algâs nas superfícies
de materiais de construÇão, principalmente em climas quentes e úmidos.
Geralmente, o ataque é apenas superficial, sendo mais danoso em pinturas e

superfícies de cantaria.

- Liquens- São formados pela associação de fungos e algas-

Desenvolvem-se sobre as superfícies externas da cantaria. Alguns liquens têm
poder de penetração pela produção de ácidos orgânicos, outros têm menor
penetração. Os danos causados pelos liquens geralmente se iniciam

super-ficialmenle, desfigurando lentamente as superfícies decorativas.
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- Plantas - De pequeno, médio e grande porte, podem causar ruturas e

destruição de alvenarias de pedra, cantarias e até mesmo de ediÍcações. A
planta se desenvolve ao penetrar na alvenaria: as raízes e o caule se expandem,
aumentando de volume e causando a conseqüente destruição dos materiais ali
presentes.

5.3- RECONHECIMENTO DE PATOLOGIAS

- Alteração cromática - Trata-se de reaçáo que se manifesta
superficialmente, provocando escurecimento ou clareamento e chegando até a
modificar a cor original da pedra.

,e§ffi
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- Alveolização - Degradação que se manifesta com a formação de
cavidades de dimensóes variadas na superÍície.

- Grosta Negra Depósito de impurezas ambientais, formando grossa
camada escura que reage com a pedra, levando à sua degradação.

- Degradação diferenciada - Degradação profunda devido
heterogeneidade do material estrutural, modificando sua textura original.

a
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Desagregação - Perda da coesão do material lapidado

- Esfoliação - Degradação que se manifesta com o destacamento
espesso de uma ou mais camadas do substrato superficial.

Fissura - Descontinuidade do material, com abertura de fendas
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Perdas - Formação de uma lacuna na cantaria por perda de material

Presença de vegetação - Superfície impregnada de musgo, lodo ou
plantas.

á

ix.
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- Pitting - Degradação puntiforme que se manifesia pelo aparecimento de
numerosos orifícios de pequeno diâmetro-
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Grafitismo - Camada de tinta sobre a superfície da cantaria por
vandalismo ou intervenção inadequada.

A escolha de materiais e métodos a serem usados deverá ser baseada em

testes apropriados. No caso do uso de produtos químicos, deve-se estar
consciente de todas as características físico-químicas do produto e seus efeitos
na cantaria.

Os profissionais envolvidos no trabalho devem ter comprovadamente
capacitação técnica tanto para a execução dos serviços de conservação como
para a perfeita utilização dos produtos e equipamentos necessários às

intervenções determinadas.

6.1- LIMPEZA DE CANTARIAS

O objetivo da limpeza de cantarias em um monumento histórico é remover todas
as substâncias que efetivamente causam o processo de deterioração da pedra

ou contribuem para isso - sais solÚveis, incrustaçóes insolúveis, más
intervençôes feitas anteriormente, infestação de vegetaçâo, dejetos de animais -,

respeitando-se a textura e a cor originais.
Os problemas técnicos dos processos de limpeza de cantarias devem ser
considerados, pois requerem açôes quÍmicas e mecânicas que podem pôr em

risco a superfície da cantaria.
A escolha do método a ser usado dependerá da natureza das substâncias a

serem removidas e do tipo de superfície a ser limpa.

MANUAL DE CÔNSERV O DE CANTÀRIÀS

6- MÉTODOSDETRATAMENTO

As principais operações de tratamento inerentes à conservação da cantaria são
limpeza, reconstituição, consolidação e proteção. Nem sempre é necessário
executar todas as etapas. O estado de conservação da cantaria definirá quais os
tratamentos necessários, devendo-se levantar e diagnosticar as patologias.
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Os métodos a serem utilizados devem ser controlados de modo a possibilitar sua
paralisação caso se faça necessário. A eÍiciência do método deve ser
constantemente avaliada através de testes prévios, que determinarão os
produtos e métodos a sêrem usados; é necessária, portanto, a prévia aprovação
da equipe de fiscalização.
As operaçôes de limpeza somente deverão ser efetuadas em superfícies
compactas, onde inexistem processos de deterioração que danificaram ou
destruíram a coesão das partículas formadoras do material de pedra.

6.1.1- MÉTODOS DE LIMPEZA DE CANTARIAS

6.1,1,1. LIMPEZA COM ÁGUA

- Água vaporizada - Consiste na aplicação de uma névoa fina de água
(vaporização) em temperatura ambiente, em toda a superfície da cantaria. O jato
não deve ser direcionado diretamente para a superfície, e a distância eÍetiva
entre o vaporizador e a superfÍcie deve ser ajustada cuidadosamente de forma a

não acarretar efeitos mecânicos.

-l

Água em Spray

OBS: Também poderá ser
utilizado equipamento de vapor
d'água a temperatura controlada.
Aplicado sobre a pedra, poderá
remover toda a sujidade
superficial. evitando a absorção
demasiada de água pela pedra.

MANUAL DE coNSERVAçÃo DE cANTARIAS 28 ,fu

Assinatura Eletrônica
MARIA DA GLORIA PITANGA - 13/08/2021 15:32:33

Processo - SUCOP/SEDOC | Nº 153589/2021

ANEXO 3 DO PROCESSO



42

- Jatêamento de água a baixa prêssão - Trata-sê da aplicação de jato de
água, com a utilização de equipamento de jateamento que permita o controle da
pressão (máx 2,5 - 3 atm.). Como no caso anterior, o jato não deve ser
direcionado diretamenle para a cantaria, de modo a não causar efeitos
mecânicos na superfície da pedra (remoções de rejuntos e desgastes
localizados).

Obs: Os métodos de limpeza anteriormente descritos podem eventualmente ser
complementados com escovas de náilon, porém o uso é inadequado em
superfícies de pedra muito porosa.

6.'1.1.2. LIMPEZAQUíMICA

- Pastas aquosas - O método tem dupla vantagem: prolonga o têmpo de
contato entre a superfície a ser limpa, enquanto diminui a penetraçáo das
soluções na superfície da pedra. Os produtos utilizados como pastas são argilas
absorventes (sepiolita ou betonita), polpa de papel, polpa de algodão, sílica gel,
etc., que servem de suporte para a aplicação de soluções químicas previamente
testâdas. Carbonatos e bicarbonatos de amônia diluídos em água podem ser
usados como soluções a serem testadas, se os métodos de jatêamento e
pulverização de água já descritos não conseguirem removêr todos os depósitos
de sujeira da superfície. Resistindo ainda a sujidade, pode-se reforçar a solução
com o sal EDTA dissolvido na solução em menores proporções.
O tempo de aplicação desses produtos deve também ser determinado pela
análise "in situ" ou em laboratório.
Testes prévios de aplicação devem ser realizados, anotando-se a soluÇão a ser
aplicada bem como o tempo de aplicação. Efetuados os testes, verifica-se o
efeito alcançado e determina-se o método a ser utilizado em toda a área a ser
limpa.

ma Bdoíib-Fachâdâ da rsÍêjâ
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É o uso de métodos abrasivos. Devem ser aplicados em superfícies que ainda
se mantêm coesas, ou seja, não há desagregação superficial da cantaria. As
áreas onde deverão ser aplicados esses métodos devem ser limitadas apenas
aos locais em que os anteriores não deram resultado. Os equipamentos muito
abrasivos estão descartados, pois seu emprego não permite o controle efetivo
do nível de limpeza desejado, desgastando áreas de cantaria de forma mais
agressiva e profunda, envolvendo grandes perdas de pedra.

- Microjateamento de areia - Consiste na remoção das camadas de
sujidade através dê êquipamento apropriado, que provoca jatos de
micropartículas (microesferas de vidro, pó de mármore, gesso, pó de quartzo,
etc-) a pressão e quantidade controladas e é aplicado nas superfícies de pedra.
Pode remover sujidades mais resistentes como tintas, crosta negra e manchas.
Exige importação do equipamento, mas a sua alta eficiência poderá diminuir os
custos de aplicação-

&

Y

Microabrasador (brocas dentárias) - método de limpeza
abrasiva limitado, para uso somentê em pequenas áreas. Sua
utilização em áreas maiores é inviabilizada pelo tempo gasto na

remoção, tornando-o impraticável.
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Limpeza com bisturi ' It/étodo que exige muita habilidade e paclência do
operador, pois, à semelhança do anteriormente descrito, seu uso em cantaria é
limitado devido à demora e às dimensôes das áreas a serem limpas.

- Limpeza a Laser - método que exige equipamentos de limpeza próprios.
Através de uma pistola a laser, que emite latos de raios laser diretamente sobre

a cantaria, remove-se principalmente aquela sujidade que não Íoi tirada pelos
métodos anteriores. Um grande impedimento para seu uso é tanto o alto custo
do equipamento como o da sua importação.
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OBS: A limpeza de grandes áreas de superfície de cantaria poderá ser feita pelo
método das "tentativas progrêssivas", que consiste em aplicar os métodos de
limpeza já descritos, aumentando os diversos graus de aplicação até se obter o
nível de limpeza dese.jado. Esse método é limitado pelas características físico-
químicas e ambientais do meio onde está inserida a superfície de pedra a ser
limpa, bem como pelas condições de sujidade e de degradação da cantaria.
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6.2- RECONSTTTUTÇÃO DE CANTARTAS

6.2.1- COM PRÓTESES

Consiste na reconstituição das perdas ocorridas na cantaria, através da
aplicação de próteses de pedra com as mesmas características físicas da
original. A escolha das próteses de pedra a serem aplicadas requer um apurado
dom artístico, pois somente técnicos-escultores são capazes de confeccionar
determinados tipos de prótese, principalmente aquelas que exigem
complementação de ornatos, cimalhas, cartelas de pedra. Na escolha da pedra a

ser aplicada como complemento da lacuna, é preciso considerar também a cor
e a textura, que deverão ser o mais semelhantes possível da cantaria a ser
reconstituída.

PE- PÍóresês dê pêdra - Foro: FÉdêricô Almeidâ.

A aplicação de próteses de menores dimensões pode ser feita apenas com o
auxílio de colas ou resinas. Os pequenos pedaços regulares da pedra escolhida
são cortados e colados nos locais determinados, para possibilitar o perfeito
encaixe da nova prótese.
As colas e resinas que se podem aplicar devem ter os sêguintes requisitos: boa
adesão, durabilidade, baixa retração, elasticidade e rigidez. Epóxis, resinas
poliéster, poliuretano e acrílica são colas que têm melhores propriedades
adesivas e mecânicas. As juntas também devem ser reconstituídas, pois as
emendas dessas pequenas próteses não poderão se tornar aparentes, sob pena

de prejudicar a leitura da cantaria. São disfarçadas através de resinas
devidamente entonadas para se ter uma perfeita integração com o material
original.

Quando se empregam próteses de maiores dimensôes, necessária se faz a

aplicaçâo de reforços com pinos metálicos (aço inox ou latão). A prótese a ser
aplicada deverá ser perfurada de forma que os pinos metálicos, cravados na
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cantaria, se adaptem aos furos a serem êxecutados. Colas epóxicas são as mais
indicadas para garantir a estabilidade dessas peças de pedra, mas pode-se
também, em determinados casos, utilizar as resinas poliéster.

f
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6.2.2. COM ARGAMASSAS

As argamassas para reconstituição das cantarias são atualmente usadas no
preenchimento de fissuras. São usualmente confeccionadas com cal hidráulica
como aglomerante- O agregante a ser escolhido dependerá das caracterÍsticas
granulométricas do material a ser reconstiluído- A aplicação de fungicidas e

filtros de UV deverá sêr apropriadamente utilizada. A adição de pigmentos
inorgânicos e quimicamente estáveis, tais como terra ou óxidos metálicos, é
permitida- O uso das argamassas com o tradicional cimento deve ser evitado,
pois ele pode ocasionar a formação de sais solúveis, danosos à pedra.

6.2.s- COM POLÍMEROS

A reconstituição da cantaria através de polímeros deverá ser efetuada
superficialmente através da utilização de pastas feitas "in situ", tomando-se
como base as características da pedra a ser recomposta. Deve-se ter o cuidado
de não deixar a superfície da cantaria com aparência artificial, e especial
atenção deverá ser tomada para que as intervenções se limitem apenas às

áreas de lacuna que realmente comprometam a leitura da superfície lapidada.
As resinas poliéster, epóxicas e acrílicas são as mais utilizadas atualmente. Os

agregantes das pastas serão deflnidos conforme as características da pedra a

ser reconstituída, de modo a possibilitar a perfeita integração da cor e da textura
originais.
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Nos trabalhos com altos índices de exposiÇão à luz, deverá ser prevista a adtção
de produtos filtrantes de raios UV. Cada tipo de resina tem o apropriado filtro UV
e deve aditivar as pastas na proporção enlre 1ok a 2ok. Devem-se eÍetuar
testes prévios para determinar o percentual adequado dos produtos filtrantes,
pois tem-se verificado que a alta concentração deles modifica a cor da pasta,
dificultando a integração cromática.

Na utilização de pastas como colas e adesivos, deve-se ter o mesmo cuidado
que com as pastas reconstituidoras.

Os agregantes utilizados são talco, dióxido de zinco, pó de mámore,
microesferas de vidro ou outros matêriais inertes. Devem-se misturar às pastas
pigmentos naturars a fim de se obter a tonalidade deseiada para uma boa
reintegração.
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6.3- CONSOLTDAÇÃO DE CANTARTAS

Entende-se por tratamento de consolidação a impregnação de produtos que penetram
na pedra, melhorando e aumentando a coesão do material alterado em seu substrato,
resultando na melhor resistência aos processos de deterioração.
A consolidação da pedra pode ser executada com produtos inorgânicos e orgânicos
(polímeros). Cada uma dâs categorias tem suas vantagens e desvantagens: os
inorgânicos são menos elásticos e mais duráveis; os orgânicos são, em geral, mais
elásticos e têm melhor propriedade de adesão.
Os produtos consolidantes devem ter algumas propriedades fundamentais.

não devem formar subprodutos deteriorantes;
devem ser absorvidos uniformente pela pedra;
terão a profundidade de penetração controlada, dependendo das
características da pedra e do grau de fluidez do consolidante;
devem ter o coeficiente de dilatação térmica próximo do da pedra a
ser consolidada;
se são produtos repelentes à água, não devem tornar a pedra
totalmente impermeável;
devem manter a aparência externa da pedra.

A impregnação dos consolidantes é feita por diversos métodos, desde a aplicação
com pincéis e escovas até a pulverizaÇão. As peças de menor porte podem ser
impregnadas a vácuo, dentro de autoclaves específicas. Testes laboratoriais devem ser
prêviamente feitos para êscolher o mêlhor método de impregnação e determinar a Sua

proÍundidade. Existem vários consolidantes, cada um deles indicado para ser usado em
determinado tipo de pedra. Por exemplo:

CONSOLIDANTES
Silicato de Etila Usado em consol dê arenitos cerâmicas,
Alquil.alcoxisilano Usado em consol o dê ârenitos
Mistura de silicato de etila +

Alquil-âlcoxisilano usada em consolidação de aren;tos, cerâmicâs

Alquil-âril-pôlisiloxano lJsado em âlven arenit câlcários
Rêsina acílica Usãdã êm consoli de mármores e cãlcários co ctos,
Mistura de resina acríllca e
silicone Usâda em má calcários ê arênitos

Também como consolidante inorgânico há o hidróxido de bário ou hidróxido de cálcio,
que pode ser usado em pedras calcárias se as descontinuidades dos vazios não

superarem 50 - 100"cm.

6.4- PROTEÇÃO DE CANTARIAS

A proteção de cantarias pode sêr feita através do uso de produtos químicos ou de uma

efetiva ação externa para eliminar as fontes de degradação da pedra.
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6.4.1. PRorEÇÃo supenrrcnl

A proteção superficial de cantarias é um procedimento recomendado toda vez que o
fator de alteração da pedra agir principalmente na superfície externa do material:
poluição, condensação de umidade química e mecânica, ação da chuva. A proteção
superficial não é aconselhável no caso de penetraÇão da água na pedra por
capilaridade.

As principais propriedades dos produtos a serem utilizados como protetores são:
- inércia dos produtos utilizados;
- não formação de subprodutos degradadores da pedra;
- boa estabilidade química;
- boa estabilidade contra os raios UV,
- boa permeabilidade de vapores de água;
- mínima influência nas propriedades óticas e cromáticas da superfície da pedra

São produtos recomendados como protetores:

AGENTES PROTETORES TIPO DE ROCHA
Rêsinas acrílicas Mármores, materiais de baixa porosidade
Misturas de rêsinas acrílicas e
siliconês Todos os matêriais.
Alquil-aril.polisiloxano Todos os materiais-

Para estabelecer uma proteção contra as modificaçôes cromáticas, deve-se adltivar a

solução a ser empregada com produtos filtrantes de raios UV. Existem produtos de
Íiltro UV específicos para cada uma das soluçôes empregadas. Especial cuidado
deverá ser tomado na escolha desses produtos. A proporção do uso deles deve ser
controlada, pois verifica-se que seu emprego indiscriminado reage negativamente,
modificando as cores iniciais.

6.4.2- PROTEÇÃO COrurRl UMTDADE

Como a água é o maior agente de destruição da pedra, deve-se pensar na eliminação
das fontes de umidade que porventura poderão atacar as superfícies da pedra.
Existem vários métodos de combate à umidade em edifícios históricos, que poderáo
ajudar na proteção das cantarias :

MANUAL DE coNSERVAÇÃO DE CANTARIAS Ê\lo

- Barreira física - consiste em criar uma barreira física nas paredes de um

edifício, de modo a eliminar a possibilidade de ascensáo de umidade por capilaridade.
E utilizado êm casos graves de problemas de contaminação com sais solúveis por

capilaridade. Consiste no corte da alvenaria e na aplicação de resinas poliéSter,

fOrmando barreiras físicas ao longo da alvenaria. Para isso, deve-se cortar a alvenaria
através de equipamento específico, de modo a garantir a êstabilidadê e possibilitar a

aplicação de produto impermeável que formará a barrelra física.
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Barreira Física

u
+
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1- ALVENARIA ANTIGA
2. PAREDE DA VALA EM

CONCRETO ARMADO
3- CALHA
4- GRELHA

t
I

"1" 
i

midu

- Controle climático interno - consiste em controlar os agentes do ambiente
interno onde está inserida a escultura de pedra, evitando, assim, problemas com
condensação e poluentes do ar.

- Vala de ventilação - consistê em criar uma vala em torno da fundação,
permitindo a evaporação da umidade antes da sua chegada às paredes do edifício.
Esse procedimento diminuirá a quantidade de água absorvida pela parede, reduzindo,
conseqüentemente, os danos ocasionados pela umidade.

N,T

- Vala de ventilação com enchimento - consiste em aÍastar o terreno das
fundações, criando-se uma vala com enchimento de material drenante, de modo a
afastar a umidade das paredes do edifício.

poaa
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j

f 1-
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í- ALVENARIA UMIDA
2. ENCHIMENTO COM

GRANULOMETRIA
DIFERENCIAOA

3- TUBULAçÃO POROSA
PARA ESCOAMENTO

4. LENÇOL O'ÁGUA
EXISÍENTE

-.----. - -,)

côúd..&pEv.nÚ.FÉ
Ednc.ça.. - 6tuF. Í.êír

- Proteções diversas - a simples aplicação de elêmentos protetores contra
umidade em uma ediflcação representa uma ação de proteção. Beirais, drenos e
calhas são disciplinadores de queda d'água que sempre ajudarão a afastar a ação da
umidade das superfícies de cantaria.

-,'

ê],DRE(

Além das ações mencionadas, qualquer procedimento que evite ou afaste a presença
de água na edificação pode ser considerado uma ação de proteção: um simples
conserto de tubulação de água, a aplicação de calhas, drenos, impermeabilizantes e
quaisquer protetores de infiltração de água são, sem dúvida, considerados proteção
contra a umidade.

Trabalhos de conservação têm geralmente vida útil limitada,
realizadas inspeções e manutençôes periódicas de todo o
executado.

portanto deverão ser
sistema de proteção

etc. ), SE

rnator se
Falhas do sistema de proteção (proteção superficial, telhados, drenos,
detectadas a tempo, poderão ser reparadas antes que uma agressão
desenvolva na pedra.

Operações de manutenção são necessárias para evitar a realizaçáo de trabalhos de
restauração posterior, longos e mais caros.

}'1
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GLOSSÁRIO

Abrasivo
Adesão
Aduela
Alga

Amarrado(a)
Arrecife

Arremate
Axialmente
Bactéria
Balanço

Balcão

Base
Benfeitoria

Bicarbonato de
amônia
Bocel
Capitêl
Carbonato de
amôn ia
Cartela
Cercadura

Cíclico(a)
Cimalha

Coeficiente de
Poisson
Concha
Consolida nte
Contração
Corrosão

Cristalização

Cu nha

Cu nhal

Demarcar
Desfigurar
Diagonal
Dilatação
Du reza

Que, ou o que produz âbrasão (dêsgastamenlot esfoladurai escoriação).

Alo de aderir (unir: colar; grudar).

Pedra tâlhada que compôe os arcos ou abóbadas.

Família de plantas da clâsse das criptogânicas, que vivêm no fundo ou hâ superfície de águas salgadas
ou docss.

Preso com amaÍa.

Rêcifêi rochedo ou série de rochedos situados póximos à costa ou a elê diretamente ligados, submersos
ou à pequena altura do nível do mâr.

Acabamento, cohclusão: rêmate.

Rêlâtivâmênte â eixô.

I\, croorganismo unicêlulaÍ, que sê rêpbduz por cissiparidade.

Saliência ou corpo avançêdo do edjfÍcio, em relâção às prúmadas das colunas, pilastras, paredes, etc., de
sustontação ; avançamento.

Sacâda , geralmente com bâláustre, êm fêchadâs de pisos supê.iores das construçôes, à qual se lem
acesso por uma janela rasgada por inteiro (aquelâ que se êbre âté o nível do pavimento dando frenlê para
uma sacada ou um guarda- corpo).

Parte inÍerior dê coluna, pilar, etc. Suporte de ílgura esculpida;pedestal.

Obra útil Íeâlizâdâ em propnedâde, e que vêloriza â obra feita em coisas móvêis ou imóveis com o írm de
âs conservar, melhorâr ou embelezâr.

Qualquer sal ácido dô ácido cârbônico+solução aquosa dê amoníaco, incolor, básica, com odor
câracterístico, utilizadâ em diversos e importantes setores.

Parte do piso de !m degrau que se projela cercê de tÍês cêntimelros além da Íace do espelho.

Remate de coluna, sua parte superior;geralmentê é esculpido.

Oualq,Jêr sal ácido do ácrdo câôônrco+a.nônra.

SupeíÍcie lisâ num piso ou num pêdestal, destinada, por via de regra, a receber urna inscrição.

Moldura de portas ou janêlas, pode ser de pedrâ, madeira ou mâssa,Tudo que guarnece ou orna o
contomo de algum objêto; orlâ.

Que se reêliza ou se repete numa cerla ordem.

Elemento formado por diferentes molduras, colocado na parlê superior, que termina, coroa ou remata uma
fachadâ, um elemento conslrutivô ôu uma ediÍlcação. Moldura usâdâ pâra concodar o plano do leto com
os dâs pârtes intemas.

CoeÍiciênte que âvaiia a rigidez do matêrial na direção perpendicular à direção de aplicaÉo dos esíorços
dê tração.

Qualquer objeto ou utensílio de íeitio análogo ao da concha.

Que consolidâ (torna sólido, seguro, estável).

Ato ou efeito dê contrair-se; encolhimenlo, diminuição, êncurtamênto.

AÇão ou eÍêito de corroer-se. Desgaste ou modificação química ou eletro-química espontânea de agentes
do meio ambiente.

Passagêm de uma substância dum estado amorío (líquido ou gás) para o êstrado cristalino, ou de uína
soluÉo parê este estado. Aglomerado de cristâis.

Pêça de feno ou de madeira , em Íormâ de diedro sólido, baslânte agudo, que se aôlíoduz em uma brecha,
para íender pedrâs,mâdeiras,elc., para servir de cêlço, ê pâra Ílrmar ou aiustar cerlãs coisas.

Ângulo extêmo e saliente, formado por duas paredes mnvêrgentes, podendo ser de madêira, pedra ou

massa .

À,4arcâr os limiles de; exkemar; delimitar.

AlleÍaí a figura ou o êspeclo de; adulterar.

OblÍquo. Num polígono, segmento de reta que une um véítice a outro não cônsecutivo.

Aumento de dimehsóes. Aumento de volume. Alârgâmento , ampliaçáo.

Oualidâdê ou estêdo dê duro; rijêza. Resistência que o mineral oÍerece ao esforço exercido à sua
supeíície com o fim de riscâr.
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Módulo de
elasticidade
Embasamento

Engastado
Entremeado
Enxurrada
Erosão

Escultura
Litúrgica

Esquadrejame nto
Estabilidade

Expansão
Fibra vegetal
Fluorssilicato

Frontão

Funcionalidade
Fungicida
Fungo(s)
Fuste
Granulometria

Golfinho
lmpregnação
lncrustação

lnfestação

lntercalado(a)
Junta solta
Lacuna
Lapidado(a)
Lastro de navio
Lavabo

Liquefação
Macroscópico(a)
Mourisco
Oxidado
Paliçada

Módulo dê elasticidade ou de Young "E" é uma constante de proporcionalidade que catacleÍiza cada
material.

Base de um êdificio ou de umâ construÇão. 8ase, ordinariamente simples, larga e sem omatos, que
sustenta pedestais de colunas ou de eslátuas.

Êmbutido; encravadol encaixado.

lntermêdido;intercalãdo;inteÍposto.

Volume de água quê corre com grânde força,

Ato dê corroer pouco a pouco. Írâbâlho mecânico de desgasle reâlizado pêlâs águas conentes, e que

também pode ser fêito pelo vênto (erosão êólica), pelo movimenlo dãs geleiras e ainda pelos mares.

Escultura que têm Ínalidade litúrgica: lavabos, pia batismal, pLâ de água benia, etc

Ato ôu efeito de esquadrejar (senar ou cortâr eln esquadria)

Propriedâde geraldos sistemês mecânicos, eletricos e âeaodinâmicos, pela qual o sistema retornâ ao
êstâdo dê êquilíbrio âpós sofrer uma perlurbação.

Ato dê expêndir-se, alargar-se, dilatar-se, amplrar-se.

Qualquêrfibra de origem vegetal.

Oualquer sal do ácido fluossilícico (liquido ancolor, Íumêgante, solúvel em água, venenoso, corÍosivo) .

Fórm. ÍH2SiF6l.

Espéciê dê empena que seÍve para côrôâr a pêde cênkaldo ÍaontispÍcio (fachada principal; frontaria) da
igreja, quase sempre trabalhâdâ e encimada ao meio por uma cruz.

Qualidade daquilo que atende à função, ao fim pratico.

Diz-se de, ou subsláncia êmprêgada no combate aos Íungos.

Organismos vegetais, dos quais fazem parte o cogumelo, os bolores e as orelhas-de_pau.

Parte principal da colunê, entre o capilel e â base.

Proporção relativa com que parlículas de difêrêntes dimensóes êntram na composiÉo de um solo ou de

um agregado.

Figura dâ armaria que representa este animê1.

Ato ou efeilo de rmpregner-se (infiltrâÊse em; pênetrar-se em).

Ato ou eÍeilo de encrustaa-se. Depósito de mâtériâ sólidê , iniciahente em soluÉo, sobre qualquer matriz

Ato ou êfeito de inÍestêr (perconer devastando; assolar; invadir: causar grandes eslrâgos, sérios danos a).

Ehtremeado; intêíposto.

Forma de assentamento de pisos êm placas de forma quê os rejuntes estejam alinhados.

Falhâi fâlta; cavidadê.

Talhâdo , polido.

Tudo quanto sê metê no porão do navio párâ lhê dar estabilidâde.

Pequena bacie ou chafsriz com uma bi6a . Nas igrejas, é gêralmente situâdo na sacristia ou no coÍedor
que liga esta à câpêlâ-mor.

Ato ou êfeito de liquêfêzer(-se), de torna.(-se) liquido.

Diz-se das observações feilas à vista desármadá. Relativo âo exâme do quê é grandê-

Dâ mourâna (tena dos mouros).

ôombihado com oxigênio; enfenujado.

Tapumê ou c€rca de pâus Ílncâdos na terra pare defesa de rêduto. Cerca ou g.ade duplâ, recheada de
bano e fibrâs vegetais ou outros materiâis, qúe lhe conÍerem estâbilidade e resistência

Parâmetro

Patamar
Pétreo
Pia de água benta
Pia de Batismo
Porosidade

Vâriável ou constante à qual, numa relãção dêterminada oü numâ quêstão especifica, se âlribui um papêl
pârticular e distinto dadas outras variáveis ou conslantes.

Piso de certa largurâ no começo ou 6m dê uma escada .

De pedrâ; pêtroso.Com aparêncla ou resistênciâ de pedra-

Vâso de pedrâ, com água benta.

Grande vaso de pêdrâ onde se verte a água utilizada no batismo.

Oualidade de poroso (que tem poros , pequenos orifícios de pâssâgem).
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PoÉante
Precipitação
pluviométrica
Prisma retangular

Prótese
Pulverização
Radiação

Rejunto

Ressaltados(as)
Retração

Rigidez
Rugoso(a)
Ruptura
Salinidade
Sazonal
Soco
Solidificação
Substrato
Sujidade
Taça de Púlpito
Tardoz
Trabalhabilidade
Umidade absoluta
UV

Portada

Vaporização
Voluta

Grande porta, enquadrada por composigáo ornamental. Exemplo:Portadê da lgrejâ do Carmo Ouro
Preto, atribuída ao Aleíêdinho.

Quê porta ou lêva-

Índice quê mede ã queda de chuvas em umê dêterminâda regláo.

Poliedro em que duas Íaces sáo polígonos paralelos e côngruos, e as outras são paralelogramos.lJtilizado
para dispersar, refratar e ou reflêlir luz.

Substitulo ou sucedáneo duma parte perdida.

Alo de pulverizar .

Qualquer dos procêssos fisicos de emissáo e propagação de energia, seja por intermédio dê fênômenos
ondulatórios, seja por meio de pârtículas dotadês de eheruiê cinéticê.

(Rejuntamento)Camadê fina de argamassa especial, própria para Íormar as junlas das pedras nas
paredês d6 obras.

Relevados; destâcados.

Ato ou efeito dê íetÍair-se. Contração pêrmanênte de um concreto ou de uma argâmêssa, que se veriÍlcã
duÉnte o seu endurecimento.

Qualidade de rígido (que não é flexível, riio, resistente).

Ouê tem rugas; enrugado, áspero.

Ato ou efeito de romper-sê; rompimênto.

Oualidade de salino.Têor dê substâncias salinas em úm líquido.

Próprio de, ou que se veriÍicâ êm uma sazâo oú estaÉo.

Base quadrangular dê um pedeslal ou de algum oulro elêmenlo arquitetônico.

Passagem direta do êstado liqúido ao estado sólido.

O que constitui a paÍte essenciál; bâse; fundâmênlo; essênciâ.

Qualidâde ou estado de sujo.

Bacia ou tanque dê chafariz em forma de cálice.

Facê foscá dâ cêntaria que fica para o interior da parede.

Propriedade que aprêsenta um mâtêrial de ser fêcilmente prêparâdo e âplicado em obras.

Qualidade ou estado de úmido ou ligeiÉmênte molhado.

Raio ultraviolêta (râdiâçáo êletromágnética de comprimento dê ondâ situâdo, aproximadamente, enkê 40
e 40004).

Ato ou eÍêito de vaporizar (converter em vapoô.

Omato moldêdo em forma dê espiral, êm trabalho dê lalhê ou êscultura em pêdrâ, bâstantê usado nê
omamenlação êx1êma e interna das igrejas mineiras do século XVlll.
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