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1 - Introdução 

 

 
1.1 – Resumo do Projeto Inicial 

 

Observação – O texto abaixo é um resumo do projeto inicial que foi aprovado 

pelo Mackpesquisa: embora conservando seus princípios gerais básicos, a 

pesquisa foi redirecionada e ganhou maior objetividade, tanto devido aos 

esclarecimentos realizados, no interior do grupo de pesquisadores, em seus 

momentos iniciais, de algumas questões presentes no projeto, como pelo normal 

aparecimento de importantes questões em seu desenvolvimento. 

 

A pesquisa proposta visa o estudo de três edifícios históricos, o Casarão de Dona Veridiana 

Prado (1884), o Prédio do Mackenzie College (1894) e a Mansão da Vila Penteado (1902), 

situados no bairro de Higienópolis, ainda preservados e que passaram por processos de 

reformas, refuncionalizações e restauro; supomos que tais estudos permitem revelar e 

qualificar as expansões urbanas ocorridas nessa área histórica de São Paulo. O 

desenvolvimento da área que compreende os três edifícios constituem marcos da justaposição 

de atividades rurais, educacionais e implantação crescente de atividades industriais e 

comerciais; dessa maneira, a pesquisa contempla alguns aspectos históricos e urbanísticos da 

cidade, as questões tecnológicas, os interesses econômicos (projeto de desenvolvimentos das 

elites cafeeiras), o mercado consumidor em expansão e esses marcos profundamente 

contaminados pelas culturas europeia e americana de então. 

De início, podemos inferir a grande importância dos dados icônicos, como mapas do bairro em 

diversas épocas, projetos, fotografias, desenhos e ilustrações originais e atuais dos edifícios, 

no sentido de revelar aspectos efetivos da cultura material nem sempre possíveis de serem 

traduzidos em argumentos verbais. 

A pesquisa foca o Casarão Dona Veridiana como elemento principal de análise no sentido de 

elaborar parâmetros para a orientação do seu processo de intervenção e requalificação que 

está em andamento. Ao mesmo tempo, enquanto “elementos controle” da pesquisa, elegemos 

o edifício do Mackenzie College (1894) e a mansão da Vila Penteado (1902), pois, além de 

contemporâneos ao casarão, pertencem a terrenos vizinhos e possuem linguagens distintas 

enquanto partido estético de projeto, com implantações semelhantes em seus respectivos 

terrenos. Esses dois edifícios também passaram por processos de refuncionalização e de 

restauro. 



5 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
Dessa maneira, a presença singular das três edificações criam referenciais que permitem 

comparações pertinentes e adequadas na medida em que alertam para aspectos presentes ou 

ausentes no elemento principal estudado. 

Consideramos que esse conjunto, determinando um polo urbano historicamente importante, 

constitui marco determinante para a compreensão e a qualificação do processo de 

desenvolvimento urbano ocorrido no bairro de Higienópolis. 
 
 
 
 
1.2 – Considerações sobre a Avaliação dos Pareceristas e reformulações na pesquisa 
 

O texto completo das Avaliações dos Pareceristas encontra-se no Anexo 4. 

 

Nossas considerações e esclarecimentos sobre as avaliações dos pareceristas do Projeto 

Inicial de Pesquisa se tornam absolutamente necessárias, pois desempenharam papel 

importante para as primeiras revisões que fizemos. Convém esclarecer que o projeto aprovado 

pelo Mackpesquisa continha 17 páginas, com vários pressupostos iniciais que se mostraram 

equivocados ou inadequados para as finalidades às quais a pesquisa foi direcionada. 

Nesse sentido, e para o entendimento do conteúdo deste Relatório, que está estruturado em 

oito seções, realizamos abaixo considerações e esclarecimentos pertinentes aos comentários 

realizados pelos pareceristas: 

 
[Parecerista 1] – (Citando as intenções da pesquisa)... contribuição "para o 
aprofundamento da interpretação das posturas de preservação e da legislação urbana 
para a compreensão da interface das duas nas práticas de preservação adotadas na 
região". Os dois termos elencados “posturas de preservação e legislação urbana” tem 
sido, ao longo do tempo, objeto de profundas transformações e diferentes 
interpretações. A discussão contemporânea, principalmente no que se refere à 
preservação, tem sido tão rica quanto plena de contraditórios. O projeto não deixa 
claro qual o envolvimento previsto para esse assunto, como pretende tratá-lo e quais os 
pressupostos iniciais de sua abordagem. 

 

Realmente a frase citada, contida no projeto inicial da pesquisa, está equivocada, pois não era 

nossa a pretensão de tratar assuntos referentes à “legislação urbana”, como realmente não 

aconteceu. Na verdade foram visualizados o desenvolvimento dos traçados viários e os 

retalhamentos do território, através dos loteamentos, e em várias épocas, procurando entender 

não o “porque” dessa constante ampliação, mas o “como” o entorno urbano impactava com o 

esse polo inicial de Higienópolis, determinando a perda e as mudanças de funções e de 

simbolismos (aspectos constantes da seção “5.1 – Evolução do bairro de Higienópolis: 

Indicadores iconográficos” deste Relatório). 
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Por outro lado, nosso envolvimento com as questões relativas aos restauros – já que foram 

realizados no edifício do Mackenzie College e, parcialmente, na mansão da Vila Penteado – 

objetivaram resgatar, através de seus diagnósticos, não apenas os dados originais dessas 

construções, mas também as marcas de intervenções ocorridas em várias épocas. O foco 

principal que damos ao Casarão de Dona Veridiana se justifica porque a edificação está 

prestes a ser restaurada, além de ser, talvez, a mais importante no estabelecimento inicial das 

características do bairro. Não se trata, pois, nem de analisar nem de criticar as “posturas de 

preservação”, termo que também usamos de maneira inadequada na formulação inicial da 

pesquisa. Quanto a isso, nossos objetivos são ilustrados nas análises realizadas na seção “4 – 

Casarão Dona Veridiana: cronologia arquitetônica e hipóteses de plantas”. 

 
[Parecerista 1] – Por outro lado, no subitem 5.1 – Aspectos históricos e urbanísticos, 
desenvolve uma ampla argumentação sobre o desenvolvimento do capitalismo e a 
sobre as repercussões da revolução industrial, principalmente na Inglaterra, sem que 
isso, aparentemente, implique em alguma luz sobre o trabalho proposto, ou mesmo as 
repercussões no Brasil e na cidade de São Paulo. Vale, entretanto, ressaltar que ao 
final dessa argumentação sobre a revolução industrial o texto aborda o aparecimento do 
estilo eclético, estilo este que será amplamente utilizado nas construções do final do XIX e 
começo do XX em São Paulo. Ainda assim o texto apresenta-se um tanto desconexo, 
quase um corpo estranho ao projeto. 

 

As longas argumentações sobre o desenvolvimento do capitalismo e as repercussões da 

revolução industrial na Inglaterra também se revelaram inadequadas. Entretanto, um recorte 

desse assunto que mais demonstrou importância foi o envolvimento dos três proprietários 

nessas questões, principalmente por eram importantes produtores de riquezas e/ou pelo 

envolvimento com as elites econômicas e políticas, tanto paulistas como internacionais. Sem 

dúvidas, as ideias da época, de “progresso” e de “qualidade de vida”, influenciaram de forma 

decisiva para a escolha das tipologias de construções que realizaram: o eclético (Casarão 

Dona Veridiana), o estilo georgiano (Mackenzie College) e o art-nouveau (Mansão dos 

Penteados). Nesse sentido, grande parte do texto sobre o desenvolvimento do capitalismo e da 

revolução industrial foi eliminada do trabalho. 

 
[Parecerista 2] - Podemos vislumbrar um esboço de “revisão bibliográfica” ao longo do 
texto, mas que é insuficiente. A bibliografia que foi citada no item 5.1 - por exemplo - não é 
a de maior relevância para o trabalho em questão, pois enquanto foram citados autores 
relativamente desconhecidos, nomes como Beatriz Mugayar Kühl, Geraldo Gomes da 
Silva (arquitetura ferroviária e arquitetura do ferro), e Annateresa Fabris (ecletismo) - apenas 
relembrando alguns — foram ignorados. 

 

Na revisão bibliográfica, e por sugestão do parecerista, foram consultados e incluídos os textos 

de Beatriz Kühl “Restauração hoje: método, projeto e criatividade” e “O tratamento das 

superfícies arquitetônicas como problema teórico da restauração”, bem como o texto 

Annateresa Fabris “O Ecletismo à luz do Modernismo”. Como ressaltado anteriormente, 

embora nossas preocupações não se dirijam propriamente para as questões que envolvem o 
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restauro, alguns conceitos contidos nos textos de Beatriz Kühl foram úteis na questão da leitura 

dos elementos arquitetônicos. Com o mesmo sentido foi útil o texto de Annateresa quanto à 

exposição de características singulares do Ecletismo presentes no Casarão Dona Veridiana. 

O texto de Geraldo Gomes, embora importante, não contribuiu para nossas análises. 

Quanto aos “autores desconhecidos” presentes em nossa bibliografia, de alguma maneira seus 

textos contribuíram para o entendimento de algumas singulares questões propostas, ou que 

surgiram no decorrer da pesquisa. 

 
[Parecerista 2] – Por outro lado, na proposição central do trabalho - análise dos três 
casarões — pelo menos no caso do palacete de D. Veridiana Prado muito pouco fica a 
ser desvendado pela pesquisa após os estudos bastante completos de Maria Cecília 
Naclério Homem, estudos citados e reconhecidos inclusive pelo proponente. A discussão 
da pertinência da presente pesquisa e qual a contribuição que ela trará para o estado 
atual da arte, não foi feita adequadamente. 

 

Para nossa pesquisa, os dois livros mais importantes e fundamentais, tanto para o conhecimento do 

bairro de Higienópolis como para a documentação dos edifícios em foco, são o de Maria Cecília Naclério 

Homem, “Higienópolis: grandeza e decadência de um bairro paulistano”, e o de Silvio Soares 

Macedo, “Higienópolis e arredores: processo de mutação da paisagem urbana”. 

O primeiro, de Maria Cecília, trata de uma série de dados históricos e assuntos, como a 

configuração espacial do bairro em seu início e posteriores desenvolvimentos, seus primeiros 

moradores, suas vidas e relações familiares, seus hábitos e costumes, suas moradias, entre 

outros: chega a fazer alguns inventários de algumas habitações. Nesse sentido, trata-se da 

melhor e mais completa documentação sobre o bairro (curiosamente, no título da 2ª. edição 

lançada em 2011, a palavra “decadência” foi retirada, resultando em “Higienópolis - grandeza 

de um bairro paulistano”). 

O segundo, de Silvio Macedo, tendo como pano de fundo alguns documentos e dados 

históricos, analisa o desenvolvimento do bairro segundo importantes questões relativas à 

paisagem urbana. 

Com ênfases diferentes desses autores, ainda que muito baseados em suas informações e 

análises, a presente pesquisa procura resgatar as questões de linguagens da arquitetura, as 

características dos projetos iniciais dessas três edificações, bem como as interferências nelas 

ocorridas, seja por reformas naquilo existente, seja em acréscimos ou demolições ocorridas, 

seja nas adequações espaciais às novas funções criadas pela falência das antigas, seja pelas 

mutações de seus simbolismos ocorridos no transcorrer do tempo. A contribuição para o 

estado da arte, realmente obscuro no texto do projeto de pesquisa inicialmente apresentado, 

fica evidenciada pela descoberta das prospecções realizadas antes do processo de restauro 

desses edifícios, quando dados arquitetônicos fundamentais existentes nas suas origens só 

agora foram revelados. Basta lembrar que   –   não existem desenhos originais do casarão de 

Dona Veridiana, obrigando-nos a realizar “hipóteses de plantas” pela análise do cruzamento de 
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dados icônicos existentes em raras fotos históricas com desenhos bem posteriores à sua 

construção; mesmo esses, são confusos e não merecedores de total crédito, pois existem 

contradições entre eles   –   não existem plantas originais do edifício do Mackenzie College e o 

seu autor é desconhecido; as mudanças nele ocorridas, fruto de destinos funcionais 

diversificados, só foram reveladas quando de sua prospecção visando o restauro e a mudança 

de função para Centro Histórico   –   as informações históricas existentes sobre a mansão da 

Vila Penteado são as mais detalhadas; mesmo assim, as documentações e prospecções 

realizadas sob a orientação de Regina Tirello e realizadas pelo Canteiro Escola da CPC-USP 

(parte delas estão no Anexo 3 deste Relatório) demonstram as especificidades de mudanças 

ocorridas na arquitetura da antiga mansão. 

E isso implica em questões de Linguagem que são enfatizadas em nossa pesquisa. Supomos 

que seus resultados possam alertar para algumas questões; o mesmo obscurecimento ou 

destruição deve estar ocorrendo em antigas edificações, habitações, mansões e palacetes 

ainda existentes no bairro de Higienópolis. 

 
[Parecerista 2] – Os objetivos, embora bem definidos, não me parecem de todo 
congruentes, pois se todos os objetivos tendem aos estudos de história e de morfologia 
urbana, a abordagem centrada em três casarões não me parece a mais adequada. Sem 
abandonar esta possibilidade, o Projeto deveria TAMBÉM abordar a análise de 
modelos urbanísticos brasileiros.. 

 

Conforme o parecerista quando cita, “se todos os objetivos tendem aos estudos de história e de 

morfologia urbana”, devemos concordar com ele: alguns dos objetivos contidos no projeto inicial de 

pesquisa foram ou equivocados ou redigidos de maneira não esclarecedora, pois nossas preocupação 

não são exatamente circunscritas nem à história nem à morfologia urbana, mas às mutações de 

linguagens de arquitetura. Nesse sentido, é também pela falta de clareza em nosso texto inicial quando o 

parecerista diz que “... a abordagem centrada em três casarões não me parece adequada”. 

 
[Parecerista 2] – (...) o enfoque metodológico apresenta-se deficitário: em parte 
porque ele se apresenta desconectado dos objetivos, dando um valor excessivo aos 
estudos da Vila Maria e da família Prado e não enfatizando a questão dos estudos 
urbanísticos mais amplos, e em parte porque a descrição metodológica não 
conseguiu explicitar como se dará o processo analítico, ou seja, como os três 
edifícios selecionados serão informantes da questão central da pesquisa que é a “gênese 
e a identidade cultural do Bairro Higienópolis” (sic), pois, a princípio, estas edificações 
informam mais sobre a identidade cultural do que sob a gênese propriamente dita, a 
tese de que eles informariam também sobre a gênese é uma tese instigante, mas para 
tanto precisava ser melhor desenvolvida. 

 

Pelo que até aqui expusemos, e pelas considerações acima feitas pelo parecerista, podemos 

constatar que o título dado à pesquisa está completamente errado porque “a gênese e a 

identidade cultural do Bairro de Higienópolis” realmente implica em leituras de intenções que 

não são as da pesquisa: a consideração do parecerista, “... dando valor excessivo aos estudos 

da Vila Maria e da família Prado e não enfatizando a questão dos estudos urbanísticos mais 
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amplos...”, revela uma dessas leituras. Nesse sentido, tentamos mudar seu título, mas isso não 

foi possível pelas indesejáveis implicações burocráticas que tal mudança causaria. 

 

Como deveriam acontecer, alguns redirecionamentos foram realizados na pesquisa pelo 

caráter inócuo de alguns conceitos, pelo surgimento de outros importantes, pelos conteúdos 

inicialmente não previstos, mas verificados em vários documentos e material iconográfico, bem 

como pelas avaliações dos pareceristas. Esperamos que tais questões e esclarecimentos 

estejam resolvidos nos conteúdos de “1.3 – Objetivos”, “1.4 – Ações, Hipóteses e Metodologia” 

e “1.5 – Bibliografia”, relatados a seguir. 

 

 

 

 
1.3 – Objetivos 
 
Principais objetivos atuais do projeto 
Atendendo aos comentários realizados pelos pareceristas quanto ao projeto inicial da pesquisa, 

e pelas características do seu desenvolvimento, realizamos redirecionamentos quanto aos 

objetivos principais e aos objetivos específicos, procurando um melhor entendimento e 

esclarecimento dos mesmos. Não houve mudanças fundamentais dos objetivos da pesquisa, 

mas a realização de um recorte mais inteligível quanto às nossas preocupações e intenções. 
 

1.3.1 - Objetivo geral 
Tendo como foco principal as mudanças ocorridas no Casarão de Dona Veridiana Prado, 

desde sua implantação em 1884 e percorrendo as diversas etapas em que sofreu intervenções, 

a pesquisa tem como objetivo estabelecer os impactos causados pelo desenvolvimento do 

bairro de Higienópolis, cidade de São Paulo, nos processos de requalificação e 

refuncionalização do edifício. 

Os referenciais significativos de nosso objeto de estudo plasmam-se nos aspectos da 

organização da chácara Vila Maria na qual se insere o casarão e nas características de seu 

edifício. A qualificação da sua configuração no terreno implica em sua localização na malha 

urbana, seus acessos, a organização dos jardins, suas circulações e locais de serviços 

externos. Quanto ao edifício, tais referências revelam-se nos seus aspectos estruturais 

construtivos, na determinação de materiais, na tecnologia empregada, na sua distribuição 

funcional, na maneira como são relacionadas e dimensionadas essas várias funções espaciais, 

na linguagem empregada nos elementos adicionais à estrutura e no seu mobiliário original. 

Para melhor entendimento dessas mudanças, como “elementos-controle” foram escolhidos o 

terreno e o edifício do Mackenzie College (1894) e o terreno e o palacete da Vila Penteado 
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(1902) os quais, além de contemporâneos ao Casarão, pertencem a terrenos vizinhos: embora 

com linguagens distintas enquanto partido estético de projeto, possuem implantações 

semelhantes em seus respectivos terrenos e demarcam um período importante do 

desenvolvimento da cidade de São Paulo. Tal como o Casarão D. Veridiana, esses dois 

edifícios também passaram por processos de refuncionalização e de restauro, também 

causados pelos impactos das mudanças ocorridas no bairro. Consideramos que as 

metamorfoses ocorridas nesse conjunto de três edifícios constituem um referencial significativo 

para o entendimento da qualificação do bairro de Higienópolis. 

 
1.3.2 - Objetivos pontuais 

1. Verificar o universo cultural da elite paulistana nesse período do surgimento dessas três 

edificações e suas relações com a elite europeia e/ou norte-americana, especialmente as 

preferências quanto ao modo de vida e respectivos referenciais quanto às configurações de 

seus edifícios: estabelecer articulações gerais entre o panorama econômico, os valores 

históricos referenciais da época, suas tipologias arquitetônicas e o entendimento das 

significações de suas linguagens. 
2. Entender a organização histórico/espacial desse polo urbano e sua relação orgânica com a 

cidade: expansão da malha urbana tendo como referência o bairro de Higienópolis. 

3. Verificar as características arquiteturais e urbanas ocorridas em várias épocas: as mudanças 

e implantações de serviços públicos nas áreas vizinhas que implicaram em mudanças de 

funções e usos nos três edifícios. 
4. Revelar e entender as mudanças funcionais ocorridas que, em várias épocas, coincidem em 

mudanças nos três edifícios: de habitação para sede de Iate Clube (Casarão Dona Veridiana), 

de colégio para Centro Cultural (Mackenzie College) e de habitação para Faculdade de 

Arquitetura (Vila Penteado). 

5. Visando a preservação e a requalificados dos três edifícios, verificar as orientações e 

posturas de projeto quando das intervenções específicas em cada um deles. 
6. Através de documentos, de dados argumentativo-verbais e de registros iconográfico-visuais, 

levantar, recuperar e reunir informações históricas específicas dessas três edificações. 
7. Sob o ponto de vista da linguagem, comparar seus elementos construtivos visando à 

determinação de semelhanças e desigualdades entre essas arquiteturas. 

 

 

 
1.4 – Ações, Hipóteses e Metodologia 
 
As etapas executadas visando ao alcance dos objetivos foram definidas para a verificação das 

seguintes hipóteses e a execução da metodologia estabelecida para a pesquisa: 
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1.4.1 - Hipóteses da Pesquisa 
A pesquisa tem como referência e controle a seguinte hipótese central: 

O levantamento de paradigmas de linguagem da construção civil dos finais do Séc. XIX e início 

do Séc. XX permitirá a elaboração de parâmetros para a orientação de processos de 

intervenções e requalificações de edifícios. Tais parâmetros, ainda que circunscritos às três 

construções em foco, permitem comparações e definições mais claras de suas qualidades e 

contribuem para o estabelecimento de importantes indicadores para a compreensão do 

processo de ocupação do bairro de Higienópolis, de sua contínua metamorfose urbana e das 

diversas refuncionalizações de suas edificações históricas. 

A essa hipótese, considerada principal, estabelece-se um conjunto de hipóteses a ela 

associadas, ou seja: 
1. A implantação dessas três edificações inicia o processo de urbanização do bairro de 

Higienópolis/Vila Penteado: a caracterização da então “elite paulistana” e suas relações com as 

elites internacionais permite compreender as qualidades espaciais inicialmente estabelecidas e 

o entendimento da organização histórico/espacial do entorno em sua relação orgânica com a 

cidade. 
2. Caracterizada como um inicial polo do bairro de Higienópolis, essa implantação estabelece 

referenciais para o entendimento da expansão da malha urbana da área e suas relações com a 

organicidade da cidade de São Paulo. 
3. O panorama econômico e cultural da época permite o entendimento das significações das 

edificações originais, de suas tipologias arquitetônicas e das harmonias e atritos com o gradual 

processo de redesenho da malha urbana. 

4. As mudanças funcionais do Casarão Veridiana, de residência em sede do Iate Clube de 

Santos (atual proprietário), serão mais bem entendidas através de uma comparação com as 

outras duas edificações, aqui entendidas como “elementos controle” de pesquisa: a Mansão 

dos Penteados (refuncionalizada como Faculdade de Arquitetura e Urbanismo onde hoje 

funciona seu Curso de Pós-Graduação) e o Prédio 1 Mackenzie (primeiro transformado em 

Reitoria e posteriormente em Centro Histórico). 

5. O progressivo aumento de atividades e serviços ocorrido no bairro de Higienópolis provoca 

impactos significativos na atribuição de funções para cada um dos três edifícios, causando-lhes 

intervenções e reformas espaciais para que, mudando substancialmente de uso, propicie 

adequações às novas utilizações estabelecidas. 

 
1.4.2 - Metodologia da pesquisa 

Nesse marco de preocupações referentes ao objeto de estudo determinado, a metodologia de 

pesquisa prevê três instâncias de levantamento de dados e de análise dos mesmos: 
a) A Sintaxe empregada – referentes às qualidades materiais e formais, contemplando a 

implantação no sítio. 
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b) A Semântica pretendida – suas qualidades funcionais e seus significados, tanto do edifício 

como do espaço urbano. 

c) A Pragmática do usuário – o uso efetivo, tanto dos usuários quanto da sociedade; suas 

metamorfoses funcionais durante os distintos períodos. 

Nesse sentido, são determinadas três instâncias do objeto de estudo: verificam-se os dados 

icônico-figurativos, os marcos indiciais-funcionais e os aspectos simbólico-significadores. 

Para tal, nas etapas de trabalho foram previstas a especial atenção aos elementos específicos 

dos espaços, edificados e/ou planejados, através de cruzamentos e comparações referentes 

aos aspectos teóricos, dados históricos e materiais icônico-figurativos como mapas, 

organogramas, imagens e desenhos relativos tanto às três edificações quanto ao bairro de 

Higienópolis. Nesse sentido, várias etapas estão justapostas e não obedecem a uma 

sequencia cronológica. 

 
1. Levantamento de bibliografia e iconografia: referentes históricos das edificações, do bairro 

de Higienópolis, do perfil dos proprietários, dos movimentos e estilos de edificações 

referenciais e das características gerais sociais, econômicas e culturais da época. 
2. Através de leituras, estudo desse material e organização dos dados significativos para a 

pesquisa. 

3. Levantamento de materiais icônico-figurativos, tanto as ilustrações em livros como as 

existentes em bibliotecas, museus, órgãos públicos ou publicados pela internet.  
4. Trabalho gráfico de recuperação desse material, os quais, muitas vezes em estado precário 

de conservação, necessitam de tratamentos especiais, como a limpeza das imagens ou 

mesmo o delicado trabalho de escaneamento. 
5. Estudo e análise desse material com o objetivo da recuperação de dados muitas vezes 

revelados por esse trabalho nas imagens. Utilização dos conceitos de: paradigmas físicos (os 

sólidos palpáveis); paradigmas teórico/abstratos (conceituais e estéticos). Os levantamentos 

voltados às partes sólidas das edificações, devem apontar para os principais paradigmas 

materiais que participam do sintagma Edifício. Por isso foi grande a importância de analisá-los 

pois se referem aos materiais originais, às datas de reforma na edificação, bem como o que foi 

preservado pelas intervenções sofridas nas respectivas obras: podem apontar também para as 

novas funções segundo novas exigências de uso. 
6. Procedimentos de comparações das imagens segundo o estado das edificações no decorrer 

das épocas das respectivas intervenções, tanto relacionadas às reformas ocorridas quanto aos 

processos de requalificação, refuncionalização ou restauro. 
7. Novos levantamentos fotográficos da situação atual visando preencher vazios de 

informações que permitem a comparação de paradigmas dos três edifícios, como a 

materialidade de seus vedos, estruturas, configurações de portas e janelas, pés-direitos, 
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escadarias, corrimões, ornamentações, grades, luminárias, pisos, configurações de entradas, 

caminhos e jardins, etc. 

8. Através da leitura de mapas do bairro em diferentes épocas, análise dos processos de 

loteamentos, novos arruamentos, adensamentos, mudanças de funções pela crescente oferta 

de diversificados serviços públicos e requalificações nas edificações.  

9. Segundo essas várias épocas, cruzamento dessas informações com as metamorfoses 

ocorridas nos três lotes e em seus respectivos edifícios. 
10. Organização de quadro comparativo dessas informações.  

11. Análise dos dados levantados e organizados no sentido de buscar similaridades ou 

disparidades existentes entre os três edifícios segundo os objetivos estabelecidos para a 

pesquisa. 
12. Considerações finais e perspectivas para novas pesquisas. 

 

A estrutura metodológica da pesquisa prevê os seguintes procedimentos; 1) o levantamento de 

paradigmas arquitetônicos; 2) a desmontagem dos elementos paradigmáticos, 3) a 

comparação entre eles, tendo como referenciais os já existentes na época de suas edificações; 

4) a comparação segundo épocas distintas; 5) o desaparecimento, confirmação ou introdução 

de novas características arquitetônica, o que permite a exposição e a crítica dessa 

experimentação nas ações de pesquisa. 
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2 – Perfil dos proprietários 

 

Para entender as bases ideológicas que organizam o gosto pelas formas, incluindo a própria 

arquitetura, é preciso verificar o perfil dos agentes que as patrocinam e as fazem vingar. Os 

finais do século XIX e inícios do século XX, período imediatamente posterior à proclamação da 

república, e ainda com os ecos do império, envolveram personalidades que, por vários motivos, 

promoveram a transformação da cidade de São Paulo e indicaram caminhos singulares para 

seu desenvolvimento. Higienópolis foi uma parte urbana da cidade de São Paulo privilegiada 

dessa transformação ao ser escolhida como cenário da vida dos grandes cafeicultores e 

promotores da indústria. Moldar esse cenário, que envolve os espaços particulares ou públicos, 

significa expor uma cultura material que indica gosto, intenções e possibilidades de mudanças 

em hábitos e costumes. 

São muitos os textos que enfocam a sociedade da época, principalmente expondo suas 

condições econômicas, produtivas, sociais, políticas e culturais. Seus agentes de então, as 

personalidades e suas famílias, também mereceram a realização de biografias de muitos 

estudiosos e pesquisadores. 

A presente seção da pesquisa, que dá rápidas pinceladas no perfil dos proprietários das 

edificações estudadas, não pretende adicionar nenhum fato novo naquilo que já foi publicado e 

difundido, mas coloca-los sempre presentes nos momentos interpretativos das inúmeras 

particularidades formais encontradas: essa singularidade ideológica, plasmada em cultura 

material, nos permite verificar com maior profundidade os possíveis significados desses 

cenários e objetos, afastando a possibilidade de analisar “a forma pela forma”.  

 

 
2.1 – A elite paulistana 

 

O ambiente de grandes mudanças estruturais gerado na cidade de São Paulo pelo intenso 

crescimento econômico cafeeiro, impulsionado a partir do século XIX, propiciou uma pequena 

revolução na velha cidade de tropeiros e estudantes. A chegada de novos grupos 

populacionais, com o progressivo abandono de mão de obra escrava, e a consequente 

liberação de capitais impactou sobretudo o processo de urbanização. Ao mesmo tempo, a elite 

agrária, ao se vincular às ideologias positivistas de desenvolvimento, assumiu compromissos 

com os modelos de progresso científico vigente à época. Assim, junto a diversos outros 

projetos e políticas adotadas oficialmente, tornou-se necessária a superação imediata dos 

formatos e estruturas urbanas existentes. Além das necessidades higienistas que 

demandaram, por sua vez, intervenções sanitárias radicais, a paisagem colonial portuguesa, 
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identificada com um passado imediato de atraso e submissão, era um contrassenso à nova 

ordem que se projetava. Tornou-se necessária a formulação de novas soluções urbanísticas, 

funcional e simbolicamente adequadas e atreladas aos projetos positivistas de concepção da 

sociedade. 

Em São Paulo, após o primeiro momento colonial, essencialmente conservador, e a partir da 

instalação da Academia de Direito, intensificou-se a atuação social e política de setores sociais 

ligados a movimentos modernizadores, por fim feitos vitoriosos e dominantes. Este período, 

que atravessa o Império e chega até fins da primeira década do século XX, é uma fase de 

condução “a uma nova realidade urbana, de natureza capitalista e burguesa” (CAMPOS, 2004). 

As elites sociais paulistas, capitalizadas e fortalecidas pela cultura do café, tiveram diante de si 

imensas possibilidades de consumo, mas sobretudo de novos investimentos. O comércio 

exterior se tornava cada vez mais intenso e inundava a cidade com novos objetos, técnicas e 

materiais. Por outro lado, as primeiras indústrias nacionais floresciam, as necessidades por 

infraestrutura urbana eram frenéticas e um novíssimo mercado imobiliário era inaugurado: nada 

melhor para divulgar e vender os novos hábitos de vida como para usufruí-los 

nababescamente. De fato, as escolhas estéticas da classe alta de São Paulo estiveram 

relacionadas à propagação estratégica comercial, política e ideológica de um novo mundo a ser 

implantado na antiga terra bugre. 

Essa modernidade, subordinada à voga europeia, passou então a ser importada de todas as 

formas. Junto das companhias italianas de ópera e do refinamento da moda parisiense, vieram 

os hábitos aprimorados de higiene pessoal e os novos conceitos de privacidade e de vida 

pública. 

“E nos mesmos navios aportaram o aço inglês, a telha francesa, o vidro belga. Mais até que 

novos sistemas e materiais construtivos vieram novos projetos de arquitetura e até mesmo 

estruturas inteiras.” (HOMEM, 2011) Relatos de época preconizavam o grande contraste entre 

as toscas edificações de aspecto colonial e as superiores suntuosas construções que traziam a 

marca do ecletismo europeu. Desta forma, consolidaram-se progressivamente os palacetes 

como “Um tipo de casa unifamiliar, de um ou mais andares, com porão, ostentando apuro 

estilístico, afastada das divisas do lote, de preferência nos quatro lados, situada em meio a 

jardins, possuindo área de serviços e edículas nos fundos”.(HOMEM, 1996). 

A urbanização, respondendo ao crescimento populacional, integrou territórios rurais ao novo 

perímetro da cidade através de sucessivos loteamentos de chácaras e sítios. Esta nova 

atividade imobiliária, já em fins do século XIX e início do XX, chegou a ser incentivada com 

instrumentos de isenção fiscal e criou diversos casos de valoração artificial, tomando os rumos 

especulativos e de transferência de recursos públicos que lhe iriam caracterizar até os dias 

atuais. Os empreendimentos, formatados para os mais diversos grupos sociais, estabeleceram 

os novos conceitos de morar. 
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Em 1893, Martinho Burchard e Victor Nothman adquiriram uma área de 850.000 m2: o 

loteamento Boulevard Burchard era uma oferta para o deslocamento da então elitista região do 

Campos Elíseos que começava a ser compartilhada com outras classes sociais. 

Paulo Cesar Pereira assim comenta esse deslocamento para Higienópolis: 
 
Destinava-se às famílias importantes da sociedade, aquelas que pertenciam à 
elite da época. Gente tradicional que mantinha o propósito do império de 
“morar à francesa”, mas cosmopolitas, não dispensavam outras influências que 
significassem conforto. Estavam descontentes com a saturação precoce dos 
Campos Elísios. Este bairro, loteado há poucas décadas em terreno baixo e 
muito próximo do centro, estava dando os primeiros sinais de 
congestionamento. (PEREIRA, 2002). 
 
 

Higienópolis, agora loteado, tinha terrenos quase planos, estava a uma boa distância do Centro 

e da Estação da Luz, e em uma cota elevada em relação às pestilentas cheias dos rios. Estas 

características foram critérios importantes para o estabelecimento de um bairro destinado à alta 

classe, modelo antípoda aos bairros operários instalados ao longo das ferrovias e várzeas, em 

terras mais baixas e menos valorizadas. 

As famílias e as instituições proprietárias dessas edificações, mobilizadas intensamente na 

superação do “atraso” colonial, patrocinavam o fomento de atividades políticas e culturais e a 

consolidação de uma “vida em sociedade”. 

 

 
2.2 – Dona Veridiana Valéria da Silva Prado e a família Prado 
 

         
Dona Veridiana Valéria da Silva Prado e sua chácara Vila Maria. 

 
 

Das famílias que estiveram no bojo da renovação cultural, a Prado possuiu uma importância 

singular pela sua postura ativa, além de ter sido a origem do objeto deste estudo. Portanto, 

será feita uma breve biografia familiar de três gerações começando por Dona Veridiana, 
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passando por Antônio Prado - prefeito de São Paulo por cerca de dez anos - e terminando em 

Caio Prado Júnior, eminente historiador. 

Dona Veridiana Valéria da Silva Prado, filha do Barão de Iguape, nasceu em 1825, pouco 

depois da Proclamação da Independência e o estabelecimento do Império. Aos doze anos, 

casou-se com seu meio-tio Martinho da Silva Prado, quatorze anos mais velho que ela com 

quem tiveram seis filhos, dos quais quatro destacaram-se como comerciantes e políticos, a 

exemplo de Antônio Prado. Posteriormente, ela também promoveria o casamento de filhos e 

netos com pessoas de famílias importantes, tanto social como economicamente. Residia com o 

marido em uma fazenda chamada Campo Alto, possuindo também um sobrado de taipa na 

Rua da Consolação desde 1848, usado para passar temporadas na cidade. Em 1877, ao se 

separar do marido devido a um conflito gerado por ocasião do casamento de sua filha Ana 

Brandina, a Chuchuta, passou a ocupar a parte inferior da casa. Neste ano, adquiriu também o 

terreno onde iria construir, em 1884, a chácara Vila Maria – o primeiro palacete paulista de 

inspiração eclética. 

Formada na época do Império, e sendo de família de fazendeiros, provavelmente esses dois 

aspectos tiveram importância na caracterização de sua chácara: a aristocrata e a vida rural. 

Seu casarão, um edifício eclético totalmente importado da Europa, era ponto referencial na 

cidade de São Paulo que, embora sendo acanhada e provinciana, tentava esquecer seu 

passado colonial e urbanizava rapidamente. Por ele passaram D. Pedro II, a Marquesa de 

Santos e a Princesa Izabel. Nele, a vida dos círculos das elites da época era intensa: envolvia 

a promoção de vários eventos de natureza política, social e cultural vinculados principalmente 

às artes e à literatura. Vale destacar que seu filho, Martinico Prado, era combativo jornalista 

republicano. Além de realizar leilões das uvas produzidas em sua chácara cujo montante 

arrecadado era enviado à Santa Casa, promovia exposições de artes, apoiava companhias 

teatrais e eventos esportivos, como corridas e bicicletas e os primeiros passos do futebol no 

Brasil. Nesse sentido, envolveu-se intensamente com o ideal de modernização. 

Tinha atenção especial com o que acontecia nas últimas tendências da classe alta da 

sociedade francesa: os membros de sua família possuíam o acesso frequente à alta sociedade 

mundial. Morreu em 1910, aos 85 anos, deixando uma família numerosa. 

 

Antônio Prado, filho do casal Veridiana e Martinho Prado, nasceu em 1840 e faleceu em 1929. 

Formou-se na Academia de Direito em São Paulo e especializou-se em Paris, tendo exercido 

cargos de chefe de polícia, deputado, conselheiro do Império, senador, Ministro da Agricultura, 

das Relações Exteriores e, no período republicano, prefeito de São Paulo. Elaborou o projeto 

de imigração italiana para o Brasil e a Lei Áurea. Suely Robles Reis de Queiroz, ao comentar o 

grande impacto das obras de Silva Prado na prefeitura de São Paulo, nos diz que de seu 

governo 
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Datam [...] não só a abertura das avenidas Tiradentes e Angélica, esta última a 
artéria de comunicação mais importante do que viria a ser o aristocrático bairro 
de Higienópolis, como também a retificação das ruas XV de Novembro, Álvares 
Penteado e Quintino Bocaiúva; o ajardinamento da Praça da República, 
melhorias no largo Paissandu e Jardim da Luz. Antônio Prado ainda alargou o 
pátio do Rosário que hoje leva o seu nome e edificou o primeiro grande 
Mercado Municipal, além de dar início, em 1903, com Ramos de Azevedo, à 
construção do Theatro Municipal terminado em 1911, uma edificação que deu à 
Cidade significativo ponto de referência cultural. (QUEIROZ, 2004). 

 

 

 

Silva Prado realizou obras de grande vulto no sentido de ligar grandes distâncias com bonde 

elétrico, além de ter promovido a instalação de uma grande rede elétrica pela cidade. Do ponto 

de vista administrativo, “o núcleo urbano começou a encontrar uma efetiva fisionomia 

burocrática, com regras estáveis de funcionamento e normas próprias para o recrutamento de 

quadros”. (QUEIROZ, 2004). 

 

Por sua vez, seu sobrinho, Caio Prado Júnior (1907-1990), foi um grande expoente da 

intelectualidade brasileira, sobretudo no campo dos estudos de humanidades – História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco em 1928 e sua produção acadêmica foi pioneira ao abordar a sociedade colonial 

brasileira do ponto de vista histórico – marxista. Publicou, em 1942, seu célebre Formação do 

Brasil Contemporâneo. Já em 1966 ganhou o prêmio de Intelectual do Ano por ocasião do 

lançamento de A Revolução Brasileira, uma crítica ao regime militar instaurado em 1964. Sua 

trajetória não esteve isenta de intensas perseguições motivadas por suas atividades 

intelectuais e políticas. 
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2.3 – Presbiterianos em São Paulo 
 
 
 

 
George Whitehill Chamberlain 

 
 
 

       
 

Construção do Mackenzie College – arruamento ainda incompleto e bonde com tração animal. Fotografia 
provavelmente de 1894. À direita o edifício acabado em fotografia de finais de 1895. 

 

 

Nos inícios do século XIX começaram a chegar os primeiros missionários presbiterianos no 

Brasil, especialmente em São Paulo, então em franco desenvolvimento de uma economia 

voltada ao plantio e à exportação de café. Ainda à época do império, a partir de 1835, as 

igrejas presbiterianas norte-americanas se interessaram em introduzir o culto protestante no 

Brasil e enviaram seus representantes. Dentre eles, o então jovem George Whitehill 

Chamberlain e o professor norte-americano Horace Manley Lane. George e sua esposa Mary 

abriram, em sua própria casa, a Escola Americana, contemplando seus interesses de criar uma 

escola brasileira com características americanas. 
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A escola era mantida graças à ajuda da Junta Missionária de Nova York. Com a ampliação de 

número de alunos, em 1876 transfere-se para um prédio situado na esquina das ruas Ipiranga 

e São João. As ligações com as autoridades locais e nacionais eram tão estreitas que em 1878 

a escola foi visitada pelo Imperador D. Pedro II. Ao final dos anos 1880, Chamberlain adquire 

de Dona Maria Antônia da Silva Ramos, senhora da sociedade paulistana, uma área de quase 

28 mil metros quadrados que era utilizada como pomar e pasto de seus cavalos, onde 

trabalhavam escravos. 

 

Na área não havia nenhum tipo de construção: Dona Maria Antônia, como a elite de sua época, 

residia na Rua São João. Somaram-se a essa área várias outras contíguas a ela que 

Chamberlain recebeu por doação. Possuindo ao redor de 48 mil metros quadrados, nas 

confluências das ruas Maria Antônia e Itambé, seria edificado o Mackenzie College, início do 

que futuramente seria o campus da Universidade Mackenzie. 

 

As ligações com as escolas americanas foi fundamental para o desenvolvimento do sistema de 

ensino dos presbiterianos: John Theron Mackenzie, americano que nunca esteve no Brasil, doa 

30 mil dólares à Igreja Presbiteriana brasileira, e mais 20 mil dólares após seu falecimento, 

através de suas filhas, visando à organização de uma escola de engenharia que seguisse a 

pedagogia utilizada pelos americanos. Além do objetivo de desenvolver a tradição da doutrina 

e do ensino evangélico, outra missão era fornecer profissionais para a iniciante indústria 

paulista. O edifício do Mackenzie College, concluído em 1896, já abrigava os primeiros alunos 

do curso de Engenharia. Com linhas simplificadas, as características austeras do Estilo 

Georgiano adotado para o edifício, com baixo índices de ornamentação e com cores dos tijolos 

aparentes, de alguma maneira refletem as posturas contidas e norte-americanas dos religiosos 

presbiterianos de então. 
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2.4 – Conde Antônio Álvares Penteado 
 

 

 
Conde Antônio Álvares Penteado 

 

        
Talvez a primeira foto retirada da Mansão da Vila Penteado. À direita, uma das poucas fotografias internas 

que revela a vivência da família Penteado. 
 

 

O Conde Antônio Álvares Penteado, nascido em Mogi-Mirim em 1852, era descendente de 

fazendeiros. Casou-se com Dona Ana Paulina Lacerda Penteado. Tiveram cinco filhos que 

também casaram com personalidades da elite do café e vinculados à nascente indústria 

paulista. Em sua fazenda de 700.000 pés de café, com a abolição da escravatura, foi um dos 

primeiros a experimentar a substituição de escravos por mão-de-obra italiana. Saindo de sua 

propriedade rural, a imensa Fazenda Palmares, torna-se industrial na cidade de São Paulo, 

fundando uma fábrica de tecidos de juta, as Fábricas Santana (1889), e outra destinada à 

manufatura de tecidos de lã, a Penteado (1898). 

Detentor de uma das maiores fortunas da época, no período da virada do século XIX para o 

XX, torna-se presidente da Associação Comercial de São Paulo, exercendo grande influência 

política nessa área econômica e liderando grande parte dos empresários envolvidos neste 
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setor, sendo seu porta-voz perante o governo federal. Visando a modernização e uma mais 

rápida melhoria dessa atividade, investe no ensino do comércio. Em 1902, ano em que “o 

arquiteto Carlos Ekman deu entrada na prefeitura de um pedido de aprovação de plantas de 

residência de grandes proporções, toda de tijolos, no mais recente dos estilos, o art-nouveau” 

(Lemos, 2002), doou o terreno e financiou a construção da Escola de Comércio Álvares 

Penteado, a pioneira nesse tipo de ensino no Brasil, um edifício de grandes proporções no 

Largo de São Francisco. 

Quanto à edificação de sua mansão, na chácara que viria a ser conhecida como Vila Penteado, 

Maria Ruth Sampaio discorre da seguinte maneira: 

 
“Acompanhando o movimento da elite da época, mudou-se do centro da cidade 
para o novo bairro que se iniciava, Higienópolis, adquirindo um quarteirão 
delimitado pela avenida Higienópolis, ruas Maranhão, Sabará e Itambé. 
Contratou para projetar e construir a Vila Penteado, o arquiteto sueco radicado 
em São Paulo, Carlos Ekman, no estilo art-nouveau que estava em grande 
destaque na Europa nesse período e pelo qual o conde havia se encantado em 
sua viagem à Paris em 1900”. (SAMPAIO, 2002). 
 

 

O conde viria a compartilhar o uso da mansão com seu genro Antônio da Silva Prado Júnior 

que, em 1901, havia se casado com sua filha Eglantina Penteado. Seu genro, político, foi 

deputado estadual e diretor da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Com amplo 

relacionamento social, quando viajou a Paris, em 1907, com sua esposa, ambos subiram em 

um balão pilotado por Alberto Santos-Dumont, seu amigo. 

Antônio Álvares Penteado era polêmico em suas relações com a classe trabalhadora: 

“cafeicultor e pioneiro da indústria, empregando 3000 operários na virada do século, envolveu-

se em inúmeros conflitos trabalhistas”. (PEREIRA, 2002). 

Por outro lado, sua esposa mantinha relacionamentos filantrópicos atendendo a várias 

instituições de caridade, como a Santa Casa, onde há um pavilhão com seu nome. (informação 

de http://www.migalhas.com.br/pintassilgo/mig_pintassilgo.aspx?op=2&cod=20981&comarca=Itatiba). 

Por ser homem proeminente das classes abastadas da época, já que era praticante nas áreas 

da produção rural, industrial e do comércio, mantinha estreitos relacionamentos com 

personalidades públicas, chegando a hospedar em sua mansão o então presidente da 

República Argentina, Júlio Roca. 

 

Interessante notar que Caio Prado Júnior, já citado no perfil de Dona Veridiana Prado, também 

tinha laços familiares com os Penteados já que era filho de Caio da Silva Prado e de Antonieta 

Penteado da Silva Prado, ou seja, era neto do Conde Antônio Álvares Penteado. As duas 

famílias viviam em palacetes, um diante do outro. 
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3 – As edificações 
 

 
3.1 – Casarão Dona Veridiana 
 
 
 
 

 
Fig. 3.1.1 – Localização no terreno. (Arquivo FAUUSP) 

 

                                        
                     Fig. 3.1.2 – Subsolo. (Arquivo FAUUSP)                                Fig. 3.1.3 – Térreo. (Arquivo FAUUSP) 

 

                                    
    Fig. 3.1.4 – Primeiro pavimento. (Arquivo FAUUSP)                 Fig. 3.1.5 – Segundo pavimento. (Arquivo FAUUSP) 
 

Para uma breve análise do casarão de Dona Veridiana, dois aspectos básicos serão 

considerados. Em primeiro lugar, a distribuição externa ou o aproveitamento da gleba, que 
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apresentava o “palacete, casa do porteiro, edícula com quartos de empregados, cocheiras para 

carros e animais, estufas, jardins, parque, árvores frutíferas, mina d’água e lago artificial” 

(HOMEM, 1996). Em segundo lugar, a distribuição espacial interna da casa apresentando 

mudanças e permanências em relação aos modelos de habitação precedentes, inclusive ao 

seu antigo sobrado de taipa na Rua Consolação. A chácara “Vila Maria”, construída em 1884 

pelo engenheiro Liberal Pinto, pode ser considerada a primeira inspirada nos moldes ecléticos, 

inaugurando a moda de se importar da Europa as plantas para a construção das casas. 

 

 

        
      Fig. 3.1.6 –. (HOMEM, 2011)                                            Fig. 3.1.7 –. (Dierberg e Cia). 

   Casarão nos finais do séc. XIX.                                         Casarão na década de 1920. 

 

O projeto do parque foi realizado por Glaziou, importante paisagista francês responsável pela 

reforma do Passeio Púbico no Rio de Janeiro. Segundo Sílvio Macedo, este parque 

 

 
(...) tinha um grande gramado central que juntamente com o denso 
arvoredo que o cercava, criava uma moldura para o palacete. Estas 
árvores, plantadas de modo também a isolar a propriedade do exterior, 
formavam uma verdadeira cerca, uma barreira em volta de toda a 
chácara. Cortando o grande verde gramado e ligando a entrada 
principal na rua D. Veridiana até a sede corria um caminho, que 
passava por um lago artificial onde nadavam alguns cisnes. Este lago e 
as aves faziam parte, junto com muretas, esculturas, etc., de um 
conjunto de elementos decorativos e típicos que caracterizavam os 
jardins da época. Entre estes uma coleção de vários artifícios de 
brinquedo e uma pequena torre, na qual todos os dias tiros de festim 
marcavam o meio-dia (MACEDO, 2012). 
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Fig. 3.1.8 – (MACEDO, 2012) 

 

A figura acima mostra um pontilhão sobre canal com embarcação destinada à diversão. As 

formas de elementos construídos no jardim seguiam as configurações de elementos 

arquiteturais da edificação, como a balaustrada da ponte (base, fuste e capitel) e suas 

colunatas semelhantes à quartilha nas extremidades. 

 

Nota-se que as árvores fronteiriças preservam os habitantes da chácara de olhares externos, 

ao mesmo tempo em que sugerem sua monumental presença. O desfrute desta paisagem era 

prerrogativa apenas dos habitantes e do seleto público que frequentava a casa, havendo, 

portanto, uma comunicação primordialmente inter pares. A quebra da monotonia pelos tiros de 

festim, ouvidos certamente por toda a vizinhança, davam ainda o tom da primazia dos Prado 

que passavam também a ser referência da medida do tempo. 

Em relação à distribuição interna do edifício (da época, não foi possível encontrar imagens de 

espaços internos), Maria Cecília Naclério Homem evidencia a particularidade da Vila Maria, 

que apresentava ao mesmo tempo características modernas e tradicionais. De acordo com a 

autora 

 
A planta tinha semelhanças com a casa senhoril do Renascimento e 
trazia outras novidades importantes: cozinha no porão, utilização do 
térreo para grande parte da zona de estar e introdução da galeria e de 
um parque fronteiro. Mas as zonas de estar, de repouso e de serviços 
ainda não estavam independentes entre si. Veremos que no primeiro 
andar parte do estar informal mesclava-se ao repouso (HOMEM, 1996). 
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A autora, baseada no inventário de Dona Veridiana, reconstitui a distribuição dos usos 

espaciais. Neste documento é possível notar, além desta distribuição, a grande quantidade de 

utensílios importados, indispensáveis para um modo de vida em consonância com a 

modernidade. Segundo ela; 

 
No porão ficavam a cozinha e a adega e, provavelmente, a copa de 
empregados. No térreo, havia copa, sala de armas, sala de jantar, sala 
de visitas, saleta, corredor da escada, dormitório, gabinete, biblioteca 
com duas salas, terraço, quarto grande de roupa e vestíbulo. No 
primeiro andar, vestíbulo, salão amarelo, sala de visitas e jardim de 
inverno. No segundo andar, vestíbulo, quarto de D. Otília (a 
governante), corredor, quarto de criada, quarto de costureira, dormitório 
e quartinho (HOMEM, 1996). 

 

Embora ainda existam alguns resquícios da distribuição do sobrado de taipa da Consolação, 

note-se que os cômodos relativos à circulação dos funcionários da casa foram praticamente 

ocultos em contraposição ao antigo hábito de ostentação da criadagem. Por sua vez, a 

demarcação espacial da casa burguesa com proeminência do masculino sobre o feminino, 

preliminarmente verificada no estabelecimento de espaços de sociabilidade como a biblioteca, 

é atenuada pela ausência do elemento patriarcal. O exemplo da biblioteca é ainda mais eficaz 

na medida em que D. Veridiana era uma mulher dotada de grande erudição, algo raro na 

época. 

 

Através da Resolução No. 04/2001 fica resolvido o tombamento do Casarão Dona Veridiana, a 

qual, com resumo e grifos nosso, determina: 

 

 
Em Reunião Ordinária realizada em 21 de agosto de 2001, o Conselho de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 
Paulo – CONPRESP, no uso de suas autorizações legais e nos termos da Lei 
no 10.032/85, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.236/86, conforme 
decisão unânime dos Conselheiros presentes à 247ª, resolve: 
Artigo 1o – Fica tombado o imóvel sito à Avenida Higienópolis no 18, 
antiga residência de dona Veridiana Prado, bairro de Higienópolis, que 
corresponde ao Lote 1 – Quadra 54 – Setor 7, do cadastro imobiliário 
municipal.  
Artigo 2o – O presente tombamento aplica-se aos seguintes elementos do 
imóvel descrito no Artigo 1o:  
I – Edificação principal, incluindo-se a pintura de Almeida Júnior;  
II – Edificações anexas;  
III – Muros de fecho e portaria;  
IV – Jardins incluindo tanque, caminhos, vegetação arbustiva e de porte 
arbóreo; e  
V – Escultura Fonte, de autoria de Victor Brecheret. 
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                                           Fig. 3.1.9 (LIFE)                                                              Fig. 3.1.10 – (LIFE). 

                 1947 - Casarão como publicado na LIFE.                                  A escultura de Brecheret no jardim. 

 

                                      
                       Fig. 3.1.11 – Para sua preservação, atualmente a escultura está situada no hall principal. 

 

 

Os levantamentos que realizamos, seguindo a cronologia de sua arquitetura, aponta para 

dificuldades em se saber qual era realmente o seu projeto inicial. Como o Casarão Dona 

Veridiana é o foco principal de nossa pesquisa, apresentamos seção específica dele: “4 – 

Casarão Dona Veridiana: cronologia arquitetônica e hipóteses de plantas”. 

 

 

 

 
3.2 – Mackenzie College 

 

O edifício, em estilo Georgiano como muitas universidades norte-americanas, foi construído em 

alvenaria estrutural, com planta quadrada e possui três pavimentos. Além da Escola de 

Engenharia, também abrigou, posteriormente, outras funções, como Reitoria, Presidência do 
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Instituto, casa do Chanceler, e outras atividades do Instituto Presbiteriano Mackenzie: hoje está 

transformado em Centro Histórico da instituição. 

Em seus primeiros anos de existência já sofria rápidos impactos pelos acréscimos de serviços 

urbanos em suas imediações, como registram as fotografias abaixo. 

 

                
                Fig. 3.2.1 (Centro Histórico Mackenzie).                               Fig. 3.2.2 (Centro Histórico Mackenzie). 

 

Figura 3.2.1 – Uma das primeiras fotografias do edifício, provavelmente em finais da década de 

1890 – Nota-se que ainda não há construções em seu entorno; a iluminação de rua é a gás. 

Figura 3.2.2 – A rua já possui calçamento para pedestres em se entorno. O terreno de esquina, 

em primeiro plano, ainda não está formatado e não possui calçamento. A ausência de 

iluminação elétrica nas ruas indicia que a fotografia é anterior a 1900. 

 

      
          Fig. 3.2.3 (Centro Histórico Mackenzie).                               Fig. 3.2.4 (Centro Histórico Mackenzie). 

 

Figura 3.2.3 – Fotografia anterior a 1910 – Nota-se a presença de poste elétrico, mas ainda, 

em primeiro plano, persiste o poste de iluminação a gás. 

Figura 3.2.4 – Cartão postal datado de 1910 – Há um claro crescimento da árvore em frente ao 

edifício e na vegetação à esquerda. Nota-se também o início da arborização das vias públicas. 
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Fig. 3.2.5 – Fotografia de 1905. (Centro Histórico Mackenzie). 

Uma das imagens mais emblemáticas do Mackenzie College, pois a mais conhecida, a 

fotografia acima, possui uma variedade de informações que dela podem ser abstraídas: o leito 

carroçável está pavimentado; é visível crescimento das árvores, tanto a do terreno do edifício 

quanto as das calçadas; presença de trilhos e fios elétricos para os bondes. O carro 

conversível e o tipo das vestimentas de homens e da mulher indiciam o tipo de “desenho” da 

época: roupagens e tipologias arquitetônicas da época compunham o mesmo cenário vivencial. 

 

As imagens acima indicam mudanças nas vias públicas que podem ser generalizadas, tanto 

para o Casarão de Dona Veridiana (Avenida Higienópolis e Rua Dona Veridiana) quanto para a 

Vila Penteado (Rua Maranhão). Algumas dessas mudanças podem ser detectadas nos mapas 

analisados na seção “5 – Evolução do bairro de Higienópolis – Indicadores iconográficos”. 

 

Sobre o prédio, não foram encontrados documentos referentes ao projeto do edifício. 

Entretanto notamos uma divergência quanto a esse assunto. 

Consta na publicação “A restauração do Edifício Mackenzie”, com texto de Valentina Nunes, 

que: 
As obras da Escola de Engenharia tiveram início em 1893 e se estenderam até 
o final de 1895, sob supervisão do engenheiro civil e reverendo William A. 
Waddell. 
Mais detalhes sobre o projeto e a obra comandada por Waddell se perderam 
com o tempo. Após um século, o que se tornou possível saber sobre a 
arquitetura original do prédio vem de prospecções e diagnósticos de 
conservação. 
Esses estudos, (...), chegaram à conclusão de que as alterações pelas quais o 
prédio passara, embora tenham sido muitas, não alteraram significativamente 
sua estrutura original. (NUNES, 2006). 
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Por outro lado, na tese de doutorado de Fernando Atique “Arquitetando a ‘Boa Vizinhança’”, 

consta que: 

 
Esta construção principiou-se em 1893, seguindo os riscos de um projeto em 
Georgian Style simplificado, da lavra do arquiteto Oscar Kleinschmidit, bem aos 
moldes de inúmeros prédios de universidades na Philadelphia, em New York  e 
em Chicago, construídos no período. Este edifício, como apontou Maria Cecília 
Naclério Homem, em livro sobre o bairro de Higienópolis, foi riscado por este 
arquiteto de origem anglo-saxã, pelo fato de muitos norte-americanos 
radicados em São Paulo recorrerem a profissionais com a mesma origem na 
realização de trabalhos profissionais (HOMEM, 1981 :80). A construção do 
edifício, entretanto, foi inspecionada pelo engenheiro civil e também pastor, 
William Alfred Waddell, (...). (ATIQUE. 2007). 

 

 

Com o autor do projeto conhecido ou não, para nossa pesquisa foram importantes as 

informações relatadas pelos restauradores do edifício do Mackenzie College no sentido de, 

através das prospecções realizadas, apontar dados mais confiáveis sobre o edifício original. 

Nesse sentido, também são raros os registros fotográficos dos prédios, principalmente de seus 

espaços e configurações internas. 

Assim como no Casarão de Dona Veridiana, na ausência de documentações históricas, 

principalmente as de caráter gráfico, se é obrigado a realizar desenhos hipotéticos.  

 

Interessante notar que o edifício foi tombado pela mesma Resolução No.04/2001 do 

CONPRESP, citada anteriormente, que tomba o Casarão Dona Veridiana. Em seu Artigo 4º. 

determina que “Ficam definidos como espaço envoltório do imóvel tombado os seguintes 

imóveis e elementos:”, entre eles o “Edifício da antiga Reitoria da Universidade Mackenzie, sito 

à Rua Itambé Nos. 404 e 422, esquina com a Rua Maria Antônia (Lote 36 – Quadra 7 – Setor 

10)”. 
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3.3 – Mansão da Vila Penteado 

 
Fig. 3.3.1 - Implantação da edificação no terreno. (Fonte: HOMEM, 1996). 

 

 
Fig. 3.3.2 (Fonte: HOMEM, 1996). 

 

A mansão era dividida em duas habitações não simétricas: à esquerda, a Casa 1, era do 

Conde Antônio Álvares Penteado; à direita, Casa 2, de seu genro Antônio Prado Júnior. 

(TIRELLO, 2002). A planta acima é meramente ilustrativa dessa divisão: não se trata da planta 

original da mansão já que as duas alas que estão à direita e à esquerda do chafariz foram 

construídas depois. 

 
Fig. 3.3.3 - Aquarela de 1902 do projeto do arquiteto Carlos Ekman. (Fonte: FAUUSP). 
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Fig. 3.3.4 – A mansão vista da entrada principal (esquina da Itambé com Higienópolis) (Fonte: FAUUSP). 

A fotografia acima é uma das primeiras a registrar a mansão dos Penteados – nota-se a 

existência do pavilhão lateral (à esquerda), posteriormente demolido, a vegetação baixa dos 

jardins, o que permitia maior visibilidade desde os espaços públicos, e a iluminação a gás. 

 
Fig. 3.3.5 – A Vila Penteado vista do Mackenzie College. (Fonte: FAUUSP). 

A fotografia acima, anterior a 1905, mostra configuração geral da Vila Penteado. Nela podemos 

notar: o planejamento dos caminhos em curva; a ausência das alas posteriormente construídas 

em seus fundos (agora transformado em frente); a presença das originais construções 

complementares de serviços (todas demolidas por ocasião do retalhamento da área por seu 

loteamento); os muros que, de alvenaria baixa encimada por grades, permitiam a visualização 

dos jardins e da mansão. Pode-se notar ainda o recém plantio de árvores nas calçadas de seu 

entorno (Rua Itambé em primeiro plano e Avenida Higienópolis à direita). 

 
Fig. 3.3.6 – (Fonte: FAUUSP). 

Posterior à fotografia anterior (talvez de 1907), pode-se notar a construção dos volumes 
das alas construídas na parte posterior de seu corpo original. 
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A vegetação apresenta visível crescimento e já há construções ao seu lado oposto da Avenida 

Higienópolis que, segundo Silvio Macedo, trata-se da Vila Hell (MACEDO, 2002). 

Nessas duas imagens anteriores, que dá visão panorâmica ao loteamento de Burchard, pode-

se notar a ainda baixa ocupação dos lotes: a presença da vegetação é significativa. 

 

 
Fig. 3.3.7 – (Fonte: FAUUSP). 

A mansão vista desde o caminho dirigido à esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Sabará. A sua 
lateral, à direita, mostra a “Casa 2” de Antônio Prado Júnior. 

 

 
Fig. 3.3.8 - (Fonte: FAUUSP). 

A mansão vista desde a confluência da Avenida Higienópolis com a Rua Dona Veridiana. 
 

A mansão da Vila Penteado foi projetada pelo arquiteto Carlos Ekman, em estilo art-nouveau 

com fortes influências da Wiener Sezession (Secessão Vienense), uma associação criada em 

1897 por artistas, escultores e arquitetos. Para entendimento de suas tipologias formais, foi 

consultado o livro “Viena fin-de-siècle”, de Carl Schorske, que retrata a rica explosão cultural 

austríaca, revolucionando principalmente as artes plásticas, a arquitetura e o urbanismo. 

(SCHORSKE, 1990). 
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4 – Casarão Dona Veridiana: 
cronologia arquitetônica e hipóteses de plantas 

 
Com projeto trazido da Europa por Dona Veridiana, a construção de sua habitação se deu 

entre 1884 e 1886 na Chácara Vila Maria, terreno por ela recém-adquirido. Em sua execução, 

atribuída ao Engenheiro Luiz Liberal Pinto, foram utilizados muitos materiais importados 

embora não existam dados precisos sobre as suas origens. 

Quanto a essa precariedade de dados, foi localizado pouco material nos arquivos municipais e 

estaduais consultados: as fontes que possuem mais dados sobre essa construção é a 

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da USP e o constante no processo de tombamento pelo 

Condephaat em cópias xerografadas. Infelizmente, em tubos de documentos gráficos sobre o 

assunto, verificou-se que grande parte do conteúdo original relacionado fora extraviado, 

reduzindo ainda mais as fontes de informação. Dessa maneira, as metamorfoses da edificação 

ocorridas em seus 122 anos de existência, fundamental para a compreensão do processo 

evolutivo do conjunto edificado, foram detectadas a partir das fotografias constantes nas 

publicações abaixo relacionadas, e dos desenhos localizados, de 1938, 1943, 1960 e 1998, 

que permitem a retirada de informações através de sua leitura atenta: análises puderam ser 

realizadas comparando esse material com o próprio edifício em suas qualidades atuais. 
 

 

Figura 4.1 – Fachada Sul da casa em 1980. Fonte: (HOMEM, 2002). 

Nos registros fotográficos das fachadas Leste e Norte, obtidos em 1884 segundo uma fonte, e 

em 1889 segundo outra, pode-se verificar que as feições originais da residência diferem 

consideravelmente das que hoje encontramos como resultado de mudanças ocorridas por seu 

tempo de existência, pela mudança de seus usuários e também por sua requalificação de uso. 

A partir delas e das plantas mais antigas encontradas, pudemos formular uma hipótese sobre a 

planta original, entretanto possível de ser formulada somente para o pavimento térreo e para o 

primeiro pavimento. 
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 2      3 
Figura 4.2 - Fachadas Norte e Leste. Provavelmente de 1889. Fonte: (HOMEM, 1996). 

Figura 4.3 - Fachada Leste, contemporânea à anterior. Foto recortada. Fonte: Iate Clube de Santos. 
 

 
Figura 4.4 – Hipótese do núcleo original da edificação. 

 

Nas comparações das fotografias com os desenhos de Severo&Villares de 1938, a primeira 

informação importante verificada é a de que os limites da casa eram menores: a fachada Norte 

terminava no bloco da sala de jantar e, portanto, não existindo ainda a copa. 

Em virtude dos limites da tomada fotográfica, não é possível determinar se havia 

prolongamento em direção a oeste, se já havia a escada de serviços que parece ter existido há 

tempos, ou obter informações como se dava o acesso à cozinha que, segundo documentos 

consultados, era de fato no subsolo – uma grande inovação para aqueles tempos. A planta 
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acima se trata de uma hipótese baseada nas imagens fotográficas e na similaridade de 

espessuras de paredes existentes. 

As aberturas da fachada Norte, que correspondem às três portas ainda existentes no que 

originalmente foi a sala de jantar, davam para um alpendre com balaustrada, escada com 

patamar e dois lances de acesso ao jardim, com pilares metálicos no térreo que sustentavam 

um terraço sem cobertura existente no primeiro pavimento, e com gradil de ferro como guarda-

corpo. 

Esse alpendre se estendia por toda a fachada Norte de então que, se por um lado não contava 

com o volume da copa, também não contava com a exclusão da sala de estar a qual, no 

segundo quartel do século XX, foi acoplada a uma nova construção. 

O telhado da habitação era constituído por telhas de duas cores formando um quadriculado 

interessante que não foi preservado por ocasião das diversas reformas. 

As molduras dos vãos eram decoradas: no torreão, acima do pórtico de entrada, vê-se que as 

janelas eram ornamentadas por cariátides nas ombreiras, as quais suportavam anjos no 

primeiro pavimento e pináculos no segundo. Os demais vãos da casa eram emoldurados por 

representações de estereotomia em duas cores, o mesmo motivo que aparecia nas arestas de 

paredes externas da casa. O padrão de acabamento, portanto, não era inicialmente 

monocromático. O mencionado pórtico lateral apresentava três arcos abatidos e os pilares 

quadrados, os quais passaram a serem, respectivamente, arcos plenos com bandeiras de vidro 

e colunas. No telhado da fachada Norte havia apenas duas mansardas e duas chaminés 

próximas ao torreão, provavelmente de lareiras então existentes. Também as esquadrias 

diferiam tanto das subsequentes quanto das atuais. 
 

 
Figura 4.5 - fachadas Norte e Leste. Anterior a 1908, provavelmente do início do século. 

Foto recortada. Fonte: site Tesouros de São Paulo, Reg. 036 I. 
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Figura 4.6 – Hipótese de configuração da edificação na década de 1910. 

 

Esta hipótese de planta foi formulada a partir dos mesmos critérios adotados para a anterior: 

nota-se na figura 4.5 que a principal alteração perceptível sofrida pela casa nessa época foi o 

fechamento, com caixilharia talvez de madeira e vidro, do terraço do primeiro pavimento, 

formando assim um jardim de inverno junto aos aposentos de D. Veridiana. A cobertura 

aparenta ser de cobre, provavelmente igual à que aparece na estufa na foto abaixo. 

 

 
Figura 4.7 – Estufa - foto publicada no livro “Arte e Jardim” de Reynaldo Dierberger em 1928 e, portanto, 

anterior a esta data, mostrando o jardim e a estufa à direita. Fonte: (MACEDO, 1987). 

 

A foto abaixo, do mesmo período, onde a vegetação mais crescida comprova ser posterior à 

última, mostra de forma não muito clara um volume no telhado que parece ser uma terceira 

mansarda colocada entre as duas já existentes. Em ambas as fotos (figuras 4.5 e 4.8), o 

grande número de árvores na lateral da casa torna impossível saber se o bloco da copa já 

havia sido anexado à construção. 
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Figura 4.8 - Fachadas Norte e Leste. Final do século XIX. Fonte: (HOMEM, 1980). 

 
 

Outra fotografia relevante foi publicada em 1928 no livro Arte e Jardim de Reynaldo Dierberger, 

responsável pelo paisagismo da residência nesse período. Nela, a casa aparece já bastante 

alterada pela reforma que se sabe ter ocorrido na década de 1920, provavelmente quando 

Antônio Prado Junior, neto de Dona Veridiana, então já falecida, adquiriu a propriedade. 

 

 

    
Figura 4.9 - Fachadas Leste e Sul. Década de 1920, anterior a 1928. Foto recortada. Fonte: (MACEDO, 1987). 
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Figura 4.10 – Hipótese de configuração da edificação após a reforma da década de 1920. 

 

 

 

As informações icônicas presentes na figura 4.9, associadas aos desenhos de Severo&Villares 

de 1939, permitiram que fosse estabelecida a hipótese de planta do núcleo residencial até essa 

data. 

Tanto nas fotos como nos desenhos, verifica-se eu todo o conjunto do alpendre e jardim de 

inverno da fachada Norte foi substituído por outro, de alvenaria, em forma semicircular, com 

colunata no térreo e balaustrada sem cobertura no primeiro pavimento. Balcão muito 

semelhante aparece na residência de Martinho da Silva Prado, filho de Dona Veridiana, o que 

sugere que a reforma tenha ocorrido na mesma época, tendo como construtor o Escritório 

Técnico Ramos de Azevedo. 
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Figura 4.11 – Residência de Stella e Martinho da Silva Prado na Avenida Higienópolis, s.d. 

Fonte: (HOMEM, 1980 , p. 94). 

 

 

Nota-se que nessa reforma, as ornamentações que emolduravam os vãos de toda a casa, 

desde a simples estereotomia até as mais elaboradas, como as cariátides, foram substituídas 

por molduras neoclássicas mais sóbrias. 

No pórtico, os arcos abatidos foram substituídos por arcos plenos que receberam bandeiras de 

ferro ornamentado e vidro, solução que também aparece no palacete de Martinho da Silva 

Prado. 

Dificultada a leitura devido ao ângulo da tomada fotográfica, não é possível visualizar os limites 

da casa, mas é muito provável que o acréscimo da copa e da escada de serviços tenha se 

dado nessa época. 

Como visto acima, foi através das análises dos mais antigos desenhos da edificação 

encontrados durante a pesquisa, os do escritório de Severo&Villares, que houve a 

possibilidade de serem levantadas hipóteses gráficas sobre as possíveis plantas de então. No 

entanto, há uma incoerência nesses desenhos uma vez que as fachadas aparecem ainda com 

ornamentações originais e não com a feição mais simplificada adquirida na década de 20. 

Nesse aspecto, podemos inferir que o projeto original foi usado como desenho referencial de 

base e, nele, não foram acusadas as devidas correções daquilo que havia sido modificado. 

Como referencial de análise foram vistos os seguintes desenhos de Severo&Villares realizados 

em 1938: 
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Figura 4.12 – Elevação da fachada Sul. 

 

 
Figura 4.13 – Elevação da fachada Norte. 

 

 
Figura 4.14 – Elevação da fachada Oeste. 

 

Não foram encontradas as plantas: do mesmo conjunto de desenhos há também os projetos 

para a construção de lareiras no térreo e no primeiro pavimento (figura abaixo). 
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Figura 4.15 – Projeto para as lareiras. 

 

Como nesses desenhos não há indicações do que era existente, do que iria ser demolido ou do 

que seria construído, não é possível saber se houve modificações além das lareiras. Tal fato, 

associado à perda de grande parte do material doado pela família à biblioteca da FAU-USP, é 

possível que essas plantas e fachadas correspondam à situação da casa depois da reforma 

feita nos anos 1920, provavelmente pelo mesmo escritório antes da fusão e da morte do titular, 

então somente Ramos de Azevedo. Essa hipótese é reforçada pelo Mapa Sara Brasil de 1930 

no qual o terraço semicircular já aparece, assim como o volume da copa. 

Mesmo assim, ainda que carentes de informação e relativos somente ao pavimento térreo e ao 

primeiro pavimento, esses desenhos são as únicas plantas da casa que indicam sua situação a 

partir da grande reforma de 1920. 

Nelas, como se vê, a escada social era outra, com sentido invertido ao da atual. Não é possível 

dizer se era, de fato, invertido esse sentido, ou se foi apenas um equívoco do desenhista. 

Também no hall dessa escada, no arco de intersecção com o grande hall, são notados dois 

pilares que não existem atualmente. Ao mesmo tempo, a comunicação entre a sala de jantar e 

a copa dava-se por porta com acesso pela galeria do hall e por um passa-prato na parede 

entre os dois ambientes. 

Nota-se também que a copa já está construída, assim como a escada de serviço, o lavabo e os 

já mencionados terraços em semicírculo. A escada e seu sentido, porém, era outra, diferente 

da atual. 
  



49 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

Em 1941, Jacques Pilon faz dois estudos, duas prováveis propostas, para um fechamento mais 

privativo da fachada Norte, uma vez que, com os diversos parcelamentos sofridos pelo terreno 

da chácara, esse lado da casa acabou por ficar muito próximo do limite da Rua General Jardim, 

aberta antes de 1930. 

 
Figura 4.16 – Provável proposta de fechamento da fachada Norte por Jacques Pilon. 

 

17    18 

Figura 4.17 – Provável proposta de fechamento para a fachada Norte (que foi executada) por Jacques Pilon. 
Figura 4.18 – A mesma proposta em planta. 
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Figura 4.19 – Idem às duas anteriores em elevação. 

Dois anos depois, em 1943, Jacques Pilon faz novamente um projeto, desta vez para 

construção do elevador na casa. 

 
Figura 4.20 – Detalhe da torre do elevador na fachada Sul. 

 
Com a inserção do elevador, as plantas dos pavimentos e fachadas sofreram alterações, como 

segue: 

     
           Figura 4.21 – Planta do subsolo.                                      Figura 4.22 – Planta do pavimento térreo. 
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           Figura 4.23 – Planta do 1º pavimento.                                 Figura 4.24 – Planta do 2º pavimento. 

 

 

 

        
          Figura 4.25 – Fachada Oeste.                                                       Figura 4.26 – Fachada Sul. 

 

 

Nesses desenhos, como área já existente, aparece o bloco da “loggia” anexado à sala de estar 

no térreo, uma das propostas apresentadas em 1941. Na parede Norte ainda havia as duas 

portas da respectiva fachada original. 

 

As imagens abaixo são desenhos semelhantes do escritório de Gregori Warchavchik, porém 

sem data: eles sugerem que Warchavchik também tenha feito uma proposta para o elevador. 

No entanto, não é possível afirmar qual dos projetos foi o executado, pois o elevador que lá se 

encontra atualmente não se assemelha a nenhum dos dois projetos. Ou foi instalado com 

modificações, ou substituído em 1960. 
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  Figura 4.27 – Planta de situação com elevador.           Figura 4.28 - Planta do pavimento térreo com elevador

         

Figura 4.29 – Elevação da fachada Sul com elevador.   Figura 4.30 – Elevação da fachada Oeste com elevador. 

 
Do ponto de vista histórico, enquanto documentos significativos, abaixo estão incluídos os 

desenhos constantes do projeto de tombamento do CONDEPHAAT, os quais não possuem 

data nem referência: 

                              
                        Figura 4.31                                                                               Figura 4.32 
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As figuras abaixo permitem comparações entre as plantas do Subsolo e do Térreo existentes 

no CONDEPHAAT e as constantes no projeto de reforma de Jacques Pilos realizado em 1943. 
 

 

                                        
       Figura 4.33 – Subsolo – CONDEPHAAT.                                   Figura 4.34 – Térreo – CONDEPHAAT. 
 

 

 

 
     Figura 4.35 – Subsolo – Jacques Pilon 1943.                         Figura 4.36 – Térreo – Jacques Pilon 1943. 
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Comparações entre as plantas do 1º. Andar e do 2º. Andar existentes no CONDEPHAAT e as 

constantes no projeto de reforma de Jacques Pilos realizado em 1943. 

 

                 
       Figura 4.37 – 1º Andar – CONDEPHAAT.                                  Figura 4.38 – 2º. Andar – CONDEPHAAT. 

 

 

 
       Figura 4.39 – 1º. Andar – Jacques Pilon 1943.                         Figura 4.40 – 2º. Andar – Jacques Pilon 1943. 
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Comparando-se os desenhos de Pilon e de Warchavchik com os de Severo&Villares, além das 

já mencionadas alterações, observam-se algumas outras, ainda que estas só possam ser 

verificadas nos dois principais pavimentos: 

A escada social apresenta o sentido de acesso conforme o existente atualmente; 

Na saleta do torreão do primeiro pavimento, construiu-se um banheiro; 

O conjunto de terraço da fachada Norte foi substituído pela loggia em cuja laje de cobertura 

havia um terraço descoberto, além dos balcões construídos junto às portas dos dormitórios 

nessa mesma fachada, em substituição ao terraço suprimido. Na loggia havia acesso tanto 

para o jardim da sala de jantar quanto para o grande jardim a Leste. Não se pode dizer que a 

solução de construção desse anexo tenha sido feliz, pois criou um volume mal articulado nas 

duas fachadas da casa que acabou por impedir a percepção da volumetria original da 

construção. 

O elevador social, construído nessa época, criou um volume extra nas fachadas Sul e Oeste e 

eliminou o terraço existente nesta última no primeiro pavimento. Verifica-se que também foi 

eliminada uma janela existente na fachada Sul, na caixa da escada social. 

Por ocasião da aquisição do imóvel pelo Clube São Paulo, em 1960, foram feitas reformas para 

adequação ao novo programa de uso que, por sua vez, descaracterizaram o núcleo residencial, 

além do imenso anexo construído equivocadamente no mesmo estilo do da casa, o que foi 

agravado pelas ampliações e mais anexos feitos posteriormente e que lá se encontram. 

 

Resumidamente, visando a obtenção de dados sobre o Casarão D. Veridiana em seu processo 

de mudanças ocorridas no tempo, percorremos as seguintes fases de análises de imagens: 

1. Fotos antigas, principalmente as anteriores a 1938; 

2. Desenhos de Severo&Villares de 1938; 

3. Duas prováveis propostas de Jacques Pilon, de 1941; 

4. Novo projeto de Jacques Pilos, de 1943, para a construção de elevador; 

5. Projetos de Gregori Warchavchik, sem data; 

6. Desenhos constantes do projeto de tombamento do CONDEPHAAT. 

Tais análises permitiram o levantamento de hipóteses de configuração da edificação na medida 

em que não foram encontradas plantas e elevações da data de sua construção: 

1ª.) Hipótese em desenho de sua configuração na década de 1910; 

2ª.) Hipótese em desenho de como seria a residência após a reforma de 1920 até 1938, 

principalmente relativo ao pavimento térreo e ao 1º. Andar. 
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5 – Evolução do bairro de Higienópolis 

Indicadores iconográficos 
 

 
5.1 – Mapas da malha urbana e visualização cronológica da área estudada 
 

1881 
 

 
Mapa 5.1 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1872.php). 

 

 

No mapa 5.1 nota-se que no início da década de 1880 a malha urbana da área 

estudada tinha como limites o Largo do Arouche, Largo 7 de Abril (atual Praça da 

República), a Travessa da Consolação e a grande área à esquerda era penetrada 

apenas pela Rua da Consolação com construções que terminavam na Igreja da 

Consolação: os lados direito e esquerdo dessa via ainda estavam desocupados. Nota-

se um pequeno traçado inicial da Rua Maria Antônia e, na extrema esquerda, o 

Reservatório d’Água. 
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1895 
 

 
Mapa 5.2 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1890.php). 

 

 

Quatorze anos depois, a área já possuía traçados de ruas que delimitavam a Chácara 

de D. Veridiana (1), os Terrenos do Mackenzie College (2) e a Vila Penteado (3), bem 

como estavam presentes a Santa Casa (1884) e o Cemitério Municipal, atual Cemitério 

da Consolação. 

Nota-se a demarcação das ruas Maria Antônia, Dona Veridiana, Maranhão, Itambé, 

Piauí e a Rua do Pacaembu, atual Avenida Higienópolis. O Casarão D. Veridiana já 

estava concluído desde 1884. Em grande parte da área configura-se a presença do 

Loteamento Boulevard Burchard (1895) nos traçados das vias. 

  



58 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

 

1901 
 

 
Mapa 5.3 (obtido no livro “Desenhando São Paulo” PASSOS, 2009). 

 

 

Verificam-se novos traçados de ruas. A Rua Itatiaia continuava agora na Avenida 

Circular, retirando um pedaço da chácara Vila Maria, de D. Veridiana. No limite norte 

desta já está prevista a abertura de uma rua que sai da frente do Hospital da Santa 

Casa. Ao leste, consolidam-se as ruas Marques de Itu, General Jardim e Major Sertório 

que terminam nos limites da chácara. 

O edifício do Mackenzie College já estava concluído (1896) e a mansão dos Penteados 

em fase de conclusão. Abaixo à direita, o Velódromo entre a Rua da Consolação e o 

ribeirão Saracura. 

Ainda que um pouco desfocado, no mapa se pode notar o caminho dos bondes 

elétricos percorrendo algumas ruas do bairro: a primeira linha foi inaugurada em 1900. 
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1905 
 

 
Mapa 5.4 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php). 

 

 

Em seus traçados, consolidam-se os bairros de Santa Cecília, Vila Buarque e parte de 

Higienópolis. Implanta-se a Rua Turgassú (depois Martinico Prado) no limite norte da 

chácara Vila Maria. A Rua Cesário Mota ainda não atinge a Rua da Consolação. 

Na parte leste deste mapa existe uma grande área ainda não urbanizada do que seria 

o complemento do bairro de Higienópolis e o bairro Pacaembu: era delimitada pela Rua 

Itatiaia (Av. Angélica) e, ao sul, pelo Cemitério do Araçá. 
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1913 
 

 
Mapa 5.5 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php). 

 

 

Em 1912 é planejado o bairro do Pacaembu, o que implica em novas vias de acesso ao 

bairro de Higienópolis. Importante notar a fragmentação da área da chácara Vila Maria, 

atravessada pelos prolongamentos das ruas Marques de Itu, General Jardim e, quase 

ortogonalmente, pela Sabará. As áreas em laranja indicam a crescente ocupação das 

quadras por construções, destacando-se o isolamento do Casarão D. Veridiana, 

encostado na Rua General Jardim, o adensamento da Vila Penteado e os supostos 

limites do terreno do Mackenzie College. 

No mapa, curiosamente, a Av. Higienópolis não tem esse nome. 
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1916 
 

 
Mapa 5.6 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php). 

 

 

Este mapa possui informações mais aceitáveis quanto à correção do traçado das ruas. 

Nota-se a configuração da Praça Buenos Aires (1913) encostada na Av. Angélica e ao 

final das ruas paralelas Piauí e Alagoas. 

Nas áreas limites das quadras, em cinza mais escuro, nota-se a crescente ocupação 

das edificações: o constante adensamento do bairro pode ser verificado através da 

comparação com os mapas anteriores. Podemos verificar que as quadras 1, 2 e 3 dos 

edifícios em estudo agiram como um polo a partir do qual o processo de adensamento 

se deu. 
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1929 
 

 
Mapa 5.7 (obtido no livro “Desenhando São Paulo” PASSOS, 2009). 

 

 

Em 1929, a malha urbana dos bairros de Higienópolis e Vila Buarque estava 

praticamente consolidada: o processo de verticalização teria início na década de 1930. 

O primeiro prédio na Avenida Higienópolis, o Edifício D. Pedro II, é de 1938. 

A expansão urbana para oeste pode ser ilustrada pela implantação da Praça Vilaboim 

(1937) e da Praça Charles Miller e Estádio Paulo Machado de Carvalho em 1940. 
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1951 
 

 
Mapa 5.8 (obtido em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1950.php). 

 

 

Na década de 1940 são edificadas as primeiras construções da arquitetura moderna, 

como de Rino Levi e Vilanova Artigas, entre outros. 

Aumentando a tendência do bairro na oferta de serviços educacionais, em 1947 instala-

se a FAAP e em 1949 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP na Rua 

Maria Antônia. 

Ao sul, a inauguração da Avenida Nove de Julho (1941) redesenha o traçado da área 

compreendida entre a Rua da Consolação e o vale do Saracura em cima do qual foi 

traçada a Nove de Julho. 
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1958 
 

 
Mapa 5.9 (Fonte: Geomapas). 

 

 

Com a foto aérea do Geomapas de 1958 percebe-se a total ocupação dos lotes. 

O Casarão Veridiana conserva apenas seus jardins voltados para as vias Dona 

Veridiana e Higienópolis: a entrada principal do edifício desloca-se para a fachada 

Leste e o acesso ao terreno fixa-se na esquina dessas duas ruas. 

O Mackenzie College encontra-se cercado por construções e sua entrada principal ao 

edifício, antes voltada para a Rua Maria Antônia, agora se dá pela praça ajardinada 

interior ao campus da universidade. 

O edifício da Vila Penteado volta-se apenas para a Rua Maranhão, invertendo sua 

entrada principal: o que era fundo virou frente. 
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2008 
 

 
Fig. 5.1 – Imagem aérea da região em 2008 (Fonte: Geomapas). 

 

Na atualidade verifica-se a quase completa verticalização da região. 

Comparando-se este mapa com o anterior, ou seja, transcorridos cinquenta anos, notam-se as 

intensas transformações ocorridas no entorno dessas três edificações. 
- Total verticalização nos lados opostos das ruas que definem a quadra onde está situado o 

Casarão Dona Veridiana: ruas Dona Veridiana, General Jardim, Sabará e Av. Higienópolis. 

- Ocupação da parte oeste da quadra por alto e extenso edifício. 

- Na Rua Maria Antônia, não apenas em frente ao edifício do Mackenzie College mas em toda 

a sua extensão, verifica-se intensa verticalização nesses cinquenta anos. 

- Novos edifícios, com altura de cerca de cinco pavimentos, são construídos no interior do 

campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muitos deles nas cercanias do prédio do 

Mackenzie College. 

- Somadas às grandes construções já existentes em 1958 no lado oeste (Rua Sabará) da 

quadra da Vila Penteado, agora se erguem altos edifícios ocupando o restante do lado norte 

(Av. Higienópolis), a totalidade do lado leste (Rua Itambé) e a parte direita do terreno atual da 

Vila Penteado, do lado sul onde está situada a Rua Maranhão. 
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5.2 – Adensamento da área estudada 
 
As figuras abaixo acusam cronologicamente as demarcações de novas vias, os retalhamentos 

dos lotes e a evolução das construções realizadas a oeste do polo determinado pelos três 

edifícios analisados.  

 
Fig. 5.2 - Mapas 1895 a 1979 (MACEDO, 2002) – Vista aérea 2008 (Geomapas) 
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Além das imagens mais abstratas dos mapas, que dão uma visão estrutural da área, as 

fotografias abaixo permitem uma visão mais real da configuração dos adensamentos porque 

acusam as qualidades espaciais que efetivamente existiram: demonstram volumes construídos, 

espaços de vias públicas e vegetações. 

 

 
Fig. 5.3 – Os edifícios do Mackenzie visto desde a chácara Vila Maria na década de 1920. 

(Centro Histórico Mackenzie). 

 

 

    
               Fig. 5.4 (Centro Histórico Mackenzie).                                    Fig.5.5 (Centro Histórico Mackenzie). 

 

As duas fotografias acima mostram a sequencia de três edifícios: a partir do Mackenzie 

College, seguem-se os da atual Biblioteca George Alexander, inaugurada em 1926 

(MACKENZIE, 2004), e o prédio Horace Lane, hoje ocupado pela Faculdade de Direito. A da 

esquerda demonstra ser mais antiga, pois ainda não haviam sido plantadas árvores da 

calçada; apresenta também um pedestal branco com três colunatas que sustentam as insígnias 

do Mackenzie. Provavelmente as fotos devem ser da década de 1910. 
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Fig. 5.6 – (Fonte: Centro Histórico do Mackenzie). 

Visão da sequencia dos três edifícios como eram vistos desde o interior do terreno 
do Mackenzie lindeiro à Rua Maria Antônia. 

 

Se os terrenos da Vila Maria e da Vila Penteado eram retalhados e loteados, com seus 

edifícios cada vez mais confinados aos seus limites de suas construções, adensados por 

construções com tipologias cada vez mais recentes, o Mackenzie College também é confinado 

por construções no interior do próprio campus. 

As ricas visualidades que eram características desse polo de Higienópolis, principalmente 

quando realizadas a partir do cruzamento do eixo Itambé/Dona Veridiana com o Maria 

Antônia/Higienópolis, foram sumindo aos poucos. 

 

 
Fig. 5.7 – (Fonte: LIFE). 

Fotografia de 1947 – Terreno do Casarão Dona Veridiana visto desde a Rua Sabará. 

Na figura acima mostra, em primeiro plano, os jardins já muito encoberto pelas altas copas das 

árvores, e o casarão de Dona Veridiana. Na visão panorâmica da cidade, em segundo plano, 

nota-se que o processo de verticalização se esparrama por todo o centro de São Paulo, não 

sendo uma característica isolada do bairro de Higienópolis. 
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5.3 – Situação atual do entorno dos três edifícios 
 

(1) Casarão D. Veridiana 

 

 

 
Fig. 5.8 - Quadra do Casarão D. Veridiana e seu portão de entrada na esquina da  
Av. Higienópolis com a Rua Dona Veridiana. Imagens obtidas no Google Maps (2012). 

 

Sua face Norte está encostada na Rua General Jardim: o lado oposto dessa rua está ocupado 

por edifícios altos. A área Oeste de sua quadra também é fechada em altura por um edifício 

que vai da Av. Higienópolis até a Rua General Jardim, percorrendo a Rua Sabará. Os lados 

opostos da Rua Dona Veridiana e Avenida Higienópolis também são ocupados por edifícios de 

grande altura. A edificação perde visibilidade quando olhada desde as ruas que o circundam 

pela existência de seus muros altos e de uma vegetação muito densa em seus jardins. 
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(2) Mackenzie College 
 

 

 
Fig. 5.9 - Entorno do Mackenzie College e vista da esquina das ruas Itambé e Maria Antônia. 

Imagens obtidas no Google Maps (2012). 

 

Também se encontra cercado por grandes prédios, tanto os das ruas quanto os internos ao 

campus da universidade: o edifício, que em suas origens servia como marco da região, já que 

construído em uma elevação do terreno e apresentando uma arquitetura com configuração 

inovadora na cidade, hoje se encontra totalmente encoberto pela vegetação de seus jardins 

voltados para as ruas Itambé e Maria Antônia. 
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(3) Vila Penteado 
 

 
Fig. 5.10 - Ocupação da quadra que pertencia à Vila Penteado (Google Maps, 2012). 

 

 
Fig. 5.11 – Vista do portão de ingresso do terreno do palacete (fotografia do grupo de pesquisa, 2012). 

 

Talvez o mais fragmentado terreno dos três edifícios, está reduzido à área que circunscreve a 

construção, transformada em estacionamento de carros. Antes uma vila que se mostrava à 

cidade através de grandes jardins que declinavam ao encontro das ruas, e apresentando em 

sua elevação máxima o palacete, hoje tem seu edifício encurralado por edifícios muito maiores 

que ele. Na escala do pedestre da rua só é possível ver seu fundo original que foi transformado 

em sua área de ingresso: Tem barrada sua imagem em grande parte de seus ângulos pela 

existência de prédios vizinhos muito próximos à calçada, a vegetação de seus jardins impede 

uma visão mais detalhada do edifício. 
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5.4 – Edifícios e Instituições emblemáticas 
 
Alguns dos edifícios emblemáticos do adensamento do bairro de Higienópolis e algumas 

instituições que imprimem ao bairro suas características significativas: inicialmente com 

predominância para a habitação, o ensino e o atendimento hospitalar, vai aos poucos se 

expandindo para serviços de comércio, de cultura, de hotéis, restaurantes e de escritórios. 

 
 5.4.1 – Cronologia até a década de 1950 
 

1884 Hospital Santa Casa – em estilo Neogótico, projeto dos arquitetos italianos Luigi Pucci e 
Júlio Michelli. 

1884 Casarão D. Veridiana – Clube São Paulo (1959-2008) – Iate Clube de Santos (2008-atual). 

1893 Residência de D. Angélica – réplica do Palácio de Charlottenburg e materiais importados 
da Alemanha. 

1894 Hospital Samaritano – doado por José Pereira Achao à Igreja Presbiteriana. 

1895 Loteamento Boulevard Burchard. 
Projeto de Victor Nothmann e de Martinho Burchard 

1896 Mackenzie College – Universidade (1952) – Reitoria – Chancelaria – Presidências e 
Diretoria do IPM – Centro Cultural (2004). 

1901 Colégio Nossa Senhora do Sion – projeto de Ramos de Azevedo. 

1902 Vila Penteado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (1945-1969) – Curso de Pós-
graduação da FAUUSP (mestrado 1973 – doutorado 1983 – atual). 

1912 Bairro do Pacaembu – planejado pela Companhia City. 

1913 Praça Buenos Aires – anteriormente chamada Praça Higienópolis. 

1921 Colégio Ofélia Fonseca – Rua Sergipe – em 1927 transfere-se para a Rua Bahia. 

1926 Colégio Rio Branco – doado pelo senador José Ermínio de Moraes em 1946 à Fundação 
de Rotarianos de São Paulo. 

1928 Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus – estilo românico com projeto de Antônio 
Vicente. 

1933 
Primeiro prédio em Higienópolis – Condomínio Alagoas – Rua Alagoas com a Av. 
Angélica. 

1935 Segundo prédio em Higienópolis – Ed. Santo André – Rua Piauí com Av. Angélica – 
projeto de Jacques Pilon. 

1937 Terceiro prédio em Higienópolis – Ed. Augusto Barreto – Av. Angélica. 

1937 
Praça Vilaboim – anteriormente havia um campo de futebol – homenagem a Manoel P. 
Villaboim, senador e reitor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

1938 
Primeiro prédio da Av. Higienópolis – Ed. D. Pedro II – família Nhonhô Magalhães, 
atualmente ocupado pela Belgo-Mineira. A casa anteriormente construída foi demolida. 

1940 Praça Charles Miller e Estádio Paulo Machado de Carvalho no Pacaembu. 

1944 Edifício Prudência e Capitalização – arquitetura moderna – projeto de Rino Levi e 
paisagismo de Burle-Marx. 

1946/
1949 

Edifício Louveira – arquitetura moderna – projeto de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi na 
Praça Villaboim. 
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1947 FAAP - Faculdade Armando Alvares Penteado 

1949 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP até 1968 – Centro Cultural Maria 
Antônia da USP (1993) no Ed. Rui Barbosa e Instituto de Arte Contemporânea no Ed. 
Joaquim Nabuco. 

1950 Edifício Piauí – projetado por Artacho Jurado – Rua Piauí. 

1958 Edifício Bretagne – projeto de Artacho Jurado –  

1958 Edifício Lausanne – por Adolf Franz Heep – oi  

 

 
 5.4.2 – Algumas das principais instituições 
 

Algumas das instituições que imprimiram ou ainda hoje imprimem ao bairro sua identidade de 

região voltada principalmente à habitação, ao ensino, à educação, às artes, ao atendimento 

hospitalar, à vivência religiosa. Tal identidade é fortalecida pela refuncionalização dos três 
edifícios em estudo: 1. o Casarão D. Veridiana (atual Iate Clube de Santos em processo de 

restauro e de requalificação em Centro Cultural); 2. o Mackenzie College, restaurado e 

transformado em Centro Histórico e Cultural; 3. O edifício da Vila Penteado, em parte 

restaurado e onde funciona o Programa de Pós-Graduação da FAU-USP. 

Nesse sentido, essas três instituições possuem relações orgânicas com o bairro em suas 

atividades e vivências. 
 
Arte e Cultura 

Centro Universitário Maria Antônia – USP – Rua Maria Antônia 

TUSP – Teatro da USP – Rua Maria Antônia. 

Instituto de Arte Contemporânea – Rua Maria Antônia 

Teatro SESC Anchieta – Rua Doutor Vila Nova. 

Clube SESC Consolação - Rua Doutor Vila Nova, 

Cinemax - Shopping Pátio Higienópolis 

Tom Jazz 

Museu de Arte Brasileira da FAAP – MAB 

Teatro Folha – Shopping Pátio Higienópolis. 

Instituto Moreira Salles 

Teatro FAAP 

Galeria Vermelho - Rua Minas Gerais. 

Teatro Cultura Inglesa - Avenida Higienópolis. 
 

Educacional 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Colégio Nossa Senhora de Sion. 

Colégio Rio Branco. 

Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo - Rua General Jardim. 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP – Rua Maranhão. 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – Rua Maria Antônia. 

Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP (FEA) – Rua Doutor Vila 

Nova. 

SENAC Consolação – Rua Doutor Vila Nova. 
 

Centros de Saúde - Hospitais 
Santa Casa de São Paulo 

Hospital Infantil Sabará - Av. Angélica 

Hospital Santa Isabel 

Hospital Samaritano 
 

Templos Religiosos 
Igreja Imaculado Coração de Maria - Rua Jaguaribe, 

Paróquia Santa Teresinha - Rua Maranhão. 

Capela da Igreja Presbiteriana – Rua Itambé, Campus Mackenzie. 

Sinagoga - Congregação Monte Sinai – Rua Piauí. 

 

 
5.5 – Dados significativos para a conformação atual do bairro de Higienópolis 
 

Como constata com propriedade Silvio Macedo (2012), as características do bairro de 

Higienópolis passam por três épocas significativas – antes de 1898, quando a área era 

ocupada por campos e chácaras – entre 1898 e 1933, com a construção de palacetes e 

retalhação territorial através de loteamentos – a partir da década de 1930, com o início do 

processo de intensa verticalização das construções. Para nossa pesquisa é importante 

destacar as décadas de 1890 e de 1900, pois são desses períodos as construções dos três 

edifícios em estudo e a consolidação dos palacetes de D. Veridiana e da família Prado como 

habitações, assim como o Mackenzie College como instituição de ensino. 

Porém, é necessário constatar a importância dos loteamentos do Boulevard Burchard, não 

apenas pela retalhação dos terrenos em lotes, com a demarcação de quadras e ruas: seus 

projetos também pressionam para a instalação de serviços urbanos, como o plantio de árvores, 

a instalação de iluminação a gás, de água e esgoto, bem como o estabelecimento de linha de 

bonde com tração animal. 
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Fig. 5.12 - Loteamento Boulevard Burchard (obtido em CD do livro de Homem, 2011). 

 

 

Note-se que o loteamento, de início, não interfere nos terrenos de Dona Veridiana, Mackenzie 

e Vila Penteado. As imagens históricas a seguir, contam visualmente um pouco da situação do 

bairro em seus primórdios (finais do século XIX até os inícios da década de 1930). 

 

 
Fig. 5.13 – (MACEDO, 2012) 

Início do arruamento da Rua Itambé: à direita, placa do Loteamento Boulevard Burchard e, ao fundo, uma 
das primeiras construções do bairro, a casa do Dr. Sá. 

 
  



76 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

      
                      Fig. 5.14 – (MACEDO, 2012).                                       Fig. 5.15 – (MACEDO, 2012). 

A fotografia da Fig. 5.14 mostra a Av. Higienópolis vista desde o final da Rua Maria Antônia. Ao 

lado esquerdo o terreno que viria ser ocupado pela Vila Penteado; à direita, os eucaliptos que 

marcam a divisa da Vila Maria. 

A fotografia da Fig. 5.15 mostra a Rua Dona Veridiana vista desde a Rua Itambé, com os 

limites da Vila Maria à esquerda, e casas com pé-direito alto à direita. 

Em ambas, ainda não existe pavimentação das ruas e é marcada a presença de bondes 

puxados por tração animal. 

 

 
Fig. 5.16 – Fotografia dos finais do séc. XIX – A Rua Dona Veridiana vista do mirante do Mackenzie College, a 

rua ainda não possui calçadas nem pavimentação. Como típico das construções da época nota-se na casa 

em primeiro plano a existência de porão e a platibanda que impede a visão do telhado desde a rua. 

 

 
Fig. 5.17 – Mirante do terraço do Hospital Samaritano – visão de 1910, desde Higienópolis, dos primeiros 

traçados viários do que seria o bairro do Pacaembu. (HOMEM, 2011). 
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Fig. 5.18 – 1910 - (Centro Histórico Mackenzie)                          Fig. 5.19 – 1910. (Centro Histórico Mackenzie) 
 
As duas fotografias de 1910 acima, foram realizadas desde o Mirante do Mackenzie College. A 

da esquerda mostra, no rasgo inclinado escuro, a atual Rua Major Sertório em direção ao 

Centro de São Paulo, uma cidade ainda baixa. A da direita, apontada para o bairro de Santa 

Cecília, mostra na parte inferior algumas fachadas da mesma Rua Major Sertório e, quase na 

paralela da borda esquerda, parte da Rua Dona Veridiana. 

 

 
Fig. 5.20 – Década de 1920(Centro Histórico Mackenzie). 

Ao comparar a imagem acima, da década de 1920, com as duas anteriores, fica evidente o 

surgimento de edifícios altos na cidade. Esta fotografia é retirada de posição similar da 

registrada na Fig. 5.18, com a presença novamente do rasgo inclinado escuro da Rua Major 

Sertório. 

 

Com o crescimento demográfico e econômico da cidade São Paulo, muitas antigas chácaras 

foram afetadas e desmembradas por loteamentos. Diversos palacetes e casarões, que 

anteriormente qualificavam o bairro como “residencial de alto padrão”, também foram afetados: 

muitos deles estavam abandonados, em visível processo de deterioração, ou alugados. Alguns 

eram ocupados por pensões ou cortiços. Como ressalta Denise Antonucci: 

 
Durante o século XX, não apenas a alterações de uso e ocupação do solo, mas 
também alteração no perfil da população residente e aumento da população 
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proveniente de outras regiões da cidade em função da oferta de serviços de 
educação e saúde e comércio diversificado. Tem-se como consequência o 
aumento exponencial do tráfego de passagem, transformando vias residenciais 
e tranquilas, em eixos de ligação de setores da cidade. (...) 
A partir de meados da década de 1940, a iniciativa da construção de edifícios 
passa a ter um caráter empresarial, reafirmando o interesse dos 
empreendedores imobiliários pelo bairro. Este interesse intensifica-se após a 
Lei Geral de Zoneamento de 1972, tendo em vista que Higienópolis foi 
classificado parcialmente em Z3 e em Z4, que possibilitavam melhor 
aproveitamento dos lotes. (ANTONUCCI, 2006). 
 

 
Fig. 5.21 – 1942. 

Vista aérea da área estudada. O terreno da Vila Penteado ainda possui um razoável traçado de suas 

configurações originais: o terreno original da Vila Maria encontra-se reduzido pelos traçados da Rua Sabará 
e General Jardim. (MACEDO, 2012). 

 

 
Fig. 5.22 – 1950. 

Traçado dos então limites do que seria o campus da Universidade Mackenzie, instituída em 1952. A 

ocupação da área pelas construções já é significativa: alguns desses edifícios foram demolidos para dar 

lugar a outros mais altos. Posteriormente, o campus seria expandido pela aquisição de terrenos contíguos. 

(Centro Histórico Mackenzie). 
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Fig.5.23 – 2005 – A ocupação do entorno das três edificações: todas “encurraladas” 

pelo adensamento e processo de verticalização. (MACEDO, 2012). 

 

A verticalização também era promovida por alguns proprietários que demoliam suas 

residências para a construção de edifícios, instalando-se neles. Com características de bairro 

com habitações de alto padrão, e relativamente próximo à área central da cidade, a 

especulação imobiliária construía com essas características e cobrava aluguéis altos para 

famílias que eram atraídas pela qualidade de vida existente em seus espaços. Aos poucos, 

aumentam as construções de locais para prestação de serviços, como escolas, centros 

médicos, bares e restaurantes, comércio, hotéis, escritórios e bancos: mais recentemente, 

foram instaladas instituições destinadas às atividades culturais. Nesse sentido, em muitos 

edifícios destinados à habitação foram projetadas áreas comerciais no plano da rua. 

Dessa maneira, não é por acaso que, nessa época, as residências de Dona Veridiana e da 

família Penteado mudam de função. O prédio do Mackenzie College também é afetado pela 

ampliação das construções no campus e dos serviços de ensino do Instituto Mackenzie: com a 

existência de quatro faculdades (Escola de Engenharia – 1986; Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras – 1946; Faculdade de Arquitetura – 1947; Faculdade de Ciências 

Econômicas – 1950) é instalada a Universidade Mackenzie em 1952. 

 

A área de Higienópolis, requalificada e frequentada por cidadãos de diversos bairros, hoje é 

caracterizada por grande fluxo de pessoas e veículos. A antigamente pacata Rua Maria 

Antônia, principal via de acesso ao polo urbano dos três edifícios, hoje possui vivências 

intensas: nas décadas de 1950 e 1960 foi considerada o “Quartier Latin” parisiense na cidade 

de São Paulo. 
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6 – Indicadores de intervenções e estado atual das três edificações 
 

 
 

Fotografias aéreas do contexto dos três edifícios no início da década de 1950. A superior, vista 
desde o norte, e a inferior, pelo sul, ambas registrando o eixo Rua Maria Antônia / Avenida 

Higienópolis cruzando com o eixo Rua Dona Veridiana e Rua Itambé. 
Fonte: ENFA: arquivo Centro Histórico Mackenzie 

 

 
  



81 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

Como em todas as seções deste Relatório, aqui também é dado ênfase ao Casarão Dona 

Veridiana já que o Mackenzie College e a mansão da Vila Penteado estão presentes na 

pesquisa como elementos referenciais, ao que chamamos de “elementos controle”. 

As análises que se seguem permitem resgatar as conformações originais das edificações bem 

como revelar indicadores das intervenções realizadas no decorrer do tempo. Tais dados são 

importantes, pois revelam as linguagens arquitetônicas iniciais e suas mudanças ocasionadas 

pelos processos de envelhecimento e renovações simbólicas. 

A descrição técnica, muitas vezes cansativa, torna-se importante para a recuperação da 

informação icônica quando possuidora de grandes ruídos, como é o caso da deterioração dos 

materiais existentes nos edifícios ou dos conflitos de linguagem. 

 

 

 
6.1 – Casarão Dona Veridiana 

 
1889 – São realizadas as primeiras das raras imagens (como a mostrada abaixo) do casarão já 

habitado por Dona Veridiana. Essas imagens são importantes porque indicam a configuração 

original do edifício já que não foram encontrados os desenhos de seu projeto: a edificação 

passaria por inúmeras transformações até o seu tombamento em 2001. 

 
 

1910 – 1920 – Em 1910 morre Dona Veridiana e a casa sofre a sua primeira grande 

transformação. Reformada por seu neto, na década de 1920, então seu novo morador, a 

reforma reduz os elementos marcantes da arquitetura eclética em estilo francês e passa a 

expressar um estilo eclético com características neoclássicas. 
 
1920 – 1938 – Nesta época foram feitas grandes transformações no imóvel, desde a ampliação 

dos espaços internos à transformação do seu estilo. Houve acréscimo da copa, mudança da 

escada de serviço, reformulação do terraço da fachada norte, modificado com nova expressão 
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neoclássica. No primeiro pavimento foram acrescidos dois dormitórios. A ornamentação que 

emoldurava os vãos foi substituída por molduras neoclássicas mais sóbrias. No pórtico, os 

arcos abatidos foram substituídos por arcos plenos com bandeiras de ferro ornamentado e 

vidro. Também é desse período a instalação de lareiras assinadas pelo escritório de Severo 

Villares. Provavelmente as mudanças ornamentais realizadas na década de 1920 devam ser 

atribuídas ao escritório de Ramos de Azevedo. 
 
1943 – 1960 – Várias obras são realizadas na casa, como a inserção de elevadores. Em 1941, 

o arquiteto francês Jacques Pilon propõe a incorporação de uma nova área na casa como um 

terraço fechado, uma loggia, que será incorporado na fachada norte para dar maior privacidade 

ao imóvel, tendo em vista a nova situação urbana do lote. Essa nova configuração também cria 

um pátio interno e transforma as portas que davam para o terraço superior em balcões 

individuais. Em 1943 é construído novo elevador. Embora existam dois projetos de elevadores, 

um de J Pilon e outro de Gregori Warchavchik: provavelmente este último foi o responsável 

pelo projeto executado. Os ocupantes da casa continuam sendo os descendentes de D. 

Veridiana Prado. 
 
1960 – O casarão é vendido para o banqueiro Gastão Vidigal que resolve criar o Clube São 

Paulo, uma entidade voltada a promover o encontro entre executivos, criando um espaço de 

reuniões, almoços, momentos de relaxamento, jogo, enfim um espaço para confraternização e 

troca da experiências para homens de negócios. Em função dessa ocupação a casa é 

totalmente transformada, recebendo inclusive um novo anexo e ampliado o seu subsolo para 

atender todas as novas funções. Para tal, é contratado o arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana 

para projetar a adequação do novo anexo. Ao mesmo tempo, para criar uma única identidade 

na edificação, Baiana propõe uma série de transformações internas ao casarão antigo com o 

objetivo de se assemelhar formalmente com as características da nova edificação. Ao 

contrário, e dentro dessa mesma leitura, externamente Baiana projeta o novo anexo seguindo 

as características que figuravam na edificação remanescente, possibilitando uma leitura 

integrada do conjunto. 

Devido à importância dessa intervenção, na medida em que ocultou vários indicadores das 

configurações iniciais do casarão, os projetos de Elisiário Bahiana estão colocados no final 

desta seção. 
 
1960 – 2008 – Durante todo esse período o conjunto é ocupado pelo Clube São Paulo, mas 

com dificuldades de manutenção de suas instalações, os sócios negociam o imóvel com o Iate 

Clube de Santos que passa a ser o novo proprietário, incorporando os antigos sócios e 

mantendo os privilégios destinados a eles. O casarão torna-se a sua sede social na capital. 

Nova reforma é realizada pela Dupré Arquitetura visando à manutenção e a preservação dos 
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seus elementos históricos, mas propondo as necessárias adaptações das instalações para 

receber um novo uso adequado à nova função. 
 
2008 – 2012 – É realizado um projeto de restauro e algumas obras de manutenção são 

realizadas. 
 

Quanto aos jardins, foram realizadas podas na vegetação, a limpeza do lago e a colocação de 

cisnes que faziam a alegria dos visitantes do palacete nos tempos de D. Veridiana. 

Considerando que a edificação encontra-se em pleno uso, as análises a seguir estão baseadas 

em levantamentos icônicos, incluindo a fotografia. Tais análises podem servir de subsídios para 

o estabelecimento de diretrizes de intervenção e restauro no edifício. 
 

 FACHADAS 

 
Mapa 6.1 

 

Como podem ser verificadas no conjunto da documentação gráfica e iconográfica ainda 

existente sobre a edificação, e pelas conclusões do estudo de sua cronologia arquitetônica 

(desenvolvida em 3.1 – Casarão Dona Veridiana: cronologia arquitetônica e hipóteses de 

plantas), as atuais fachadas, assim como seus interiores, são o resultado das diversas 

intervenções havidas, que suprimiram, acrescentaram ou alteraram seus elementos de 

composição. 
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Em recente intervenção, objetivando seu “embelezamento”, foram realizadas pinturas sobre 

massa lisa em dois tons de bege claro com embasamento cinza, em nada lembrando as 

diferenças de tratamento de fachada da casa original, como verificado na figura abaixo. 

 
Fig. 6.1 - Vista geral com as entradas, principal e lateral. 

 

 FACHADA NORTE 

 
Mapa 6.2 
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Esta fachada foi substancialmente alterada em relação ao projeto original, notadamente a partir 

da construção do volume ocupado atualmente pela biblioteca no lado leste, e do acrescido na 

reforma de 1960, simétrico de leste a oeste, onde funciona o bar. Ao mesmo tempo, esta 

fachada perdeu grande parte de sua privacidade e também de sua importância quando da 

abertura da Rua General Jardim, resultando em um recuo mínimo. 

 

D563                       D564 

Fig. 6.2 – Muro norte – direção da Rua D. Veridiana.                 Fig. 6.3 – Muro com anexo da biblioteca à leste. 

 

          D562             D558 

Fig. 6.4 – Dois anexos com o muro do pátio interno.                   Fig. 6.5 – Portão de acesso de serviços. 

 

Com essas intervenções, a fachada norte não apresenta mais a ornamentação de destaque e 

visibilidade a partir da Rua General Jardim: mesmo sua apreensão se tornou bastante difícil. 

As patologias estão vinculadas a infiltrações de água de diversas naturezas: umidade 

ascendente por inexistência de impermeabilização, pela presença de jardins junto às paredes e 

pela falência dos condutores de águas pluviais embutidos e das lajes dos anexos. 

Além de sujidades, há o destacamento de camadas de tinta mais recentes por 

incompatibilidade com as previamente existentes e com os suportes, e/ou devido às infiltrações 

propriamente ditas, com muitos trechos de perda de suporte por desagregação da argamassa. 
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Em molduras de vãos e cimalhas destaca-se acentuada presença de crosta negra e 

eflorescências, já com perda do suporte e exposição de ferragem. Verifica-se também a 

presença de vegetação impregnada nas cimalhas superiores. 
 

D144                    D015 

      Fig. 6.6 – Balaustrada muro do pátio.            Fig. 6.7 – Abertura de ar condicionado da biblioteca (1960). 

As esquadrias da parede externa da antiga sala de jantar (hoje sala de estar do Iate Clube) são 

constituídas de portas balcão com caixilho interno de madeira e vidro e de venezianas 

metálicas na sua parte externa, estas últimas instaladas em época não identificada. 

Encontram-se também em processo de deterioração os de aparelhos de ar condicionado 

rompendo as bandeiras: apodrecimento das bases e das massas de fixação dos vidros e 

corrosão das venezianas. 

Os balcões com gradis de ferro do primeiro pavimento apresentam também problemas de 

impermeabilização provocando infiltrações nas paredes adjacentes. 
 

4521                             4522 

Fig. 6.8 – Umidade ascendente.            Fig. 6.9 – Canteiro junto às paredes da também provocam deterioração. 

4524 

Fig. 6.10 – Mesma situação junto à parede da biblioteca, com as mesmas consequências. 

Com essas constatações podemos afirmar que o estado da fachada norte é ruim. 
  



87 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

 FACHADA LESTE 

 

 
Mapa 6.3 

 

 

A fachada leste é a que se apresenta como menos alterada ou cujas alterações não a 

descaracterizaram por completo, apesar das mudanças havidas no revestimento, vãos, 

esquadrias e construção do anexo da atual biblioteca. 

Por receber maior insolação do que as demais, seu estado de conservação também é menos 

comprometedor, muito embora apresente, ainda que em menor escala, os mesmos problemas 

da fachada norte.  
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    4389              

Fig., 6.11 – Torreão: volume original.                Fig. 6.12 – Jardim encostado na parede: umidade ascendente. 

 

Uma das alterações ocorridas na reforma de 1960 foi a construção do anexo da atual biblioteca 

(Fig. 6.12), com parede cega que eliminou o acesso existente anteriormente. 

As três bandeiras dos arcos do pórtico (Fig. 6.11) são de ferro e vidro fantasia translúcido e 

apresentam início de processo de corrosão. Foram introduzidas na reforma dos anos 1920. 

Com relação à marquise, também de ferro decorado, mas com vidros aramados, supõe-se 

tenha sido instalada na reforma de 1960 e apresenta o mesmo processo de corrosão, em fase 

inicial. Em cada uma das faces que ladeiam o corpo desse pórtico foram instalados condutores 

de água pluvial apostos às fachadas, provavelmente para inutilizar os embutidos em falência. 

Estes, por sua vez, adentram as respectivas paredes em trecho próximo ao piso e, por 

ineficiência ou deterioração do material, infiltram água na alvenaria junto a seu embasamento 

(figuras abaixo). 

 

      4390                4317 

   Fig. 6.13 – Condutor aparente instalado.                 Fig. 6.14 – Umidade: falência do condutor embutido. 
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As janelas do térreo e as portas-balcão do primeiro pavimento – de duas folhas de abrir com 

bandeira, de madeira e vidro, e duas folhas de abrir externas de venezianas metálicas - 

apresentam problemas de deterioração notadamente nas áreas rentes aos peitoris e soleiras, 

mas com menor comprometimento que as da fachada norte. Uma delas, no primeiro pavimento 

acima do pórtico, foi internamente fechada e inutilizada, estando à vista somente suas 

venezianas metálicas. O mesmo ocorre com as janelas do segundo pavimento, estas de 

madeira e vidro, porém com duas folhas guilhotina e bandeira externas, e duas folhas de 

madeira veneziana. As janelas do subsolo possuem gradis de ferro decorado e basculantes 

internos de ferro e vidro. 
 

4387                               4398 

      Fig. 6.15 – janelas do térreo e subsolo.                        Fig. 6.16 – Janela guilhotina do segundo pavimento. 

Com relação aos ornamentos e molduras de janelas e aos brasões do Barão de Iguape 

existentes sobre os arcos, a despeito das sucessivas camadas de tinta a reduzir o relevo das 

figuras, encontram-se bem conservados. 

 

4397 

Fig. 6.17 – Brasão da família Barão de Iguape e balaustrada da porta-balcão do primeiro pavimento. 

Pelas observações acima relatadas podemos constatar que o estado de conservação da 

fachada leste preserva de maneira regular os dados históricos do edifício. 
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FACHADA SUL 

 

 
Mapa 6.4 

 

Esta fachada sul não foi substancialmente alterada em relação ao projeto original como a sua 

oposta face norte, a não ser no que diz respeito aos acabamentos, à supressão de uma janela 

na parede correspondente à caixa de escada, ao acréscimo do trecho correspondente ao 

elevador social, à introdução de marquise na porta de acesso ao hall e à substituição do 

revestimento da escadaria. Tal afirmação é motivada apenas por dedução das plantas 

analisadas uma vez que não foram localizadas fotografias históricas desse ângulo da casa, 

como constatado anteriormente nesse nosso Relatório. 
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D082        D280  

Fig. 6.18 – Fachada sul com pórtico do leste.                 Fig. 6.19 – Vista a partir do desvão do Anexo. 

D064 
Fig. 6.20 – Fachada vista por ângulo superior, desde o Anexo. 

Esta fachada ainda apresenta uma ornamentação de maior destaque em relação às demais, 

presentes na composição e molduras dos vãos e pela presença de duas esculturas de 

argamassa armada inseridas cada qual em nicho ladeando o pórtico da entrada principal, com 

janelas laterais e marquise de ferro decorado e vidro, encimado pelo brasão da família que a 

marquise, dependendo do ângulo, acaba por encobrir. 

 

440    D168 
Fig. 6.21 – Escultura em nicho.                                     Fig. 6.22 – Escadaria da entrada principal. 
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Como acontece na fachada norte, com as imagens que aqui são semelhantes, as patologias 

estão vinculadas, de um lado, à umidade ascendente devido à inexistência de 

impermeabilização e, por outro, à provocada por falência dos condutores de águas pluviais 

embutidos. Há destacamento de camadas de tinta mais recentes por incompatibilidade com as 

previamente existentes ou devido às infiltrações propriamente ditas, com muitos trechos de 

perda do suporte por desagregação da argamassa. Todas as molduras de vãos e cimalhas têm 

presença de crosta negra em estado avançado e com perda substancial de suporte em alguns 

trechos, conforme imagens abaixo. 

Todas as molduras de vãos e cimalhas têm presença de crosta negra em estado avançado e 

com perda substancial de suporte em alguns trechos, conforme imagens abaixo. 

 

 

            D024                       4412 

             Fig. 6.23 – Base do nicho de escultura.                             Fig. 6.24 – Frontão e moldura de janela. 

 

 

             D063                      4469 

Figuras. 6.25 e 6.26 – Cimalhas com crosta negra, umidade, com perda de suporte e exposição de ferragens. 

 

O sombreamento pela intensa arborização e pelo fato de estar esta fachada voltada para o sul 

torna-a extremamente úmida e, com a concentração de poluentes vindo das movimentadas 

Higienópolis e Veridiana, provocam a formação de eflorescências. 

O problema agrava-se no trecho de transição entre o Núcleo Original e o Anexo, principalmente 

porque foi eliminado o espaço de aeração entre ambos com a construção de uma barbearia 

entre ambos, conforme as duas imagens abaixo: 
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           4417                                  D172 

Fig. 6.27 – Área de intersecção com o Anexo.                         Fig. 6.28 – Escadaria nessa área de intersecção. 

 

As duas esculturas, por sua vez, também se encontram muito deterioradas, com perda de 

alguns trechos e exposição das ferragens em processo de corrosão: figuras abaixo. 
 

                                  D023 

              Fig. 6.29 – Suporte com perda de trechos                          Fig. 6.30 – Escultura com ferragem exposta. 

 

As esquadrias de ferro ornamentado do térreo – porta e janelas laterais - encontram-se em 

bom estado, o que não ocorre com a marquise, já em avançado estado de corrosão, 

principalmente na área de fixação junto à parede, incorrendo mesmo em risco de queda. 

As esquadrias relativas ao primeiro pavimento apresentam os mesmos problemas das da 

fachada norte, como introdução de aparelhos de ar condicionado rompendo as bandeiras, 

apodrecimento das bases e das massas de fixação dos vidros e corrosão das venezianas. 
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Importante observar que uma das janelas, correspondente ao bloco do torreão no primeiro 

pavimento, foi bloqueada internamente restando à vista apenas a veneziana metálica externa, 

não alterando a composição da fachada, mas, alterando a organização sintática em seu 

espaço interior. 

D076 
                                                      Fig. 6.31 – Vão de janela bloqueado. 

A escadaria apresenta rachadura importante na parede lateral direita, aparentemente por 

recalque. Os degraus estão revestidos de granito cinza Mauá esteticamente incompatível com 

o conjunto e com o próprio arremate lateral de arenito amarelo. 
 

4406                               4407 

             Fig. 6.32 – Rachadura em parede de escada.                        Fig. 6.33 - Cantaria de arenito bege. 

4424                           D169 

         Fig. 6.34 – Final lateral da escadaria.                                 Fig. 6.35 – Escadaria da entrada principal. 

A escadaria principal teve revestimento de granito cinza Mauá na ampliação realizada em 1960 

devido à alteração do nível do piso do jardim. 

Pelas análises realizadas pode-se concluir que a fachada sul encontra-se em mau estado de 

conservação e que seu aspecto inicial sofreu alterações. 
  



95 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

FACHADA OESTE 
 

 
Mapa 6.5 

 
 
Esta fachada também foi substancialmente alterada em relação ao projeto original, e em 

épocas sucessivas, tendo restado dela atualmente apenas alguns trechos visíveis 

externamente. Os demais foram absorvidos pelo Anexo. 

Não mais apresenta ornamentação de destaque e tampouco visibilidade, tendo se tornado 

quase impossível a sua apreensão dada a quantidade de intervenções realizadas nela ou 

próximos a ela. 
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Nas imagens abaixo podemos observar as intervenções realizadas em seus espaços originais. 

D206(2)                   D218 

                       Fig. 6.36                                                                                 Fig. 6.37 

A Figura 6.36 mostra trecho da fachada (em segundo plano), absorvido pelo anexo (em 

primeiro plano). 

Na Figura 6.37 pode-se observar o preenchimento de espaços: ao trecho da fachada do 

pavimento inferior, à esquerda, são acrescentadas construções ao fundo e na lateral. 

D256                       D207(2) 

                               Fig. 6.38                                                                                   Fig. 6.39 

Figura 6.38 – Trecho da fachada, em segundo plano, com o vitral da escada social (janela 

maior) passível de ser visto apenas a partir da cobertura do anexo. 

Figura 6.39 – À direita, trecho da fachada dos fundos com o atual portão de entrada de 

serviços com acesso pela atual Rua General Jardim: há a presença de um canil à esquerda. 

4542                            D249 

                               Fig. 6.40                                                                                       Fig. 6.41 

Figura 6.40 – Trecho da fachada correspondente ao anexo do atual bar no pavimento térreo. 

Figura 6.41 – Em segundo plano à direita como é vista da cobertura do anexo. 
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4419                            D300 

Fig. 6.42 – Embasamento de granito e janela da rouparia.                              Fig. 6.43 

Da mesma forma que nas demais fachadas, as patologias são consequentes, seja por falência 

dos condutores de águas pluviais embutidos na alvenaria, seja nas junções com o anexo. 

Exemplo disso é o telhado de cimento amianto do anexo (Figura 6.43) encostando-se às 

paredes do primeiro pavimento da edificação principal. 

Novamente, há destacamento de camadas de tinta mais recentes por incompatibilidade com as 

previamente existentes ou devido às infiltrações propriamente ditas, com muitos trechos de 

perda do suporte por desagregação da argamassa. 

Em molduras de vãos e cimalhas destaca-se acentuada presença de crosta negra e 

eflorescências, já com perda do suporte. 

Indicativo de problemas com a amarração, na junção entre a parede do núcleo mais antigo com 

a correspondente ao bar do térreo, há rachaduras. 
 

4543 

Fig. 6.44 – Junção do anexo do bar: há perda de suporte, destacamento da pintura e umidade. A janela 
basculante do depósito do bar avança sobre a edificação principal. 

Quase não restaram esquadrias nessa fachada, além de dois vitrais da caixa de escada social, 

de uma porta-balcão no primeiro pavimento e de uma janela no segundo, estas últimas com 

caixilho interno de madeira e vidro e externo de venezianas de madeira. Os demais caixilhos, 

mais recentes, estão em processo de deterioração por falta de manutenção, apodrecimento 

das bases e das massas de fixação dos vidros. 

A fachada original oeste é a mais prejudicada pelos acréscimos de volumes edificados no seu 

entorno. Soma-se a isso o seu péssimo estado de conservação: tal desleixo provavelmente se 

deve ao fato de se ter transformado em fundos, tanto da edificação quanto do terreno. 
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PAVIMENTO INFERIOR 
 

 
Mapa 6.6 

 
 
O porão, originalmente, constituiu uma grande inovação na medida em que abrigou a cozinha 

da residência e os serviços ou locais a ela vinculados. Desta feição, entretanto, não há mais 

vestígios, assim como difícil se faz distinguir onde termina o núcleo residencial e onde começa 

o Anexo construído a partir da reforma de 1960 que inclui, inclusive, a despensa/adega do 

clube. Todos os ambientes, sem exceção, estão descaracterizados. 
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Cômodo 1: Hall 1 
Uso original: o local integrava a área da cozinha. 
- Paredes e Piso: construídas na reforma de 1960 em alvenaria, têm acabamento em pastilhas 

de vidro cor branco azulado da Vidrotil, com desgaste do material, perdas e sujidade. 
- Teto: massa corrida e pintura na cor branca sobre laje executada na reforma de 1960. 

- Esquadrias: portas do elevador e de acesso à circulação em chapa lisa de ferro com pintura 

esmalte na cor gelo. 

 

Cômodo 2: Circulação 1 
Uso original: o mesmo, através do qual se tinha acesso aos demais ambientes e ao 
quintal e pomar nos fundos da casa. 
- Paredes: originais de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 

15x15cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca 20x30cm, instalada mais recentemente.  

Estado de conservação: bom. 

- Teto: massa corrida e pintura na cor branco sobre suporte não identificado, podendo ser laje 

introduzida na reforma de 1960 ou laje de abobadilha de tijolos original. 

- Esquadrias: porta do elevador social em chapa lisa de ferro com pintura esmalte na cor gelo.  

 

Cômodo 3: Rouparia 

Uso original: inicialmente, até década de 1920, talvez constituísse o local da escada de 
acesso pelo térreo. A primeira identificação localizada confere ao cômodo a função de 
despensa. 
- Paredes: originais de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 

15x15cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca, 20x30cm, instalada mais recentemente.  

- Teto: massa corrida e pintura na cor branca sobre suporte não identificado, podendo ser laje 

introduzida numa das reformas ou laje de abobadilha de tijolos original. 

- Esquadrias: porta lisa de madeira com pintura esmalte na cor gelo. Janela de ferro basculante 

com grade original de ferro decorado. 

 

Cômodos 4 e 5: Vestiário e Sanitário Masculinos 
Uso original: o sanitário com o mesmo uso; o vestiário era sala de almoço dos 
empregados. 

- Paredes: originais de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 

15x15cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca, 20x30cm, instalada mais recentemente. 
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- Teto: massa corrida e pintura na cor branco sobre suporte não identificado, podendo ser laje 

introduzida numa das reformas ou laje de abobadilha de tijolos original.  

- Esquadrias: porta de madeira lisa e pintura; janelas de ferro basculante com grade original de 

ferro decorado. 
 

Cômodos 6: Depósitos  
Uso original: o mesmo. 
- Paredes: originais, de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 

15x15cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca, 20x30cm, instalada mais recentemente.  

- Teto: massa corrida e pintura na cor branca sobre suporte não identificado, podendo ser laje 

introduzida numa das reformas ou laje de abobadilha de tijolos original. 

- Esquadrias: porta de madeira lisa com visor de vidro, pintura esmalte na cor gelo. 

Estado de conservação: regular. 

 

Cômodos 7: Frigoríficos 
Uso original: Adega. 
 

- Paredes, piso, teto e porta: específicos para frigorífico. 
 
Cômodo 8: Despensa e Adega 
Uso original: o cômodo não existia até 1960 quando foi construído para abrigar a adega 
sob o bar. 
- Paredes: de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 15x15 cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca, 20x30cm, instalada mais recentemente.  

- Teto: massa corrida e pintura na cor branca sobre laje introduzida na reforma de 1960. 

- Esquadrias: porta recente, de madeira lisa e pintura esmalte na cor gelo. 

 

 

Cômodos 9 e 10: Circulação e armários respectivamente 
Uso original: Cozinha. 
- Paredes: de alvenaria de tijolos, têm acabamento em azulejo branco brilhante 15x15 cm. 

- Piso: de cerâmica preta fosca, 20x30cm, instalada mais recentemente.  

- Teto: massa corrida e pintura na cor branca sobre, provavelmente, laje introduzida na reforma 

de 1960.  

- Esquadrias: porta externa de ferro e vidro com pintura. 
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PAVIMENTO TÉRREO 

 

 

 

 
Mapa 6.7 
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Cômodo 1: Pórtico de acesso ao clube 
Uso original: pórtico para parada de coches. 
 

4393 

Fig. 6.45 – Pórtico – Planta e fotografia atual. 

- Paredes: três arcos plenos sobre pilares de alvenaria revestidos de argamassa e pintura nas 

cores bege, branco e cinza azulado: devido a uma repintura muito recente, alguns danos estão 

encobertos. 

- Piso: de ladrilho hidráulico canelado antiderrapante na cor gelo, o mesmo utilizado no 

Mercado Municipal de São Paulo importado da Noruega, provavelmente introduzido na reforma 

dos anos 1920.  

- Teto: laje ou forro de estuque sob laje, com pano liso e moldura com frisos. 

- Esquadrias: bandeiras de ferro decorado e vidro fantasia branco translúcido nos arcos, 

introduzidas na reforma dos anos 1920. Pintura na cor preta.  

 
 
Cômodo 2: Hall 1, Acesso ao Clube. 

Uso original: Hall 1 de acesso pelo pórtico. 
 

N 001 

Fig. 6.46 – Atual hall de acesso ao Iate Clube: mapa e fotografia recente. 
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- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de argamassa com estereotomia, acabamento em 

pintura látex na cor bege com os frisos brancos e rodapés e bases na cor gelo azulado.  

- Piso: patamar inferior de mármore branco Carrara com friso em giallo Verona e rebaixo para 

capacho; degraus de mármore branco Carrara; laterais de giallo Verona; patamar superior de 

mármore branco Carrara com friso e losango em giallo Verona. 

- Teto: forro de estuque com pano central e molduras ornamentadas em gesso; pintura na cor 

branca. 

- Esquadrias: porta de ferro decorado e vidro incolor, duas folhas de abrir e bandeira superior 

fixa em arco pleno. Pintura na cor preta. Porta interna de vidro temperado incolor, sem caixilho, 

duas folhas de abrir e bandeira superior em arco pleno, instalada na reforma de 1960. 

- Outros: escada com corrimão de ferro em latão dourado instalado provavelmente na reforma 

de 1960. 
 

 

Cômodo 3: Recepção 
Uso original: Saleta, depois biblioteca. 
 

 
Fig. 6.47 – Mapa da sala de recepção. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de lambri piso/teto, acabamento em verniz, 

provavelmente instalado na reforma de 1960. Importante registrar que dois vãos de 

comunicação com o hall 2 foram encobertos pelo lambri. 
- Piso: atualmente carpete sobre assoalho, este identificado por percussão. 

- Teto: forro liso aparentemente de estuque; pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de madeira com almofadas, com acabamento em verniz, instalada 

provavelmente na reforma de 1960; duas janelas com duas folhas de abrir, com caixilho interno 

de madeira e vidro liso incolor; e externo de veneziana metálica (ambas com duas folhas de 

abrir). 
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Cômodo 4: Sala de Estar 
Uso original: Sala de Visitas. 

 

 

4327 

Fig. 6.48 – Sala de visitas – mapa e fotografia recente. 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos com boiserie em ½ parede, argamassa e pintura com 

molduras de madeira decorada. Atualmente, a boiserie e as molduras encontram-se pintadas 

de branco; o fundo dos quadros em argamassa, com papel de parede na cor verde oliva. O 

trecho de alvenaria entre as duas portas que, até a reforma de 1960 dividia esta sala da atual 

biblioteca (cômodo 5), foi demolido na ocasião e substituídos, tanto as portas quanto a 

alvenaria, por um vão com molduras feitas à semelhança das existentes no restante das 

paredes. 
- Piso: assoalho com marchetaria em 3 cores, provavelmente original. 

- Teto: forro de estuque com sanca ao redor das paredes e iluminação embutida. Na área 

central existe elementos decorativos em gesso e tela circular com pintura de Almeida Júnior; 

atualmente o forro tem pintura na cor branca. 
- Esquadrias: porta de madeira com almofadas, acabamento em verniz, duas folhas de abrir, 

instalada provavelmente na reforma de 1960. Duas janelas com caixilho interno de madeira e 

vidro liso incolor; e externo de veneziana metálica. Ambos com duas folhas de abrir. 

 

Observação: A abertura do grande vão de comunicação entre esta sala e a biblioteca a ela 

contígua dificulta a apreensão do espaço segundo sua concepção original tornando-o um 

ambiente único embora com padrões de acabamento diversos e incompatíveis. 
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Cômodo 5: Biblioteca 
Uso original: Loggia a partir de sua construção entre 1938 e 1941. 

 
Fig. 6.49 – Loggia / Biblioteca – Mapa e fotografia atual. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida parcialmente de lambri de jacarandá da Bahia 

piso/teto, acabamento em verniz; instalado na reforma de 1960. Há vãos alterados durante 

essa reforma na qual também foram retiradas a porta e a escada de comunicação com o jardim 

da face leste; nessa ocasião foram executados nichos de alvenaria com prateleiras e forração 

de tecido vermelho para a guarda dos livros, assim como a lareira. 

- Piso: tábuas corridas instaladas provavelmente em 1960. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca; vigas revestidas de compensado 

padrão madeira. 

- Esquadrias: na fachada voltada para a Rua General Jardim há uma janela encoberta pelo 

lambri; porta de ferro e vidro incolor, duas folhas de correr, instalada na reforma de 1960. 

Acabamento em pintura na cor preta. Há dois caixilhos fixos de ferro e vidro, laterais à porta de 

correr, com folha interna de abrir em treliça de madeira com acabamento em verniz. 
 
 
Cômodo 6: Hall 2 
Uso original: o mesmo. 

 
Fig. 6.50 – Hall da entrada principal – Mapa e fotografia atual. 
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- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida parcialmente de argamassa com estereotomia e 

parcialmente com forras de mármore nacional, um na cor amarela e outro em verde. Também 

os pilares receberam esse acabamento de mármore em duas cores, o que não se harmoniza 

com o ambiente fazendo supor tratar-se de intervenção dos anos 1960. Rodapés de 

argamassa com pintura na cor cinza azulado. As paredes apresentam molduras e ornamentos 

de gesso e atualmente estão pintadas na cor bege com os frisos em branco. 
- Piso: de mármore branco Carrara com frisos em giallo Verona e em rosso Verona, e losangos 

em giallo Verona. Não foi possível saber de que fase este piso é remanescente, mas vale 

lembrar que são os mesmos acabamentos utilizados nos pisos das áreas nobres do Teatro 

Municipal de São Paulo. 
- Teto: forro de estuque com pano central e molduras ornamentadas em gesso; pintura na cor 

branca. 
- Esquadrias: porta de ferro decorado e vidro incolor, duas folhas de abrir e bandeira superior 

em arco pleno, instalada provavelmente na reforma de 1960 - pintura na cor preta. Duas 

janelas externas de ferro decorado e vidro incolor, uma folha de abrir, instaladas provavelmente 

na reforma de 1960 - pintura na cor preta. Peitoris de mármore branco Carrara. Duas portas 

falsas na parede de divisa com o cômodo 3, de uma folha de madeira com almofadas, 

acabamento em verniz e instaladas provavelmente na reforma de 1960.  
- Outros: Escultura de mármore branco, de autoria de Victor Brecheret e intitulada Diana, em 

bom estado de conservação. Encontrava-se no jardim e foi colocada no hall para melhor 

conservação. 
 

 
Cômodo 7: Hall e escada 

Uso original: o mesmo. 
 

   
Fig. 6.51 – Hall e escadaria contíguos ao hall principal – Mapa e fotografia atual. 
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Pelo que se pôde verificar no estudo da cronologia da edificação (item 3.1.deste Relatório), 

esta não é a escada original que, nos desenhos de Severo&Villares de 1938, apresentam o seu 

sentido inverso ao atual. Talvez tenha sido modificada na reforma dos anos 1920, substituindo 

a primitiva. Nos desenhos de Jacques Pilon de 1941 o sentido já é o atual. Pode ser também 

que nos citados desenhos de 1938 tenha havido erro de representação.  
 
 
- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de argamassa com estereotomia. A pintura atual se 

apresenta na cor bege, com os frisos em branco. Nas duas laterais dos degraus de acesso a 

esse hall de escada, há bases de alvenaria com pintura na cor cinza azulado. As paredes têm 

roda-meio e roda-teto em friso de gesso decorado, atualmente com pintura na cor branca. 
Estado de conservação: bom.  

- Piso: patamar de mármore branco Carrara com friso em giallo Verona. Degraus de mármore 

Carrara branco. 

Estado de conservação: bom. 

- Teto: forro de estuque com pano central e molduras ornamentadas em gesso, com pintura 

atual na cor branca. 

- pintura atual na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso ao cômodo abaixo da escada (cômodo 8), com uma folha de 

abrir de madeira com almofadas e puxador em latão dourado. Vitral instalado na reforma de 

1960 com o símbolo do São Paulo Clube. 
- Outros: corrimão da escada de ferro e latão dourado instalado provavelmente na reforma de 

1960. 

 
 
Cômodo 8: Depósito 

Uso original: não há referência sobre sua utilização anterior. 
 

(Referência visual do espaço contida em planta da Figura 6.44) 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de argamassa lisa, atualmente pintada na cor 

branca. 

- Piso: de mármore branco Carrara em forras 20X20 cm, com tabeira no mesmo material. 

- Teto: forro de estuque ou laje sob a escada, sem decoração, atualmente pintado na cor 

branca.  
- Esquadrias: janela vitral. 
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Cômodo 9: Sala de Estar 
Uso original: Sala de Jantar. 

 

 
Fig. 6.52 – Sala de Jantar – mapa. 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos com boiserie em ½ parede com acabamento em verniz, em 

estilo Tudor encimada por revestimento de argamassa com estereotomia até o teto, atualmente 

com pintura na cor bege e frisos na cor branca. A parede que divide com o cômodo 16, 

anteriormente copa, foi parcialmente demolida para abertura de vão de comunicação entre as 

salas na reforma de 1960. Ao mesmo tempo, foi fechado o vão de porta de comunicação 

anterior através do hall, assim como o passa-pratos até então existente.  

- Piso: assoalho com marchetaria em 3 cores provavelmente original; 

- Teto: forro do tipo caixotão sobre estuque; atualmente tem pintura no cor branca e o 

madeiramento com acabamento em verniz. 

- Esquadrias: três portas externas com caixilho interno de madeira e vidro liso incolor e externo 

de veneziana metálica. Ambos com duas folhas de abrir. Duas portas de acesso pelo hall 

(cômodo 6) de madeira com almofadas e duas folhas de abrir, com acabamento em verniz, 

instaladas provavelmente na reforma de 1960, sendo uma delas falsa. Acabamento em verniz. 

Uma porta de madeira com almofadas, duas folhas de abrir e duas laterais fixas inseridas em 

pórtico estilo Tudor de madeira entalhada, com acabamento em verniz,  e instalada na reforma 

de 1960. Acabamento em verniz. Uma porta de madeira e vidro, acabamento verniz, entre este 

cômodo e a sala contígua (Cômodo 4).  

- Outros: lareira construída, provavelmente por Severo & Villares em 1938. 
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Cômodo 10: Pátio Interno 
Uso original: Terraço coberto, jardim. 

 

   
Fig. 6.53 – Pátio interno – Mapa e fotografia atual. 

 

O pátio passou a existir a partir da construção do bar, bloco simétrico à já existente loggia, 

atual biblioteca, executado em 1960.  

 

- Paredes: correspondentes às das fachadas Norte, da biblioteca e do bar, já descritas. 

- Piso: forras irregulares de ardósia verde com canteiros para jardim junto às paredes acima 

mencionadas, o que constitui uma das causas de deterioração desses paramentos; 

- Outros: canteiro alteado em relação ao piso, com uma jabuticabeira ao centro. De formato 

hexagonal, tem revestimento de azulejo branco com decoração azul, também presente na 

lareira da biblioteca e nas paredes do bar. 
 

 

Cômodo 11: Bar 
Uso original: construção em 1960, para o clube. 

 

 
Fig. 6.54 – Bar – Mapa e fotografia atual. 
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- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida parcialmente de azulejos brancos com decoração 

azul, estes enquadrados em molduras de madeira com acabamento em verniz, acabamento 

esse recentemente encoberto por tecido. 

- Piso: de cerâmica azul 20x20 cm enquadrada em molduras de madeira envernizada, 

acabamento esse encoberto recentemente por carpete solto. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de ferro e vidro incolor, duas folhas de correr, igual à da biblioteca, com 

acabamento em pintura na cor preta com puxadores em latão dourado. Dois caixilhos fixos de 

ferro e vidro, laterais à porta de correr. 

 

 

Cômodo 12: Balcão Bar 
Uso original: construído em 1960, para o clube. 
 
 

 4357 

Fig. 6.55 – Balcão do bar. 

 

 

- Paredes: laterais de alvenaria de tijolos com lambri de madeira lisa, acabamento em verniz, 

fundo com pintura mural do artista Clovis Graciano, executada em 1963. 

- Piso: de cerâmica alaranjada 20x30 cm. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Balcão: de madeira, com revestimento de cobre martelado polido no tampo e de tecido na 

frente; bancada interna de aço inox. 
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Cômodo 13: Depósito 
Uso original: construção de 1960, para o clube. 
 

 
Fig. 6.56 – Depósito – Mapa 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de cerâmica alaranjada 20x30 cm. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de madeira, uma folha de abrir com revestimento externo de madeira e 

interno pintura na cor cinza. Uma janela basculante de ferro com acabamento em pintura na 

cor preta. 

 

 

Cômodo 14: Escada de acesso ao portão de serviço 
Uso original: construção de 1960, para o clube. 
 

 
Fig. 6.57 – Escada e portão de serviço. 

 
- Paredes: de alvenaria de tijolos com argamassa e pintura. 

- Piso: de cerâmica vermelha São Caetano. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de ferro e vidro translúcido, uma folha de abrir com acabamento em pintura 

na cor preta. Uma janela basculante de ferro com acabamento em pintura na cor preta. 
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Cômodo 15: Copa Bar 
Uso original: área correspondente à copa. 
 

 
Fig. 6.58 – Copa do bar – Mapa. 

 
- Paredes: parede original externa da copa, face norte, demolida e substituída por viga de 

concreto; ela é de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco 

azulado. 

- Piso: de cerâmica alaranjada 20x30 cm. 

- Teto: provavelmente laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de madeira, uma folha de abrir com pintura na cor cinza. Uma janela 

basculante de ferro com vidro canelado, acabamento em pintura na cor preta. 

Outros: bancada da pia em aço inox apoiada em muretas de alvenaria. 

 

 

Cômodo 16: Sala de Estar do bar 
Uso original: área correspondente à copa. 
 

 
Fig. 6.59 – Sala de estar do bar – fotografia recente. 

 

- Paredes: parede original externa, face norte, da antiga copa, com dois vãos, demolida para 

abertura de vão maior de passagem deste cômodo para o bar. Construída parede de alvenaria 

de tijolos para divisão do ambiente original em copa e sala do bar, revestida recentemente de 

tecido. 
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- Piso: de tábuas corridas. 

- Teto: provavelmente estuque com acabamento em pintura na cor branca, sem elementos 

decorativos. 

- Esquadrias: vão entre sala e bar revestido de madeira. Uma porta de madeira com almofadas, 

uma folha de abrir e acabamento em verniz, de ligação com a copa. 

 

 

Cômodo 17: Elevador de Serviço 

Uso original: área correspondente ao lavabo. 

 
Fig. 6.60 – Elevador de serviços – Mapa. 

O elevador foi construído em 1960. É da marca Atlas, com paredes revestidas de laminado 

melamínico e piso de linóleo. 

 
 
Cômodo 18: Hall e Escada de Serviço 

Uso original: área correspondente ao lavabo e à escada de serviço, refeita com sentido 
invertido. 
 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado, inclusive degraus. 

- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: portas corta-fogo metálicas, uma folha de abrir com pintura na cor cinza. 

- Outros: guarda-corpo de alvenaria com o mesmo revestimento de pastilha de vidro e corrimão 

de mármore. 
 
 
Cômodo 19: Circulação 
Uso original: o mesmo. 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de lambri de madeira com almofadas, piso/teto, 

acabamento em verniz, construído na reforma de 1960 em estilo Tudor. 

- Piso: de tábuas corridas. 
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- Teto: de madeira com almofadas, sob laje da escada de serviço, acabamento em verniz, 

construído na reforma de 1960. 

- Esquadrias: porta de madeira com almofadas, uma folha de abrir e acabamento em verniz. 

Estado de conservação: bom. 
 
 
Cômodo 20: Elevador Social 
Uso original: o mesmo. 
 
O elevador social foi construído entre 1938 e 1943, podendo ter sido projeto de Jacques Pilon 

ou de Warchavchik. Foi substituído e ampliado em 1960, da marca Atlas. Apresenta paredes 

revestidas de tecido e piso de carpete sobre linóleo. 
 
 
Cômodo 21: Galeria 

Uso original: o mesmo. 
 
 

4385     4386 
                     Fig. 6.61 – Final da galeria.                                           Fig. 6.62 – Início da galeria. 

 
Em 1960 foi demolida a parede limite da antiga residência. A galeria original funde-se 

atualmente ao seu prolongamento/anexo construído nesse mesmo período, não sendo possível 

a apreensão do que constituía a casa e do que é o Anexo. 
 

- Paredes: - de alvenaria de tijolos com pintura lisa na cor bege. 

- Piso: carpete sobre tacos de madeira. 

- Teto: forro em arco contínuo, de gesso ou estuque. É possível que o forro de estuque original 

tenha sido mantido sobre este último, executado em 1960. 
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PRIMEIRO PAVIMENTO 
 

 
Mapa 6.8 
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Cômodo 1: Hall e escada 
Uso original: o mesmo. 

 

 

   
Fig. 6.63 – Escadaria e hall – Mapa e imagem recente. 

 

 

Reafirmamos que, pelo que se pôde verificar no estudo da cronologia da edificação (Item 3.1 

deste Relatório), esta não é a escada original que, nos desenhos de Severo&Villares de 1938, 

tem o seu sentido inverso ao atual. Talvez tenha sido modificada na reforma dos anos 1920, 

substituindo a anterior. Nos desenhos de Jacques Pilon de 1941 o sentido já é o atual. Pode 

ser também que, nos citados desenhos de 1938, tenha havido erro de representação. 

Nos desenhos de fachadas de Severo & Villares de 1938 verifica-se a existência de uma janela 

na parede voltada para sul. Não há outra documentação gráfica ou fotográfica que indique a 

existência dessa janela e posterior fechamento. 

 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de argamassa com estereotomia. A pintura atual é 

da cor bege, com os frisos em branco. As paredes têm roda-meio na divisão entre os dois 

andares e roda-teto em friso de gesso decorado, atualmente com pintura na cor branca. 

- Piso: mármore branco Carrara com friso e losango em giallo Verona. 

- Teto: forro de estuque com pano central e molduras ornamentadas em gesso, com pintura 

atual na cor branca. 

- Esquadrias: vitral com o símbolo do São Paulo Clube, executado em 1960. 

- Outros: guarda-corpo de ferro e latão dourado instalado provavelmente na reforma de 1960. 
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Cômodo 2: Hall do Elevador 
Uso original: terraço descoberto seguido de biblioteca. 
 
 

  4434 

Fig. 6.64 – Hall do elevador – Mapa e fotografia recente. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos com forração de tecido liso. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente forro de estuque liso com pintura atual na cor branca. 

- Esquadrias: porta balcão com duas folhas de abrir, internamente de madeira e vidro e 

externamente de veneziana metálica, com pintura atual na cor creme. A porta dá acesso ao 

telhado de cimento amianto do anexo. 

 

 

Cômodo 3: Hall e Escada de Serviço 
Uso original: Área correspondente ao tanque e à escada de serviço com sentido invertido. 
 

4440 

Fig. 6.65 – Hall e escada de serviço – Mapa e fotografia recente. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado, inclusive degraus. 
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- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: portas corta-fogo metálicas, uma folha de abrir com pintura na cor cinza. 

- Outros: guarda-corpo de alvenaria com o mesmo revestimento de pastilha de vidro e corrimão 

de mármore. 

 

 

Cômodo 4: Copa 

Uso original: Rouparia. Cômodo original englobava também a sala contígua. Foi 
subdividido por parede de alvenaria na reforma de 1960. 
 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Teto: provavelmente estuque com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: duas janelas basculantes de ferro e vidro canelado com acabamento em pintura 

na cor preta. 

- Outros: bancada de pia em aço inox apoiada em muretas de alvenaria. 

 

 

Cômodo 5: Sala de Reunião 
Uso original: Rouparia. Cômodo original englobava também a atual copa contígua. Foi 
subdividido por parede de alvenaria na reforma de 1960. 
 

 
Fig. 6.66 – Sala de reunião – Mapa. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de lambri de madeira e de tecido verde com 

molduras de madeira, acabamento em verniz, do piso ao teto. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente estuque com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, uma folha de abrir, acabamento em 

verniz. Porta balcão com duas folhas de abrir, internamente de madeira e vidro e externamente 

de veneziana metálica. Pintura atual na cor creme. Entre as duas portas foi executada meia 
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parede de alvenaria; a porta abre-se ao telhado de cimento amianto instalado sobre a laje do 

bar. 

 
 
Cômodo 6: Sala de Reunião maior 
Uso original: hall, banho e toalete. O cômodo atual incorpora os três ambientes originais 
cujas paredes foram demolidas na reforma de 1960. 
 

    
Fig. 6.67 – Sala maior de reunião – Mapa e fotografia recente. 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de lambri de madeira e de tecido vermelho com 

molduras de madeira, acabamento em verniz, do piso ao teto. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente de gesso com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira e vidro, uma folha de abrir, acabamento interno em 

verniz e externo em pintura nas cores creme e cinza. Três portas-balcão com duas folhas de 

abrir, internamente de madeira e vidro e externamente de veneziana metálica, com pintura 

atual na cor creme. Balcão com gradil metálico, acabamento em pintura na cor preta; 
 
 
Cômodo 7: Sala de Reunião 
Uso original: Dormitório.  
 

 
Fig. 6.68 – Sala de reunião – Mapa e fotografia recente. 

  



120 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de lambri de madeira com almofadas, piso/teto, 

acabamento em verniz. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente gesso com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, duas folhas de abrir, acabamento 

em verniz internamente e pintura nas cores creme e cinza externamente. 

Estado de conservação: bom. Duas portas-balcão na fachada norte com duas folhas de abrir, 

internamente de madeira e vidro e externamente de veneziana metálica, com pintura atual na 

cor creme. Entre as duas portas foi executada meia parede de alvenaria - as portas abrem-se 

para o telhado de cimento amianto instalado no antigo terraço sobre a atual biblioteca. Duas 

portas - balcão na fachada leste com duas folhas de abrir, internamente de madeira e vidro e 

externamente de veneziana metálica, com pintura atual na cor creme. Balcão com guarda-

corpo em balaustrada e acabamento em pintura na cor bege. 

 

 

Cômodo 8: Galeria 

Uso original: o mesmo.  
 

4432 

Fig. 6.69 – Galeria – Mapa e fotografia recente. 

 
 
- Paredes: de alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor verde oliva, com molduras 

de madeira na cor branca. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente de gesso com acabamento atual em pintura na cor branca. 
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Cômodo 9: Sala  
Uso original: Dormitório. 
 

4458 

Fig. 6.70 – Sala – Fotografia recente. 

 
- Paredes: de alvenaria de tijolos com argamassa e pintura atualmente na cor branca. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente estuque com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, duas folhas de abrir, acabamento 

em pintura nas cores creme e cinza. Duas janelas na fachada sul com duas folhas de abrir, 

internamente de madeira e vidro e externamente de veneziana metálica, com pintura atual na 

cor creme. 

 

 

Cômodo 10: Banho 
Uso original: o mesmo. 

4456 

Fig. 6.71 – Banho – Fotografia recente. 

- Paredes: de alvenaria de tijolos com pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Piso: de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 
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- Teto: provavelmente estuque com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, duas folhas de abrir, acabamento 

em pintura nas cores creme e verde. Uma janela na fachada sul com duas folhas de abrir, 

internamente de madeira e vidro e externamente de veneziana metálica, com pintura atual na 

cor creme.  

 

 

Cômodo 11: Sala de Reunião  

Uso original: Dormitório. 
 
 

 
Fig. 6.72 – Sala de reunião – Mapa. 

 

- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de tecido vermelho com molduras de madeira, 

acabamento em verniz. 

- Piso: de carpete sobre assoalho. 

- Teto: provavelmente de estuque com acabamento em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, duas folhas de abrir, acabamento 

em pintura nas cores creme e cinza. Uma porta-balcão para a fachada leste e uma janela para 

a fachada sul com duas folhas de abrir, internamente de madeira e vidro e externamente de 

veneziana metálica, com pintura atual na cor creme.  
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Cômodo 12: Bar 

Uso original: Saleta, a seguir banho.  
 

 

4461 

Fig. 6.73 – Bar do primeiro pavimento – Mapa e fotografia recente. 

 
 
- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida parcialmente de lambri liso de madeira, acabamento 

em verniz, e de papel-de-parede decorado, instalados na reforma de 1960. 

- Piso: de granito cinza. 

- Teto: provavelmente estuque com acabamento atual em pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira e vidro, duas folhas de abrir, acabamento em pintura 

nas cores creme e cinza. Duas portas-balcão – uma na fachada leste, outra na sul, fechadas 

internamente pelo lambri, sem acesso. Uma janela voltada para a fachada norte de madeira e 

vidro internamente, de veneziana metálica externamente. Pintura atual na cor creme. 

- apresenta comprometimento do material e perda parcial da pintura. 
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SEGUNDO PAVIMENTO 
 

  
Mapa 6.9 

 
 
 
Cômodo 1: Hall e Escada de Serviço 
Uso original: Área parcialmente correspondente à escada de serviço com sentido 
invertido. 
 
- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado, inclusive degraus. 
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- Teto: laje com acabamento em pintura na cor branca. 
- Esquadrias:  portas corta-fogo metálicas, 1 folha de abrir com pintura na cor cinza. 

- Outros: guarda-corpo de alvenaria com o mesmo revestimento de pastilha de vidro e 

corrimão de mármore. 

 
 
Cômodo 2: Copa 
Uso original: Rouparia.  

D131 

Fig. 6.74 – Copa do segundo pavimento – Mapa e fotografia recente. 

 
- Paredes: de alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Piso: de pastilhas de vidro Vidrotil na cor branco azulado. 

- Teto: de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca em substituição ao forro de 

estuque. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir com acabamento em 

pintura na cor branca. Uma janela basculante de ferro. 

- Outros: bancada de pia em aço inox. 
 
 
Cômodo 3: Galeria 
Uso original: Hall do elevador social e galeria, unificados a partir de 1960.  
 

 
Fig. 6.75 – Hall do elevador e Galeria – Mapa e fotografia recente. 
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Quase todas as paredes foram transformadas em nichos para armários embutidos com portas 

de treliça de madeira e acabamento em pintura na cor branca. 

- Paredes: trechos de alvenaria de tijolos com argamassa e pintura recente na cor branca. 

- Piso: assoalho visível somente nas laterais, com passadeira de carpete. 

- Teto: forro de gesso provavelmente sob o forro de estuque original. 

- Esquadrias: janela na fachada oeste, 2 folhas de abrir, internamente de madeira e vidro e 

externamente veneziana de madeira. Acabamento em pintura na cor branca; 

 
 
Cômodo 4: Banho 

Uso original: Banho. O atual ocupa metade da área do anterior a partir da reforma de 1960.  

N 022 

Fig. 6.76 – Banho – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Piso: de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir, acabamento em 

pintura branca. Janela de mansarda na fachada norte, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa 

externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente. Acabamento em pintura 

na cor branca. 

- Outros: louças brancas e metais cromados, recentes. 
 
 
Cômodo 5: Escritório 
Uso original: Quarto. 

4479 

Fig. 6.77 – Escritório – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 
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- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: janela de mansarda na fachada norte, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa 

externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente. Acabamento em pintura 

na cor branca. 

 
 

Cômodo 6: Escritório 
Uso original: Quarto.  

D352 

Fig. 6.78 – Escritório – Mapa e fotografia recente. 

 
- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: janela de mansarda na fachada norte, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa 

externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente, com acabamento em 

pintura na cor branca. 
 
 
Cômodo 7: Banho 
Uso original: Área do antigo Quarto.  
 

- Paredes: alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Piso: de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir, acabamento em 

pintura branca. Janela na fachada norte, basculante de ferro com vidros canelados, 

acabamento em pintura na cor branca, executada na reforma de 1960. 

- Outros: louças brancas e metais cromados, recentes. 
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Cômodo 8: Escritório 
Uso original: Quarto.  

D353 

Fig. 6.79 – Escritório – fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: duas janelas de mansarda - uma na fachada norte e uma na fachada leste - com 

2 folhas guilhotinas e bandeira fixa externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir 

internamente. Acabamento em pintura na cor branca; 

Estado de conservação: bom. 

 
 
Cômodo 9: Banho 
Uso original: Parte da Cozinha.  

D360 

Fig. 6.80 – Banho – Mapa e fotografia recente. 

 
- Paredes: alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Piso: de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Teto: forro de gesso com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir, acabamento em 

pintura branca. Janela na fachada leste, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa internamente, 2 

folhas venezianas de madeira de abrir. Acabamento em pintura na cor branca. 

- Outros: louças brancas e metais cromados, recentes. 
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Cômodo 10: Escritório 
Uso original: Cozinha. 
 

D358 

Fig. 6.81 – Escritório – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de gesso com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir, acabamento em 

pintura branca. Duas janelas - uma na fachada norte, outra na sul, 2 folhas guilhotinas e 

bandeira fixa externamente; 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente. 

Acabamento em pintura na cor branca; 

 
 
Cômodo 11: Hall 

Uso original: Rouparia.  

N026 

Fig. 6.82 – Hall – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de gesso provavelmente sob o forro de estuque original. 
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Cômodo 12: Sala 
Uso original: Quarto.  

4501 

Fig. 6.83 – Sala – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca. 

- Esquadrias: janela de mansarda na fachada leste, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa 

externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente. Acabamento em pintura 

na cor branca. 
 
 
Cômodo 13: Banho 
Uso original: Banho.  

4504 

Fig. 6.84 – Banho – Mapa e fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos revestida de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Piso: de pastilhas de cerâmica esmaltada na cor cinza. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca, sob estuque original. 

- Esquadrias: porta de acesso de madeira com almofadas, 1 folha de abrir, acabamento em 

pintura branca. Janela de mansarda na fachada sul, 2 folhas guilhotinas e bandeira fixa 

internamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir. Acabamento em pintura na cor branca. 

- Outros: louças brancas e metais cromados, recentes. 
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Cômodos 14 e 15: Escritório 
Uso original: Quarto e malas.  
 

D363 

Fig. 6.85 – Escritório – Fotografia recente. 

- Paredes: alvenaria de tijolos com argamassa e pintura na cor branca. 

- Piso: carpete sobre assoalho. 

- Teto: forro de madeira saia-e-camisa com pintura na cor branca, provavelmente sob forro de 

estuque original. 

- Esquadrias: três janelas de mansarda - 2 na fachada sul, 1 na oeste, 2 folhas guilhotinas e 

bandeira fixa externamente, 2 folhas venezianas de madeira de abrir internamente. 

Acabamento em pintura na cor branca; 

 
 

******************************************************* 
 

COBERTURA 
 

N 016     N017 

Fig. 6.86 – Arremates de cumeeiras em cobre                 Fig. 6.87 – Telhas do tipo escama. 

 

- Telhado do tipo mansarda com telhas cerâmicas do tipo escama. Não correspondem às 

originais bicolores. Não são amarradas apesar da acentuada inclinação. 

- Estrutura e subestrutura convencional de madeira. 
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- Desvão depositário de equipamentos diversos apoiados no assoalho. 

- Janelas de madeira veneziana para ventilação. 

- Arremates externos de cumeeiras em cobre. 

- Sistema de drenagem de águas pluviais – calhas, rufos e condutores. 

- Chaminés de alvenaria, argamassa e pintura. 

- Platibandas. 

 

 

******************************************************* 
 

MUROS DE FECHO, PORTATIA E GAZEBO DO JARDIM 
 

A situação de fechamento do terreno com a atual portaria consta dos desenhos de Jacques 

Pilon. 

No geral, verificam-se muitas deteriorações que vão desde a pichação dos muros e dos 

portões, até o comprometimento das argamassas de revestimento, com muitas perdas, 

inclusive, rachaduras, trincas e fissuras, e desgaste da pintura. 

A portaria foi recentemente repintada, o que encobre temporariamente esses problemas. 

 

N 019                 N 020 

          Fig. 6.88 – Portaria vista pelo jardim.                               Fig. 6.89 – Portaria vista desde a rua. 

 

N 021                 N 023 

          Fig. 6.90 – Muros com balaustradas.                     Fig. 6.91 – Muros com prosseguimentos em grades. 
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            Fig. 6.92 – O gazebo do jardim.                                           Fig. 6.93 – Floreira com pedestal escultórico. 

 

Como elemento construído, o único remanescente dos jardins originais é o gazebo. 

É composto por uma abóbada apoiada sobre oito colunas equidistantes executadas em 

alvenaria de tijolos. O revestimento é de argamassa lisa, sem ornamentação, com acabamento 

em pintura. Internamente, a abóboda é selada por um forro/teto plano. 

No seu interior há uma base para floreira formada por grupo escultórico composto por três 

anjinhos e um cachorro. 

 

 
******************************************************* 

 

 
PROJETO DE ELISIÁRIO BAHIANA – 1960 

 

As intervenções do arquiteto Elisiário Bahiana realizadas em 1960 deram outras 

caracterizações ao Casarão Dona Veridiana, não apenas pela edificação de seu Anexo, mas 

pela interferência realizada também no seu corpo principal. 

As consultas aos desenhos desse projeto, abaixo expostos, foram fundamentais para o 

conhecimento do projeto original do Casarão (análise realizada na seção 4 deste Relatório), 

bem como para a detecção de mudanças, formais e funcionais, do edifício tal qual se 

apresenta hoje. 
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Os desenhos abaixo foram colhidos nos arquivos do Iate Clube de Santos. 

 

              
  Fig. 6.94 – Fachada para a Avenida Higienópolis.                             Fig. 6.95 – Esquadrias e grades. 

 

          
            Fig. 6.96 – Fachada para o jardim.                              Fig. 6.97 – Detalhes da fachada para o jardim. 

 

          
                   Fig. 6.98 – Fachada posterior.                                Fig. 6.99 – Complemento da fachada posterior. 

 

                
                      Fig. 6.100 – Luminárias.                               Fig. 6.101 – Arranjos para ar condicionado. 
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6.2 – Mackenzie College 

 

O edifício segue padrões da arquitetura Georgiana de origem inglesa, mas amplamente 

redesenhada e adaptada a edifícios educacionais nos Estados Unidos, principalmente de 

Universidades. Não se conhece o autor do projeto nem são encontrados os seus desenhos 

originais: sabe-se apenas que foi projetado nos Estados Unidos. Assim como seu projeto, 

também foi grande a quantidade de material importado para a sua construção, como, aliás, 

aconteceu com os outros dois edifícios aqui analisados. Embora tendo recebido algumas 

modificações formais e funcionais, não foram significativas a ponto de descaracterizar suas 

conformações originais. Dessa maneira, suas fachadas permanecem as mesmas: 

 

           
                  Fachada 1 - Maria Antônia                                      Fachada 2 - Itambé 

 

            
                Fachada3 - Jardim interno                                    Fachada4 - Lateral interna 
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O edifício, cujas obras se estenderam de 1893 a 1895 com o comando do reverendo William A. 

Waddell, foi utilizado inicialmente atendendo às finalidades de ensino com a criação da Escola 

de Engenharia e, posteriormente, abrigou outras funções de outros órgãos do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, como a Chancelaria, a Presidência e Diretorias. Com a instalação da 

Universidade em 1952, abrigou também a Reitoria. Dessa maneira, sofreu uma série de 

adaptações, seja de ordem funcional, com a construção de divisórias de ambientes e de 

sanitários, ou no sentido da atualização dos serviços criados por novas tecnologias, como 

instalações elétricas, hidráulicas e telefônicas. Possuindo duas portas de ingresso, foi mudada 

sua entrada principal: anteriormente voltada para a Rua Maria Antônia, seu ingresso é 

realizado agora pela porta voltada ao campus da Universidade. A prospecção realizada antes 

de seu restauro, indica que o primeiro lance da escada de seu saguão térreo atendeu a essa 

inversão de entradas, invertendo também sua posição de sentido. 

Com o tombamento do edifício, o Instituto Presbiteriano Mackenzie decide transformá-lo em um 

centro de documentação histórica e local para o desenvolvimento de atividades culturais 

livremente abertas ao público: nascia o atual Centro Histórico Mackenzie. Nele foram 

programados espaços para reuniões, exposições, auditório, pequeno restaurante para 

refeições leves e café, laboratórios, administração, e espaços para preservação de 

documentos, museologia e sala de consultas. O Instituto Presbiteriano Mackenzie coloca da 

seguinte maneira em seu Portal as características das novas funções para o edifício: 

 
O edifício abriga hoje o Centro Histórico Mackenzie, ganhando essa função na 
década de 1990. Destina-se a promover a preservação da memória da 
instituição, bem como ser um espaço adequado à promoção cultural. Dessa 
forma, quanto aos dados históricos, está encarregada de preservar impressos, 
documentos, fotografia, imagens, objetos e materiais de mídias: quanto à 
promoção cultural, promove eventos, como exposições e apresentações 
musicais, bem como abriga em seus espaços conferências, palestras, 
lançamentos de livros, etc. 
Para atender aos seus objetivos principais – “a preservação do seu acervo e do 
edifício com princípios técnico-científicos atuais da museografia, da museologia 
e da conservação preventiva” (...) – o edifício sofreu um processo de 
redesenho e intervenção nos anos 2001/2004, sendo restaurado e ao mesmo 
tempo adaptado a esse novo uso. (portalmackenzie.com.br). 

 

Além do processo de restauro, as ações programadas foram dirigidas ao atendimento e 

modernização dessas novas funções, principalmente as referentes à iluminação, ventilação, 

conforto térmico, atualização de serviços de informática, a telefonia, reformas dos sanitários e, 

observando a oferta de locomoção para deficientes físicos, instalação de um elevador 

permitindo a facilidade de ingresso aos serviços dos pavimentos superiores. Esse elevador, 

com sistema de contrapeso interno, inicialmente projetado encostado na parede externa volta 

para a Rua Maria Antônia, foi deslocado, encostando-se a uma parede interna, não obstruindo 

portas e janelas: sua estrutura metálica própria restou isolada da estrutura da edificação. 
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Devido à reprogramação de funções dos diversos cômodos visando à nova qualificação de 

Centro Histórico, foi necessário um reforço estrutural significativo no edifício através de vigas 

metálicas. 

A maioria das informações sobre a demolição de paredes e divisórias, que poderiam indicar as 

mudanças de funções no decorrer dos períodos com atividades distintas, infelizmente não nos 

foi possível recuperar: elas devem ter configurado, sem dúvidas, espaços internos diferentes 

para o atendimento de funções voltadas para o novo destino ao que era proposto ao prédio. 

As figuras abaixo indicam as mudanças ocorridas nos seus três pavimentos depois de sua 

refuncionalização. 

 

 

 

       
      Pavimento Térreo - Antes do restauro.                 Pavimento Térreo - Depois do restauro. 

 

 

 

      
      Primeiro pavimento - Antes do restauro.             Primeiro pavimento - Depois restauro. 
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     Segundo pavimento - Antes do restauro.           Segundo pavimento - Depois do restauro. 

 

O Memorial Descritivo do Projeto Executivo foi realizado pela Companhia do Restauro, 

documento que orientou as intervenções de restauro, de recuperação e de adaptações do 

edifício as suas novas funções (Centro Histórico). Em 2002, para realização das obras, foi 

contratada a empresa Fazer Construções e Engenharia. 

A partir desse Memorial e posterior constatação in loco, apresentamos abaixo alguns dados 

que possam ter interferido na sua linguagem original empregada, ou que a revelam. As 

imagens fotográficas que revelam as qualidades formais dos itens vistos estão presentes na 

próxima seção “7 – Linguagem – similaridades e diferenças”. 

A requalificação do edifício em Centro Histórico teve início com os primeiros estudos e 

proposições realizados em 1998 e 1999. A realização dessa obra de refuncionalização deu-se 

entre 2002 e 2004, com o apoio da comunidade mackenzista, patrocinadores e simpatizantes.  

Tal qual o Casarão de Dona Veridiana, não foram encontrados documentos sobre sua 

construção original, principalmente plantas, elevações ou desenhos de detalhes: nesse sentido, 

o processo de restauro, através de pontos de prospecção, pode revelar alguns dados 

significativos então desconhecidos. Segundo o relato de Nunes (2006, págs. 25 em diante): 

- As paredes internas construídas na década de 1920 eram de barro e tabique e 

posteriormente pintadas (entretanto não são informadas quais paredes eram essas). Duas 

dessas paredes foram preservadas com o intuito de manter o dado histórico de sua construção. 

Segundo a prospecção estratigráfica, atualmente as paredes internas apresentavam pinturas 

em látex não correspondentes às cores originais. As paredes das fachadas dos prédios em 

seus lados internos sofreram treze pinturas, enquanto que as demais, oito. Tais dados levaram 

os técnicos a tomar a decisão de remoção de algumas dessas paredes internas (apenas três 

foram preservadas) na medida em que elas devem ter surgido por ocasião da quinta pintura 

das paredes interna das fachadas. 
- As paredes externas, em tijolo aparente, possuíam muitas de suas peças corroídas por 

agentes poluentes e intempéries, tanto a argamassa que os unia quanto a fina camada de 
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proteção que os envolvia. È significativo o dado de que apenas quinhentos tijolos novos (2% do 

total) foram necessários para a recuperação das fachadas. 

- Portas e janelas eram originalmente de pinho-de-riga. As portas principais nunca foram 

pintadas e as internas, das divisórias da década de 1920, sofreram várias pinturas. As janelas 

foram pintadas de branco: as prospecções revelaram várias camadas de pinturas sobre elas. 

Seus peitoris apresentavam desgaste e deformações causadas pela posterior instalação de 

aparelhos de ar-condicionado. 

- As áreas molhadas apresentavam revestimentos cerâmicos colocados recentemente. 

- Na cobertura, a estrutura de madeira formando tesouras, caibros e ripas, foi reparada, as 

telhas francesas deterioradas foram substituídas por outras com o mesmo modelo e material. 

- O mirante, situado no telhado do edifício e com problemas em sua laje, madeiramento e 

guarda-corpo, teve seu material substituído já que o anterior estava totalmente comprometido: 

foi restaurado segundo o que aparentemente era original. 

- Os pisos internos apresentavam deformações causadas pelas várias intervenções sofridas 

em seus espaços devido a mudanças em suas funções no decorrer dos anos. Tais 

deformações estavam caracterizadas por: dimensões diferentes de rodapés, padrões 

diferentes entre os cômodos (alguns setores com assoalhos de madeira mesclada em claro e 

escuro, outros com assoalhos substituídos recentemente e outros com carpetes sobre 

madeira), nos espaços de serviços os pisos cerâmicos haviam sido substituídos (inclusive por 

tacos de madeira). 

- As escadas externas, embora apresentando desgastes pelo tempo, não possuíam 

alterações formais e foram restauradas. 

- As escadas internas principais apresentavam razoável estado de conservação, preservando 

suas formas originais: entretanto, estavam cobertas por carpetes e com várias camadas de 

verniz. A escada, em madeira, que liga o segundo pavimento à cobertura foi recuperada já que 

se apresentava incompleta, com partes faltantes e suja. 

- Os forros dos diversos compartimentos se apresentavam com razoável estado de 

conservação, realizados em madeira tipo macho-e-fêmea. Entretanto, possuíam várias 

camadas de tinta e algumas molduras que foram posteriormente adaptadas para a elevação de 

divisórias. No térreo, alguns cômodos de serviços eram de Eucatex recentemente 

acrescentado. Tanto no primeiro como no segundo pavimento, alguns cômodos (sanitários) 

apresentavam forro de treliça ou, devido aos sanitários, rebaixados: os restantes seguiam as 

características gerais do edifício, com madeira tipo macho-e-fêmea, intercalados. 

- As instalações de equipamentos de serviços, como as elétricas e hidráulicas, como foram 

acrescentadas posteriormente nas adaptações do edifício no decorrer do tempo, a 
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preocupação no processo de restauro foi embutir suas tubulações nas paredes visando 

preservar a arquitetura em seus aspectos originais. 

- Quanto aos elementos decorativos das fachadas, como os pináculos e as molduras em 

argamassa, os quais apresentavam características originais, foram restaurados devido às 

grossas camadas de elementos poluentes, às trincas e fissuras causadas pelo desgaste 

natural dos materiais, e às obturações executadas posteriormente. 

 
Algumas descobertas no processo de Restauro 

Através do texto de Valentina Nunes na publicação – A Restauração do Edifício Mackenzie – 

podemos conhecer alguns dados que estavam aparentemente ocultos ou desconhecidos 

quanto ao processo de tratamento dos materiais quando da construção do edifício. (NUNES, 

2006). 

- A antiga central, na qual havia sido instalado o primeiro telefone de Higienópolis, ainda era a 

central telefônica que servia todo o bairro, e não apenas o Mackenzie. 

- As telhas eram de diferentes datas: algumas peças francesas originais, outras antigas (mas 

não originais) e outras novas. 

- Verificou-se que a camada externa de proteção dos tijolos era feita pelo óleo queimado 

utilizado para desenforma-los. 

- Colunata ocultada – Revelando detalhes da história arquitetônica do prédio, durante a 

demolição surgiu uma colunata que “não se erguia até o teto”, aparentemente sem função 

estrutural. Chegou-se à conclusão “de que existiria no local uma parede estrutural que 

começou a ser demolida, mas, provavelmente por problemas causados durante a demolição, o 

trabalho fora interrompido”: tal colunata sustentaria uma viga de ferro Nunes (2006, pág. 59). 

- Na remoção dos forros de madeira do primeiro e do segundo pavimento foram encontras, 

entre eles e os pisos subjacentes, camadas de 15 cm de serragem envolvidas por jornais do 

final do século XIX. No forro do salão nobre haviam jornais e cartas datadas de anos anteriores 

à construção do prédio (tais dados encontram-se preservados no acervo documental do Centro 

Histórico). Provavelmente esse material era utilizado como isolante acústico. 

Em 25 de janeiro de 2004, nas comemorações dos 450 anos da Cidade de São Paulo, o 

edifício foi reinaugurado e aberto ao público como Centro Histórico Mackenzie. 

 

Infelizmente, apesar das consultas realizadas nos arquivos históricos da prefeitura de São 

Paulo e nos documentos de levantamento, reforma e restauração do prédio, não foi possível 

obter os desenhos de plantas relativas às refuncionalizações do prédio, como os conseguidos 

em relação ao Casarão Dona Veridiana e à Vila Penteado. 
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6.3 – Vila Penteado 
 
A mansão da Vila Penteado, projeto encomendado pelo Conde Penteado ao arquiteto Carlos 

Ekman, nascido na Suécia, com formação em Copenhague, e que, em 1895, instalou-se 

definitivamente em São Paulo. Embora não tenha passado pela Áustria, através de revistas 

acompanhava com admiração o movimento Sezession de Viena, movimento artístico liderado 

por Gustav Klimt, com repercussões na arquitetura Art-nouveau. A mansão foi concluída em 

1903 no interior de uma grande quadra urbana no bairro de Higienópolis, na maior gleba do 

loteamento Burchard. 

 
Fig. 6.3.1 – A Vila Penteado – fotografia anterior a 1905. (Fonte: FAUUSP). 

 

Dessa maneira, com linguagem nova na cidade de São Paulo, preenchia a edificação com 

novos significados em seu contexto, e confirmava um novo padrão de moradia caracterizado 

pelo edifício isolado no lote e cercado por jardins em uma espécie de chácara. “Higienópolis foi 

totalmente desenhado para um público exigente de modernidade. Todos os lotes eram 

grandes, os recuos eram obrigatórios, tanto os laterais como os frontais, o que de imediato 

garantia uma configuração paisagística especial para a área”. (MACEDO, 2002). 

Conforme mapa de implantação da mansão no terreno (Fig. 3.3.1, pág. 37) e maquete 

atualmente exposta na própria FAU da Rua Maranhão, existiam outras edificações, como 

cocheiras, pavilhão, alojamento de empregados e mesmo uma quadra de tênis. Afora a 

edificação principal, todas essas construções foram demolidas, como também desapareceram 

os jardins sinuosos que seguiam linguagem semelhante às formas contidas na mansão. O 

motivo foi o total loteamento da propriedade no momento de sua doação à Universidade de 

São Paulo realizada pelos herdeiros da família, em 1947. Com cerca de 4000 metros 

quadrado, foi tombada pelo CONDEPHAAT EM FEVEREIRO DE 1978. 
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Fig. 6.3.2 – Ampliação do pavimento superior, aos fundos, em 1909. Elevações das laterais. 

Imagens de Regina Tirello – (FAUUSP). 
 

Já em seus primórdios, a edificação sofre uma sequencia de reformas e a adição de volumes 

anexados em seu corpo principal (visualizados nas figuras 3.3.5 e 3.3.6 da pág. 38 e 

esquematizado acima, com planta abaixo). 

 

 

 
Fig. 6.3.3 – Plana da ampliação do pavimento superior, aos fundos, em 1909. 

Imagens de Regina Tirello – (FAUUSP). 
 

 

 

O seu interior, repleto de ornamentos e decorações em quase a totalidade de suas paredes, 

também passaram por intervenções muito rápidas e significativas. Regina Tirello, em artigo na 

publicação VILA PENTEADO, 100 ANOS (2002) registra que, com o resultado dos exames de 

prospecção, puderam ser definidos três períodos decorativos: o primeiro com desenhos e 
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pinturas que “teriam sido produzidos na data da construção do edifício ou logo após o seu 

início”; o segundo, “relaciona-se ao conjunto de pinturas realizadas sobre aquelas de estilo art-

nouveau em 1909, por ocasião das reformas de ampliação do segundo pavimento”, com 

motivos art-decó e neoclássico; o terceiro “estima-se que tenha sido produzido até meados da 

década de 1920, quando o edifício ainda era uma casa de morada”. Não apenas isso foi 

detectado como indícios de intervenção: houve o “recobrimento dos ornamentos florais com 

pinturas monocromáticas de vários tons combinados” e “misturam-se fingidos de madeira e 

marmorizações de barramentos com tintas salmon e bege”. Informa também que, salvo 

exceções, a partir do quarto extrato as pinturas foram realizadas pelo DOP-SP ao adequar o 

edifício a uma instituição de ensino, a instalação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 

1949. (TIRELLO, 2002). 

 

No levantamento das funções destinadas ao prédio, realizado por Alberto da Silva Prado e 

divulgado em CD pelo livro sobre Higienópolis de Maria Cecília (HOMEM, 2011), fica evidente 

as refuncionalizações causadas pelos três momentos de sua utilização: a moradia, a instalação 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 1947, e a instalação do curso de Pós-graduação, 

instalado em 1973. 

Nesse levantamento, o ano de 1967 corresponde ao pleno funcionamento do curso de 

Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e o de 1979, quando do pleno uso pelo 

curso de Pós-graduação. 

 

Para facilidade de leitura dessas refuncionalizações, colocamos isoladamente, nas páginas a 

seguir, as plantas e as diferentes ocupações dos compartimentos nesses três momentos: 
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Fig. 6.3.4 – Pavimento térreo: Planta e funções – (HOMEM, 2011). 
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Fig. 6.3.5 – Pavimento superior: Planta e funções – (HOMEM, 2011). 
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Fig. 6.3.6 – Porão: Planta e funções – (HOMEM, 2011). 

 

Pela significativa mudança de funções, destacamos algumas delas, que evidenciam as 
alterações que devem ter ocorrido para a adequação aos novos programas:  
 
Pavimento Térreo: 
- Salão, saleta, saguão, escritório e sala de jantar → Biblioteca. 
- Cozinha e Copa → Residência do zelador → Casa do Caseiro. 
- Dormitório → Sala dos professores → vago. 
- Escritório → Portaria. 
- Salas Luís XV e Maria Antonieta →Salas de aulas. 
- Toucador → Bebedor → Banheiro. 
- Sala de jantar → Sala de aulas. 
- Copa e Cozinha, casa 2 → Setor de publicações → Copa e Depósito. 
- Dependências dos empregados → Depósito de instrumentos de Topografia. 
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Pavimento Superior: 

- Quarto de casal, dormitório e quarto de vestir → Sala de aulas → Arquivos CPEU. 

- Quarto de estudos → Banheiro. 

- Quarto de empregada e governanta → CPEU →Sala de Desenho. 

- Sala de estar → Depósito de trabalhos de alunos → Administração, Banheiro e Almoxarifado. 

- Quarto de vestir e dormitório → Sala de aulas → Secretaria. 

- Banheiro → Tesouraria → Banheiro. 

Porão: 

- Adega → Grêmio da Faculdade → vago. 

- Depósito → Gráfica. 

- Depósito → Almoxarifado. 

 

 

As comparações realizadas por Regina Tirello entre as plantas de 1902 e as de 1949, indicam 

principalmente as alterações nas interligações entre os compartimentos, na passagem das 

funções do edifício de moradia para instituição de ensino. (TIRELLO, 2002). Cruzando esses 

dados icônicos, ilustrados abaixo pelas plantas, com as informações anteriores, conclui-se que 

a organicidade das relações entre os compartimentos é afetada sensivelmente, causando 

reformas pontuais as quais, demolindo ou construindo paredes, também fazem parte da 

história da construção. 

 

         
 

Fig. 6.3.7 – Pavimento térreo: comparações entre as situações de 1902 e de 1947. (TIRELLO, 2002). 

 

Os detalhes em vermelho indicam as aberturas realizadas em 1947. 

  



148 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

       
Fig. 6.3.8 – Pavimento superior: comparações entre as situações de 1902 e de 1947. (TIRELLO, 2002). 

 

Em verde, a ampliação do pavimento superior realizada em 1909; em vermelho e azul estão as 

mudanças de localização de vãos de portas. Na lateral esquerda nota-se a criação de um 

corredor pelo acréscimo de paredes em dois cômodos centrais. 

 

Das funções listadas em 1979, algumas alterações foram realizadas posteriores a essa data, 

entre elas: 

 
Fig. 6.3.9 – Nova Biblioteca da Pós-graduação. – (FAUUSP). 

 

1. A nova biblioteca do curso de pós-graduação, projeto aprovado pela FAPESP em 1999 que, 

sob coordenação do Professor Júlio Roberto Katinsky, foi reinaugurada em novembro de 2002, 

restaurada e adequada aos seus novos funcionamentos. 

2. Os setores 27 e 28 e o espaço contíguo a eles do pavimento térreo foram integrados em um 

único espaço destinado à sala de aulas, tendo suas divisórias demolidas. 

3. Mudança de local da sala de reuniões da CPG, ocasionando deslocamento de móveis 

originais para essa sala. 
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4. Instalação de equipamentos para atender ao novo Laboratório de Computação e Informática, 

instalado na ampliação do pavimento superior em sua ala esquerda. 

 

 

 

 
Fig. 6.3.10 – Até 1969 esta era a situação da Vila Penteado. – (FAUUSP). 

 

Espaço vivenciado em 1967 e 1968 pelo então estudante Carlos Alonso, líder desta nossa 

pesquisa, a fotografia acima registra a situação da Vila Penteado quando a FAUUSP muda 

para a Cidade Universitária. Nela ainda se vê os anexos construídos para atender a algumas 

funções da faculdade: 

Limite direito da propriedade – edificação onde funcionavam: o laboratório fotográfico, o 

laboratório de maquetes e uma vendinha de materiais utilizados no curso. 

Limite esquerdo da propriedade – quase eclipsada pelo casarão, uma pequena construção 

destinada à alimentação dos estudantes. 

Fundos – encoberto pelo edifício, havia um amplo galpão que ocupava toda a largura do 

terreno, onde funcionavam os cinco ateliês correspondentes a cada um dos cinco anos do 

curso. 

Esses edifícios foram posteriormente demolidos: esses três espaços atualmente são utilizados 

como estacionamento do Curso de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

instalado na propriedade em 1973. 

Cercada por altos edifícios, a antiga mansão dos Penteados tem suas fachadas invertidas: a 

frente se tornou fundo e vice-versa. O ingresso agora se dá pelo portão que era da antiga 

entrada de serviços: os antigos muros ainda permanecem intactos, bem como os atuais 

portões para ingresso de carros, que ainda conservam as letras VP. 
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7 – Linguagem – similaridades e diferenças 

 
7.1 – Organização estrutural e volumétrica 
 

 
Casarão Dona Veridiana 

 

                    
                           Mackenzie College                                                            Vila Penteado 

Os eixos em vermelho indicam procedimentos de simetria na concepção dos edifícios: essas 

estruturas, determinadas pelas paredes do piso térreo, organizam os demais pavimentos 

superiores. 

Em verde estão localizados os saguões das entradas principais a partir dos quais são 

organizados os demais cômodos. Com exceção do Casarão Dona Veridiana, esses saguões 

possuem pé-direito duplo e ausência de corredores de distribuição dos compartimentos. Dessa 

maneira, supera-se as construções anteriores que como característica de planta, possuíam 

desenvolvimento linear de percurso onde se passava por compartimentos estreitos antes de se 

chegar à sala principal das habitações. 
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Casarão Dona Veridiana – Acréscimos volumétricos 
(sem escala) 

 

 
 

Planta indicativa dos acréscimos em diferentes épocas. 
 

 
 

       
Fachada Sul 

      
Fachada Leste 
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Fachada Norte 

 
 

       
Fachada Oeste 

 

 

Esses acréscimos volumétricos correspondem às alterações realizadas em várias épocas sob 

os impactos das transformações que aos poucos vão ocorrendo na cidade de São Paulo com 

implicações no adensamento do bairro de Higienópolis e nos acréscimos qualitativos e 

diversificados de funções. O bairro, anteriormente com fortes características residenciais, com 

instituições de ensino e hospitalares, é agora ocupado também por variados serviços de 

comércio, de escritórios, de instituições culturais, de redes de transportes coletivos, com 

grande circulação de pessoas não residentes no bairro, como vimos anteriormente. 

Isso significa também mudanças de caráter simbólico, visíveis nas intensões de reformas e 

alterações funcionais nos edifícios: 

 

Casarão Dona Veridiana: 
Década de 1920 – reformada pelo neto de Dona Veridiana, substituindo o eclético francês por 

configurações neoclássicas; 1920/1938 – as diversas ornamentações são substituídas por 

molduras neoclássicas e implantação de lareira; 1943/1960 – ainda com função de habitação, 

são construídos elevadores, terraço fechado e loggia; 1960 – com projeto de Elisiário Bahiana, 

é construído um grande Anexo (em azul nas imagens anteriores), adequações linguísticas e 

funcionais no corpo principal do edifício para instalação do Clube São Paulo; década 2000 – 

transforma-se na sede social do Iate Clube de Santos, espaço que atualmente também é 

alugado para eventos, festas e casamentos. 



153 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

 

Mackenzie College: 

Apesar de mudanças funcionais devido à contínua expansão da Universidade Mackenzie, com 

ampliação de seu campus e consequentes construções, não houve nenhuma mudança em seu 

volume original: as adaptações em seus espaços internos, com outras divisões e atualização 

de serviços não foram constadas em novas plantas: as parcas informações sobre essas 

alterações só foram possíveis no momento da realização de prospecções no momento de sua 

restauração e mudança de função em Centro Histórico Mackenzie. 

As informações sobre essas alterações já foram descritas em “6.2 – Mackenzie College”, 

página 135. 

 

Vila Penteado: 
1903 – conclusão da obra; 1909 – ampliação dos fundos do pavimento superior, com novas 

pinturas decorativas sobre as originais; década de 1920 – intervenções nas ornamentações, 

provavelmente no sentido de uma “atualização” da residência, substituindo símbolos então 
inócuos; 1947 – residência até o ano anterior, o edifício é doado à Universidade de São Paulo; 

1948/1969 – com exceção da mansão, quase a totalidade dos volumes originais são 

demolidos, o restante da área original é loteado, e várias intervenções são realizadas em seu 
interior, adequando-o à instalação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; 1970/1973 – o 

edifício fica desocupado; 1973 – instalação do Curso de Pós-Graduação da FAU-USP e, na 

sequencia, diversas alterações são realizadas; década de 1990 – é iniciado o processo de 

restauro realizado em diversos compartimentos. 

As alterações volumétricas da mansão dos Penteados estão na página 142: outras 

informações sobre as importantes mudanças funcionais ocorridas já foram descritas na página 

144 e subsequentes. 

 

****************************** 

Na seção seguinte deste Relatório, são apresentadas características icônicas dos três edifícios 

que, em dezesseis itens, foram denominadas “elementos paradigmáticos”. Apresentados lado a 

lado, permitem comparações de linguagens: completando as informações já obtidas através 

das plantas apresentadas, eles possibilitam “ler” as configurações dos diversos 

compartimentos. Chamamos a essa leitura de compreensão “cósmica” dos espaços e 

ambientes, na medida em que cada elemento e suas relações com os demais é que 

determinam linguagens, aspectos funcionais e simbólicos dos mesmos, aspectos visados como 

elementos fundamentais da pesquisa. As leituras desses elementos não podem ser lineares, 

elas se entrelaçam e se complementam na medida em que uns dependem dos outros. 
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7.2 – Elementos paradigmáticos 
 
                     1 – Aparências externas 

Veridiana 
 

 
V1.1 

 
V1.2 

 
V1.3 

 
V1.4 

 
V1.5 

 
V1.6 

 
 

Mackenzie 
 

 
M1.1 

 
M1.2 

 
M1.3 

 
M1.4 

 
 
 

Penteado 
 

 
P1.1 

 
P1.2 

 
P1.3 

 
P1.4 

 
P1.5 

 
P1.6 

 
 
  

Volumes e configurações gerais 
permanecem praticamente as 
mesmas, permitindo comparações 
icônicas das características das 
opções distintas de estilos, e 
marcando uma estética 
pretendida pelas elites de então: 
Eclético Frances com Neoclássico 
Italiano (Veridiana) – Estilo 
Georgiano com influência norte-
americana (Mackenzie) e Art-
nouveau (Penteado). 
 
Quanto à volumetria dos telhados,  
a presença é marcante em 
Veridiana, com trapeiras em 
sequencia, e parte em Penteado: 
essa volumetria se perde 
atualmente porque os amplos 
espaços anteriores que permitiam 
uma visão ao longe dos edifícios, 
agora estão extremamente 
reduzidos ou eclipsados por 
outros volumes de construções e 
vegetações. O Mackenzie desde o 
início não teve essa característica 
pela existência de cimalha e 
platibanda que coroam o edifício. 
 
O panorama urbano era 
qualificado pelos edifícios 
Mackenzie e Penteado, situados 
em elevações e os jardins de 
Veridiana. A presença suntuosa 
desse conjunto que, como um 
polo urbano, marcava o ingresso 
ao bairro de Higienópolis, uma 
“sala de visitas” qualificando a 
área, não existe mais. 
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                      2 – Entradas principais 

Veridiana 
 

 
V2.1 

 
V2.2 

 
V2.3 

 
V2.4 

 
V2.5 

 
V2.6 

 
 
 

Mackenzie 
 

 
M2.1 

 
M2.2 

 
M2.3 

 
 
 

Penteado 
 

 
P2.1 

 
P2.2 

 
P2.3 

 
P2.4 

 
P2.5 

 
P2.6 

 
P2.7 

 
P2.8 

 
 
  

Os portões de ingresso aos 
espaços externos de Veridiana e 
Penteado, permitiam a passagem 
de coches, troles e carros: estavam 
configurados como portais que 
qualificavam a passagem do 
espaço coletivo, a rua, para os 
jardins, seus caminhos e 
vegetações. O do Mackenzie era 
praticamente passagem direta do 
pedestre à porta de ingresso no 
edifício por estar perto do muro do 
aclive do terreno. 
 
Semelhança entre os três edifícios 
é a presença de escadaria para 
acesso a pórticos ante do ingresso:  
além do caráter simbólico, constitui 
indicador de porões nas 
construções de então, visando o 
isolamento térmico e a eliminação 
da umidade do solo. Praticamente 
todas as portas, secundárias ou de 
serviços, também possuem 
escadarias, algumas já no interior 
do edifício, logo após a entrada. 
 
Os pórticos indicam suntuosidade, 
cada qual com suas configurações 
estilísticas, como uma preparação 
perceptiva para o que se vai 
encontrar no interior do edifício. 
Nesse sentido, em Penteado as 
escadarias levam primeiro a 
passagem por um patamar, à 
maneira de terraço, como uma 
promenade para contemplação dos 
jardins. Curiosamente, houve 
inversão de sua entrada principal: a 
dos fundos tornou-se frente e vice-
versa, tal qual ocorreu no 
Mackenzie. 
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                       3 – Jardins e entorno 

Veridiana 
 

 
V3.1 

 
V3.2 

 
V3.3 

 
V3.4 

 
V3.5 

 
V3.6 

 
V3.7 

 
V3.8 

 
V3.9 

 

Mackenzie 
 

 
M3.1 

 
M3.2 

 
M3.3 

 
 
 

Penteado 
 

 
P3.1 

 
P3.2 

 
P3.3 

 
P3.4 

 
P3.5 

 
P3.6 

 
P3.7 

 
P3.8 

 
 

 
  

Jardins e entorno das três 
edificações mudaram radicalmente, 
ou pela extinção de grande parte de 
seus jardins, ou pelo adensamento 
de construções posteriores. 
 
As áreas livres para plantas e 
árvores foram aos poucos 
diminuindo: mesmo as que 
restaram, hoje possuem vegetação 
muito densa, como que para se 
esconderem dos olhares dos 
transeuntes das ruas. 
 
São raras as caraterísticas 
preservadas dos jardins e seus 
caminhos internos: o casarão 
Veridiana encosta-se à Rua 
General Jardim e tem seu espaço 
dos fundos, por ser estreito, 
reservado a materiais de serviços; 
da antiga promenade da mansão 
Penteado contempla-se agora o 
estacionamento da Pós-Graduação 
da FAU e os paredões dos altos 
edifícios situados próximos aos 
seus muros. 
 
No sentido dessas visualidades 
desde o edifício, o que menos 
mudou foi as do Mackenzie pois, 
fechado em si desde seus inícios, 
provoca ainda percepções restritas 
de seu entorno: ao contrário dos 
outros, seus pórticos de ingresso 
parecem agir mais como passagem 
que como convite à permanência e 
contemplação. 
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                    4 – Terraços e sacadas 

Veridiana 
 
 
 

Mackenzie 
 
 
 

Penteado 
 

 
P4.1 

 
P4.2 

 
P4.3 

 
P4.4 

 
P4.5 

 
P4.6 

 
 

 
  

Terraços e sacadas, que sempre 
são proposições para 
permanências contemplativas de 
paisagens, praticamente não 
existem no edifício Mackenzie. 
 
No casarão de Dona Veridiana 
parece ter havido terraço em seu 
pavimento superior quando ainda 
havia bosques e jardins: com a 
diminuição ou desaparecimento 
completo das vegetações 
circundantes, parece ter perdido o 
sentido e a função, fechando-se em 
compartimentos internos. Mesmo 
assim, janelas com balaustradas 
ainda existem, muito mais com o 
sentido de preservar formalmente 
as configurações das fachadas do 
que para servir de “guarda-corpo” a 
um sujeito que contemple a 
paisagem. 
 
Ao contrário das outras duas 
edificações, a mansão da Vila 
Penteado é repleta de terraços e 
sacadas que estão presentes em 
suas quatro fachadas. Suas formas, 
geralmente arredondadas, fazem 
parte da composição dessas 
fachadas, pois reverberam em 
qualidades com outros elementos, 
como volumes, cheios e vazios e 
características formais de suas 
partes constituintes. Entretanto, 
perderam sua função de mirante da 
paisagem anterior. O que delas se 
vislumbra é a repetição do que se 
vê de quase todas as janelas de 
uma cidade altamente adensada e 
vertical: por isso mesmo, quase 
nunca são utilizadas. 
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                    5 – Ornamentos externos 

Veridiana 
 

 
V5.1 

 
V5.2 

 
V5.3 

 
V5.4 

 
V5.5 

 
V5.6 

 
V5.7 

 
V5.8 

 

Mackenzie 
 

 
M5.1 

 
M5.2 

 
M5.3 

 
M5.4 

 

Penteado 
 

 
P5.1 

 
P5.2 

 
P5.3 

 
P5.4 

 
P5.5 

 
P5.6 

 
P5.7 

 
P5.8 

 
  

Próprios a cada um dos estilos, as 
fachadas possuem inúmeros 
ornamentos acoplados em suas 
estruturas. Muitos deles não 
possuem função alguma, nem 
estrutural nem de uso. São 
elementos que buscam compor 
cenários impregnando no edifício 
significações e identidades. 

Modenaturas, modilhões, colunas e 
colunatas de inspiração clássica, 
revelam o estilo arquitetônico 
criando ordenamentos através de 
linhas, planos e volumes, gerando 
luzes e sombras, cheios e vazios. 
Estão presentes de forma mais 
intensamente no casarão Veridiana 
e, em menor grau, no edifício 
Mackenzie. Desde uma visão do 
exterior, elementos denteados e 
barras decoradas, como cornijas, 
separam os pavimentos. Janelas 
rasgadas com balaustradas e 
janelas de púlpito também 
participam da composição. 
Brasões, alegorias e armoriados 
também estão presentes do 
casarão Veridiana. Cimalhas 
diversas, platibandas e pináculo em 
forma de torre de castelo são vistos 
nas fachadas do Mackenzie. 

É nítida a diferença de intenções 
plásticas entre os motivos vegetais 
mais “naturais” e clássicos no 
casarão Veridiana e os da Vila 
Penteado, mais geometrizados, 
sintéticos, buscando a 
sensualidade feminina dos 
princípios do art-nouveau, 
extremamente influenciado pela 
sezession austríaca. 

Os três edifícios possuem paredes 
largas porque agem enquanto 
elementos estruturais: entretanto, o 
casarão Veridiana e a mansão dos 
Penteados têm suas paredes 
recobertas por estuque: isso 
permite a modelagem de relevos 
decorativos acoplados em suas 
fachadas. 
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Veridiana 

 
V5.9 

 
V5.10 

 

Mackenzie 
 

Penteado 

 
P5.9 

 
P5.10 

 
P5.11 

 
P5.12 

 
P5.13 

 
P5.14 

 
P5.15 

 
P5.16 

  

Nas imagens da mansão Penteado 
ao lado podem ser notadas as 
volumetrias básicas interiores, 
feitas em tijolo, para que nelas 
fossem agregadas as ricas e 
diversificadas ornamentações em 
estuque: elementos vegetais, 
florais, guirlandas, elementos 
geométricos, primários ou 
espiralados, em alto ou baixo 
relevo, revelando uma intensa 
atividade escultórica. Alguns 
ângulos retos, que seriam formado 
por paredes ortogonais, são 
substituídos por cantos 
arredondados, muitos dos quais 
possuem ornamentações. Um nicho 
também é criado para conter a 
estátua em metal que os 
estudantes carinhosamente 
apelidaram de Fauzina, uma alusão 
à FAU, hoje exposta no interior da 
edificação. Muitos desses signos, 
segundo algumas pessoas, se 
referem aos antigos símbolos da 
maçonaria, o que merece ser mais 
bem estudado: um deles, a âncora, 
está presente no chafariz de metal 
(imagem P5.16). 
 
Ao contrário, o edifício Mackenzie é 
construído em tijolo aparente: os 
ornamentos brotam de sua própria 
materialidade através de 
colocações diferenciadas dos tijolos 
que compõem distintas 
configurações. A disposição em 
arco de seus pórticos, apesar de 
sua função estrutural, promovem 
diálogos formais com a 
horizontalidade dos tijolos vizinhos. 
 
A escultura de Brecheret, antes 
presente nos jardins da Vila Maria, 
hoje também se encontra 
resguardado no saguão principal do  
casarão. 
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                              6 – Escadarias 

Veridiana 
 

 
V6.1 

 
V6.2 

 
V6.3 

 
V6.4 

 
 

Mackenzie 
 

 
M6.1 

 
M6.2 

 
M6.3 

 
M6.4 

 
M6.5 

 
M6.6 

 
M6.7 

 
M6.8 

 

Penteado 
 

 
P6.1 

 
P6.2 

 
P6.3 

 
P6.4 

 
P6.5 

 
P6.6 

 
P6.7 

 
P6.8 

  

Como visto anteriormente, as 
escadarias externas são elementos 
que se compõem com os pórticos 
de ingresso dos edifícios. São 
realizadas em pedra. As do casarão 
Veridiana, da original entrada 
principal do Mackenzie e a maioria 
das da Vila Penteado possuem os 
chamados degraus de convite, 
situados na parte mais baixa, 
apresentando maior comprimento 
que os demais degraus e com 
cantos arredondados: essas bordas 
participam da linguagem dos 
edifícios, dando imponência aos 
pórticos. Tal qualidade também 
está presente na escadaria interna 
do saguão do casarão Veridiana: 
acompanhando o mármore do piso, 
a cor branca imprime nobreza e 
sofisticação ao ambiente. Outras 
escadarias externas possuem 
caráter retilíneo, como a da atual 
entrada principal do Mackenzie, 
com floreiras retas em ambos os 
lados. 

A madeira nas escadas internas 
nos saguões da mansão Penteado 
e do Mackenzie, imprime outro 
caráter a esses ambientes. A 
primeira, de madeira nobre e 
esculpida em todos os seus 
detalhes é um verdadeiro ícone 
escultural que, seguindo o desenho 
dos móveis e lambris, se impõe 
pelo seu volume: pode ser vista de 
diversos ângulos, tanto do piso 
térreo quanto das sacadas 
superiores internas existentes no 
segundo pavimento: uma pessoa 
se dirigindo ao andar superior 
permanece no ambiente em sua 
caminhada (nega, pois, os 
deslocamentos isolados que se dão 
por corredores). Essa característica 
também está presente na escadaria 
do saguão do Mackenzie, também 
realizada em madeira, mas com 
balaústres torneados e corrimãos 
simples: as mudanças de direções 
provocadas pelo encontro da 
escada com plataformas provocam 
contornos em curvas criando vãos 
entre seus guarda-corpos. 
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Os saguões funcionam como o 
local privilegiado para o 
recebimento do visitante: é ele que 
apresenta o proprietário, tanto no 
seu status social quanto no seu 
gosto estético e envolvimento 
cultural. Nesse sentido, trata-se do 
ambiente que tem seus ícones mais 
trabalhados: as formas e as 
materialidades de seus 
componentes são merecedores de 
maior atenção e compõe um 
cenário rico em simbologias e 
significados. Do ponto de vista 
funcional, como analisado 
anteriormente, é a partir deles que 
as três edificações desenvolvem a 
distribuição das demais 
dependências e seus acessos. 
Nota-se a linguagem clássica 
presente pelo uso intensivo do 
mármore, compondo desenhos nos 
pisos, paredes e colunas. Embora 
com pé-direito simples, o branco do 
gesso decorado do forro, articulado 
com os tons claros dos mármores, 
imprime o caráter de nobreza ao 
ambiente. 
O saguão da mansão Penteado 
tem as partes baixas de suas 
paredes formadas por lambris, 
móveis, portas, escadaria e lareira, 
cuja madeira é talhada na 
composição de volumes e figuras 
planas. Nas partes superiores são 
trabalhados ornamentos em relevo 
e pinturas, todos com motivos 
florais e curvas sensuais típicas do 
art-nouveau. Entre cheios e vazios, 
podemos dizer que sacadas e 
balcões do pavimento superior 
invadem o saguão, fazendo-o 
presente nesses ambientes: é uma 
interessante proposta de relações 
interpessoais. 
O saguão do Mackenzie, com 
materiais mais simples, possui uma 
plataforma de escadaria na metade 
de seu pé-direito duplo. Segundo 
as prospecções realizadas, o 
primeiro lance da escada estava 
voltado para a então entrada 
principal, mudando posteriormente 
de sentido. 



162 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
                              8 – Corrimão 

Veridiana 
 

 
V8.1 

 
V8.2 

 

Mackenzie 
 

 
M8.1 

 
M8.2 

 
M8.3 

 

Penteado 
 

 
P8.1 

 
P8.2 

 
P8.3 

 
P8.4 

 
P8.5 

 
P8.6 

 
P8.7 

 
P8.8 

 
  

O corrimão é outro elemento 
desenhado que participa da 
linguagem geral das edificações. 

Os do casarão Veridiana são de 
metais dourados e seguem o 
desenho clássico: sua estrutura é 
composta por fitas que se 
entrelaçam e o corrimão 
propriamente dito tem perfil em V 
aberto, voltado para baixo e 
terminação em espiral. Obviamente 
inclinados, seguindo a conformação 
da escada, são horizontalizados em 
suas extremidades. 

As escadarias do Mackenzie, em 
madeira, apresentam seus 
corrimões em formas simples e 
arredondadas na sua parte 
superior: terminam em quartilhas 
torneadas também de madeira. 
Esse material é importante porque 
dialoga com o piso marchetado 
com alternância de claro e escuro. 

Os da mansão Penteado são muito 
mais largos e volumétricos: como 
as demais peças do ambiente, são 
de madeira escura e são talhados. 
Terminam em quartilhas ricamente 
trabalhadas com figuras florais e 
vegetações geometrizadas em 
curvas. Em alguns deles, como nas 
imagens P8.3 e P8.6, possuem 
quartilhas duplas próximas, 
deslocadas para seguirem a 
composição dos elementos que a 
sustentam. A imagem P8.5 ilustra a 
sofisticação do desenho da peça 
em metal que sustenta um dos 
corrimãos, ainda que escondida por 
ausência de ângulo de visão. 

O mais emblemático é, sem dúvida, 
o da escada lateral, imagem P8.1, 
realizado em metal, com tubo em 
curva que envolve um bastão 
retilíneo. Partindo da quartilha, 
também de metal, engasta-se no 
piso de mármore pelo volume de 
uma garra em forma de vegetal. 
Outros corrimãos de madeira são 
sustentado por estruturas 
metálicas, com terminais em 
volutas ou figuras florais. 
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Os materiais utilizados e as 
possibilidades de linguagem que 
geram são os elementos mais 
importantes nas análises de 
balaustradas e gradis. Indiciam 
também algumas das 
características próprias dos estilos 
arquitetônicos utilizados. 
Nesse sentido, a madeira e o metal 
são materiais pouco utilizados no 
casarão Veridiana. Os balaústres aí 
utilizados em guarda-corpos de 
terraços e janelas são de 
argamassa e se configuram como 
pequenas colunas arredondadas 
com eixos verticais de simetria, 
como se fossem torneadas: essa é 
uma das características dos 
elementos clássicos. O ferro 
estampado nos gradis do guarda-
corpo da escadaria interna adquire 
o aspecto de um rendilhado com 
formas geométricas curvas e 
onduladas, um desenho 
bidimensional: esse rendilhado 
também é notado no portão de 
ingresso em ferro forjado e é 
baseado em desenhos da 
arquitetura neoclássica, típica do 
século XIX. 

No edifício Mackenzie as 
balaustradas existem apenas nas 
escadas do saguão central. São de 
madeira e seus balaústres são 
peças torneadas com simetria 
vertical, como acontece com os de 
argamassa do casarão Veridiana, 
com a diferença de que aqui essas 
formas são coerentes com os 
tornos de marcenaria que as 
fabricam. Outra forma de balaústre 
aparece no patamar intermediário 
de escada, porém realizado em 
uma chapa inteiriça de madeira 
formando desenhos por perfuração, 
cujas formas são estranhas aos 
demais elementos do edifício. 
 
 
O f  é  l t   d  
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Na mansão Penteado, os guarda-
corpos internos são feitos de 
madeira escura, seguindo os 
demais elementos dos ambientes. 
Não possuem peças arredondadas 
por tornos: têm desenho 
bidimensional e, ou são formas 
retilíneas, de mais fácil execução, 
ou curvas, quando devem ser 
executadas manualmente. Formam 
desenhos sequenciais por 
repetição, ou adquirem detalhes 
únicos compondo com as formas 
produzidas por essas repetições. 
As formas em madeira do quadro e 
guarda-corpo do patamar da 
escada (imagem P9.4) são 
esculpidas com nítidas 
configurações dos motivos florais 
do art-nouveau. 

Diferentes das madeiras utilizadas 
nos interiores do edifício, o ferro é 
muito utilizado nas partes externas 
em balaustradas e gradis em 
proteções de janela. Pela 
maleabilidade do ferro, é produzida 
uma série de desenhos de caráter 
bidimensional, como se fossem 
coerentes variações de um mesmo 
tema: curvas orgânicas com 
variações em suas espessuras, 
muitas vezes repetidas, como nos 
guarda-corpos de escadas e 
terraços, ou singulares nas 
proteções de aberturas ou em 
portas. 

Interessante notar que essas 
formas em volutas, curvilíneas, que 
muitas vezes se compõem com 
elementos retilíneos, são coerentes 
com a linguagem do ferro por ser 
material maleável. É diferente 
quando essas formas são aplicadas 
na madeira que, por suas fibras 
lineares e direcionadas, muitas 
vezes dificultam a sua execução. 
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Como visto anteriormente, as 
janelas não são apenas elementos 
importantes para a composição das 
fachadas dos edifícios: são 
elementos fundamentais que ligam 
os cômodos fechados dos edifícios 
ao exterior. Produzem ventilação e 
luz nesses interiores e, dessa 
maneira, caracterizam os 
ambientes. 

As janelas do casarão Veridiana 
são retangulares, com duas folhas 
que se movimentam para dentro, e 
mais duas outras com lâminas de 
vidro. Geralmente são encimadas 
por quadros que sustentam os 
vidros. Como em algumas trapeiras 
de seu telhado, algumas possuem 
quadros guilhotinados. 

No pavimento térreo do Mackenzie 
são encontradas janelas tipo 
francesas, retângulos encimados 
por meio círculo, com duas folhas 
externas de vidro e duas folhas 
internas de madeira, que se 
articulam para dentro do espaço. 
Vergas, ombreiras e peitoris dão 
simples. Nos pavimentos 
superiores, as janelas são de 
guilhotina e os vedos são lâminas 
de vidro. Os peitoris são alargados 
por tijolos que, salientes pelo lado 
externo, participam da composição 
das fachadas. 

Com linguagens específicas do art-
nouveau, as venezianas se abrem 
para fora: algumas delas com três 
folhas, duas laterais estreitas e a 
central mais larga, que permite sua 
abertura total ou parcial realizada 
apenas pela folha central. Possuem 
peitoris largos correspondentes às 
larguras das paredes e suas 
ombreiras sustentam mais duas 
folhas de vidro que se articulam 
para o interior. Muitas delas, na sua 
parte interna, são expandidas por 
lambris também ornamentados. 
Outras aberturas decorativas para a 
entrada de luz estão em seu 
interior, como na parte superior das 
portas ou no teto do saguão 
principal. 
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No casarão Veridiana existem 
portas de ferro que separam os 
ambientes externos dos internos: 
possuem duas ou quatro folhas 
com desenhos típicos do ecletismo. 
As portas internas são almofadadas 
e geralmente constituem parte 
compositiva de lambris que se 
espalham pelas paredes, às vezes 
atingindo o teto. 

As duas portas de ingresso do 
edifício Mackenzie possuem portas 
de duas folhas, almofadadas em 
sua inferior; os seus quadros 
superiores são preenchidos por 
lâminas de vidro com folhas de 
madeira que possibilitam sua 
vedação. Seus largos batentes 
indiciam as diferentes grossuras de 
suas paredes: as internas mais 
estreitas e as externas mais largas. 

As portas com formatações art-
nouveau da mansão Penteado são 
diversificadas. Muitas delas, 
geralmente das entradas ao 
edifício, possuem almofadas de 
madeira, quadros de lâminas de 
vidro e grades de metal. Os 
batentes trabalhados, que 
sustentam quadros de madeira 
(P11.4 e P11.7) agem como objetos 
escultóricos, fortalecendo os 
elementos compositivos dos 
ambientes, como móveis e figuras 
ornamentais, pintadas ou em 
relevo. Em cada ambiente nota-se 
essa preocupação compositiva, 
dialogando com outros elementos 
da arquitetura, como vitrais (P11.6),  
entradas para outros ambientes 
(P11.7), ou seguidos por pinturas e 
relevos que as emolduram. 
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Trancas, maçanetas e puxadores 
refletem as preocupações 
compositivas com seus suportes, 
as portas e janelas. Dessa maneira, 
agem como elementos 
complementares. Na realidade, 
mudam suas formas, mas não 
interferem em suas funções 
básicas: a de puxar ou a de girar 
em torno de um eixo perpendicular 
às folhas de vedação, possuindo ou 
não alavanca. 

Alguns puxadores e maçanetas 
parecem ser originais no casarão 
Veridiana: seguem desenhos 
clássicos com adereços, alguns 
complementados por lâminas de 
metal que os aderem às folhas. Em 
algumas portas e janelas as 
dobradiças possuem desenhos 
originais, são de metais de são 
estrategicamente colocadas para 
serem vistas. Puxadores em forma 
de compridos cilindros também são 
encontrados. 

Nas portas das entradas principais 
do Mackenzie ainda podem ser 
encontrados os puxadores originais 
que complementam as lâminas de 
ferro que os fixam às folhas de 
madeira, e possuidores de 
fechaduras à chave. Idênticas ao 
encontrado no casarão Veridiana, 
alguns conjuntos de lâmina, 
maçaneta e fechaduras são 
modernos, adaptados às outras 
linguagens arquitetônicas. 

Nesses elementos existentes na 
mansão Penteado, nota-se uma 
execução individualizada, 
compondo com as demais 
configurações que os sustentam. 
Principalmente nas imagens P12.1, 
P12.4 e P12.5, verificam-se essas 
preocupações compositivas com 
seus desenhos desenvolvendo a 
mesma linguagem dos motivos de 
portas, almofadas e 
enquadramentos de lâminas de 
vidro. 
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O edifício Mackenzie, com o caráter 
austero do estilo Georgiano, com 
nítidas influências das construções 
em tijolo aparente de universidades 
norte-americanas do século XIX, 
não apresenta ornamentações 
internas, talvez pela sua função 
básica original de ser uma 
instituição de ensino: é imponente 
por suas configurações 
volumétricas e grande altura do pé-
direito dos seus três pavimentos. 

Por outro lado, as ornamentações 
internas, tanto do casarão 
Veridiana como da mansão 
Penteado, constituem ricos 
elementos fundamentais para a 
determinação do “cosmo” dos seus 
ambientes, e ao mesmo tempo 
compõem as singularidades da 
arquitetura Neoclássica (com 
posteriores elementos da 
arquitetura Eclética), ou da 
Arquitetura Art-nouveau. 

As imagens nesta seção têm o 
objetivo de serem vistas como 
ícones, como configurações de 
espaços, objetos e elementos 
decorativos, cujos atributos e 
comentários pertinentes se 
entrelaçam nos diversos itens aqui 
analisados. 



169 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 

Veridiana 
 

 
V13.10 

 
V13.11 

 
V13.12 

 
V13.13 

 
V13.14 

 

Mackenzie 
 
 
 

Penteado 
 

 
P13.10 

 
P13.11 

 
P13.12 

 
P13.13 

 
P13.14 

 
P13.15 

 
P13.16 

 
 
  

 



170 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
 

 
                             14 – Lustres 

Veridiana 
 

 
V14.1 

 
V14.2 

 
V14.3 

 
 

Mackenzie 
 
 
 

Penteado 
 

 
P14.1 

 
P14.2 

 
P14.3 

 
 
  

Os lustres existentes seguem os 
padrões normais dos estilos. 

Os do casarão Veridiana seguem 
os padrões dos desenhos 
clássicos: são contemporâneos e 
de elaborados por fábricas. A 
iluminação do poste externo segue 
os formatos das antigas 
iluminações a gás. 

Os do Mackenzie são atuais, 
fabricados em série, e seguem a 
modernidade dos ambientes 
elaborados após adaptação do 
edifício a funções de Centro 
Histórico. 

A mansão Penteado ainda 
conserva lustres com desenhos 
próprios e únicos, segue algumas 
configurações de lustres palacianos 
europeus, mas possuem motivos 
florais típicos do art-nouveau. Ainda 
lembra os antigos lustres com 
iluminação à vela. 
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Solidários com tetos, paredes e 
objetos, os pisos e assoalhos são 
elementos determinantes da 
linguagem dos diversos ambientes. 
Os mármores utilizados no saguão 
principal e em corredores e 
plataformas do casarão Veridiana, 
possuem tons claros e realizam 
desenhos geométricos simples na 
contraposição de brancos e beges: 
implicam também no caráter 
“nobre” dos ambientes. Como na 
mansão Penteado, nos cômodos 
mais reclusos, como escritório, 
biblioteca e sala da lareira, são de 
madeira em marchetaria, 
compondo desenhos também 
geométricos simples pelas 
diferenças de tonalidades. Há pisos 
cerâmicos em áreas molhadas 
formando desenhos simples. O da 
atual sala da lareira possui carpete 
sobre madeira, em substituição a 
tapetes provavelmente utilizados 
nos primeiros anos de utilização do 
edifício. 
O assoalho do saguão principal do 
Mackenzie em marchetaria de 
madeira, cujas tábuas compridas e 
estreitas se intercalam em 
tonalidades escuras e claras: é 
elemento importante na 
determinação ambiental porque 
dialoga com as escadarias, também 
de madeira, em paredes de 
alvenaria branca. Os pisos dos 
pórticos de suas duas entradas são 
cerâmicos e determinam 
arabescos, linguagem não 
encontrada em outros elementos da 
edificação. 
As pastilhas de várias cores que 
realizam desenhos e mosaicos nos 
pisos externos e no pórtico da 
entrada principal invadem o saguão 
principal realizando gregas e 
motivos vegetais. Com desenhos 
originais, mas típicos do art-
nouveau, observa-se na 
determinação de curvas o intenso 
trabalho de cortes nas pastilhas 
quadradas quando mudam de 
figuras lineares para figuras curvas. 
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                             16 – Forros 

Veridiana 
 

 
V16.1 

 
V16.2 

 
V16.3 

 
V16.4 

 
 

 

Mackenzie 
 

 
M16.1 

 
M16.2 

 
M16.3 

 
 
 
 
 

Penteado 
 

 
P16.1 

 
P16.2 

 
P16.3 

 
P16.4 

 

 
  

No casarão Veridiana encontram-se 
diversos tipos de forros: nas áreas 
de entrada são de estuque com 
gesso que produzem desenhos em 
relevo, às vezes com pinturas 
centrais: nos ambientes onde o piso 
é de madeira, possuem caixotes 
desse material, à maneira de 
pergolados, com tonalidades 
escuras; em alguns ambientes, 
transformados em escritórios e 
secretarias, encontram-se forros de 
tábuas unificadas pintadas na cor 
branca. 

No edifício do Mackenzie, a maioria 
dos forros é de alvenaria pintada na 
cor branca. Em outros, 
aproveitando a necessidade de 
reforço estrutural, existem caixotes 
de madeira em cor mais escura, à 
maneira de pérgolas: uns são 
contrapostos às áreas cobertas por 
folhas de madeira com tons mais 
claros, ou de estuque branco. 

Em quase a totalidade dos forros 
da mansão Penteado existem 
pinturas ornamentais, em cores 
muito variadas, com motivos florais. 
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8 – Considerações finais 

 

Quanto aos resultados finais da pesquisa, consideramos: 

 

Objetivos: 

Todos os objetivos foram contemplados, uns de forma plena outros de forma parcial: 

1. A verificação do universo cultural das elites paulistanas da época das construções das três 

edificações, e suas relações com as elites internacionais, resultando em entendimentos de 

suas preferências estéticas e das significações atribuídas às tipologias arquitetônicas 

adotadas, foram plenamente atendidas. 

2. As relações orgânicas desse polo urbano com a expansão da malha viária e seus 

sucessivos adensamentos foram compreendidas e fartamente ilustradas. 

3. As variações das qualidades dos serviços introduzidos na área urbana e seus impactos nas 

três edificações indicando suas refuncionalizações foram justificados para cada um dos 

períodos mais significativos dessas transformações. 

4. A perda das funções originais dos três edifícios, de suas simbologias e significados, 

transformando um em Clube, outro em Centro Cultural e o terceiro em instituição de ensino 

superior, foram entendidas e apontadas nas transformações espaciais ocorridas em cada um 

deles em distintos períodos. 

5. As intenções de verificação das posturas de preservação e requalificação dos edifícios foi 

parcialmente atendidas: entretanto, foi apontada a importância dos conhecimentos e estudos 

das prospecções e posturas de restauro realizadas no sentido de resgatar informações que 

não estão registradas em documentos quando da realização das intervenções ocorridas. Cabe 

apontar que os documentos originais das construções do Casarão Dona Veridiana e do 

Mackenzie College não foram localizados nem pelos proprietários desses edifícios. 

 

Hipóteses iniciais e Metodologia adotada 

1. Foi plenamente confirmada a afirmação de que a caracterização das elites paulistanas da 

época permite uma melhor compreensão sobre as escolhas de fixação de suas habitações ou 

instituição de ensino no então nascente bairro de Higienópolis. Permite também o 

entendimento da mobilidade urbana, de caráter qualitativo, entre os bairros da cidade de São 

Paulo. 

2. Situar as significações das edificações originais, de suas tipologias arquitetônicas e dos 

impactos no progressivo redesenho da malha urbana, no panorama econômico, político e 

cultural da época, foi fundamental principalmente pelo entendimento das mudanças de anseios 

quanto ao modo de vida dos personagens envolvidos, das passagens políticas do Império para 
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a República, do ambiente vivencial rural para o urbano, e da crescente implantação da indústria 

em São Paulo pelo início da decadência da economia que girava em torno da exportação de 

café. 

3. Quanto à hipótese metodológica sobre um melhor entendimento do principal objeto de 

estudo, o Casarão de Dona Veridiana, sendo referenciado em dois “elementos controle”, o 

Mackenzie College e a Vila Penteado, se mostrou adequada e eficiente, não apenas no 

levantamento de dados históricos (porque são edifícios contemporâneos), mas também nas 

comparações sintáticas de seus elementos. 

4. As etapas de trabalho previamente estipuladas, sofreram alterações por força de novos 

dados que surgiram, tornando certas etapas inócuas e indicando a necessidade de outras 

atividades não previstas inicialmente. 

5. A previsão e a aplicação de três instâncias de análise, a Sintática, a Semântica e a 

Pragmática, foram amplamente benéficas para organização e entendimento dos dados 

históricos e icônicos levantados. 

 

O processo da pesquisa e seus resultados finais apontam para a necessidade de 

aprofundamentos dos objetos de estudos aqui estipulados: 

- Os estudos e pesquisas sobre o Casarão Veridiana são restritos: dados sobre configurações 

originais do edifício foram transformados em nossa pesquisa em “desenhos hipotéticos”, 

baseados em informações verbais e nas análises das poucas fotografias da época, quase 

todas externas, não havendo fotografias de seu interior. Nesse sentido, os resultados de nossa 

pesquisa vêm somar às contribuições já dadas pelos dois livros publicados por Maria Cecília 

Naclério Homem, um sobre os palacetes paulistanos e outro mais especificamente sobre o 

bairro de Higienópolis, e pelo livro de Silvio Soares Macedo, sobre Higienópolis e seus 

arredores, voltado às questões da paisagem urbana: entretanto, nenhum deles trata das 

questões específicas da sintaxe das linguagens utilizadas nessas três edificações. 

- A Vila Penteado é a mais estudada e pesquisada dos três edifícios, talvez pelo envolvimento 

dos professores no próprio edifício que pertence à USP com utilização por sua Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo. A publicação “Vila Penteado, 1902-2012”, com nova edição em 1012, 

revista e ampliada, talvez seja um exemplo de uma pesquisa coletiva que abarca amplos 

aspectos que envolvem a história da mansão Penteado. Muitas das imagens presentes em 

nossa pesquisa tiveram como fonte a FAU-USP e nossos principais referenciais históricos e 

teóricos foram obtidos nessa publicação. 

- Ao contrário, nenhuma pesquisa anterior foi realizada sobre o Mackenzie College: as 

informações obtidas ficaram restritas aos funcionamentos dos cursos nele programados, sem 

referenciais quanto às configurações espaciais da edificação. Como também acontece nas 

duas edificações anteriores, os registros fotográficos históricos referentes às partes internas do 

edifício, são praticamente inexistentes. O Centro Histórico Mackenzie atual, responsável pela 
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catalogação da memória do edifício, inicia agora esse trabalho de recolher informações 

dispersas em prováveis fontes a serem detectadas. 

 

Como intenção fundante de nossa pesquisa, assim como o fizemos em comentários sobre as 

declarações dos pareceristas, cabe ressaltar que não de trata de pesquisa de caráter histórico 

nem sobre restauro: essas duas fontes foram fundamentais para nossos estudos e indagações 

enquanto fonte de dados históricos, documentais e iconográficos: nosso objetivo de realizar 

leituras de caráter formal, funcional e de uso acreditamos ter sido atingido. 

 

Cabe informar também que os quatro Anexos aqui agregados foram documentos importantes 

para a obtenção dos resultados aqui expostos, não fazendo parte integrante desse nosso 

Relatório. 

 

Acreditamos também que o desenvolvimento da pesquisa e as leituras icônicas possuem 

traços de inovação e, quando revisto e receber nova redação, possa ser transformado em livro. 
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ANEXO 1 

 
Diagnóstico do Casarão Dona Veridiana e do seu Anexo 

 
Consideração Iniciais 
IATE CLUBE DE SANTOS _ SEDE SOCIAL SÃO PAULO 
PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO 
DO NÚCLEO RESIDENCIAL ORIGINAL DA FAMÍLIA SILVA 
PRADO 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
. O presente memorial contempla apenas o núcleo residencial 
original do conjunto edif icado.  
. A nomenclatura dos ambientes utilizada neste memorial consta 
das Plantas de Situação Atual e de Projeto. 
. A categoria de preservação integral desse núcleo original 
implica a adoção dos critérios de intervenção em bens de valor 
cultural estabelecidos nacional e internacionalmente, o que 
signif ica que esta deverá dar-se com todo o rigor e respeito aos 
registros que se pretende salvaguardar.    
. Muitos dos itens constantes do projeto e, por conseguinte, 
deste memorial, terão suas definições estabelecidas a partir das 
prospecções, análises laboratoriais e remoções de determinados 
elementos, os quais deverão ocorrer antes ou no início das 
obras. 
. A metodologia empregada na elaboração deste memorial, por 
tipos de serviço, e estes para cada pavimento, é consequente 
das diferentes modalidades de intervenção a serem realizadas, 
resultantes que são dos também diferentes graus de 
descaracterização pelos quais passou a edif icação ao longo do 
tempo. 
. De modo geral, o projeto propõe o resgate das configurações 
originais da edif icação, na medida em que elas se façam 
possíveis, ao mesmo tempo mantendo as informações 
relevantes acrescidas ao longo de sua história. 

. As especif icações aqui contidas deverão ser vistas 
conjuntamente aos demais documentos que compõem o 
projeto, quais sejam: 
- Situação Atual – Bases de Desenho: Plantas e Corte;  
- Pisos – Mapeamento de Danos: cômodos C03, C10, C11, 
C12 do Segundo Pavimento; cômodos C01, C02, C05, C06, 
C07, C08, C09, C11 do Primeiro Pavimento; e cômodos C02, 
C03, C04, C06, C07, C09 do Térreo;  
- Forros – Mapeamento de Danos: cômodos C01, C02, C03, 
C04, C06, C07, C09 do Térreo;  
- Elevações de Paredes – Mapeamento de Danos: cômodos 
C02, C03, C04, C06, C07, C09 do Térreo;  
- Fachadas – Mapeamento dos Danos; 
- Projeto – Plantas e Corte A Manter/ A Demolir; 
- Projeto – Plantas e Corte Existente/ A Construir 
- Fachadas – Projeto; 
- Caderno de Esquadrias. 
. Em todas as situações de obra em que o projeto ou o 
memorial, assim como os complementos a serem fornecidos 
posteriormente, forem omissos; ou em vista de questões 
imponderáveis a princípio e que só se revelam durante as 
obras, deverá ser consultada a f iscalização:  
- O detalhamento de pisos, paredes a restaurar e forros será 
elaborado a partir do resultado das prospecções 
complementares a serem realizadas;  
- O detalhamento de esquadrias novas será elaborado durante 
as obras; 
- O detalhamento de sanitários, bar do primeiro pavimento e 
copas será elaborado após demolições e execução dos 
revestimentos de paredes e das instalações hidrossanitárias. 

 
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1.1. Instalação de placas de obra; 
1.2. Instalação de escritório de modo que este possa ser 
utilizado também pela f iscalização; 

1.3. Instalação de almoxarifado para guarda de materiais 
a serem reutilizados, reproduzidos, restaurados ou guardados 
como documentos da edif icação. 

 
2. PROSPECÇÕES ARQUITETÔNICAS E ANÁLISES LABORATORIAIS 

2.1. PROSPECÇÕES 
As prospecções visam à complementação das já realizadas e 
constantes do Relatório de Prospecções Pictóricas elaborado 
por Julio Moraes em 2008, além de estabelecer os pontos de 
prospecção arquitetônica ainda não realizada. Deverão preceder 
a intervenção no edifício e se dar de acordo com o Mapeamento 
e Memorial das Prospecções (Anexo I). 
2.2. ANÁLISES LABORATORIAIS 
2.2.1. Execução de análise laboratorial das argamassas quanto 
à composição, traço e granulometria, nos locais abaixo 
relacionados cujos pontos serão indicados in loco pela 
f iscalização; para reprodução e utilização nas obturações e 
complementações de paredes e de forros. 
2.2.1.1. Fachadas: deverão ser previstas 16 análises. Os pontos 
serão demarcados no local, conjuntamente à f iscalização. Estas 
análises contemplam as fachadas do núcleo original e do anexo; 

2.2.1.2. Interiores do Núcleo Original: deverão ser previstas 23 
análises. Os pontos serão demarcados no local, 
conjuntamente à f iscalização, nos 4 pavimentos: 
- Segundo Pavimento: 1 ponto, de argamassa do forro original 
de estuque da galeria (C03);  
- Primeiro Pavimento: 7 pontos, de argamassa de paredes, das 
salas C06, C07 e C11, do bar (C12) e do terraço; 1 ponto, de 
argamassa do forro original de estuque do bar (C12); 
- Pavimento Térreo: 3 pontos, de argamassa de forros originais 
das salas C03, C04 e C09; 7 pontos, de argamassa de 
paredes dos cômodos C02, C03, C04, C05, C09, C16 e C21. 
- Após prospecções e remoções, poderão ser identif icados 
outros pontos de análise necessários; assim, foram 
acrescentados mais 4 pontos ao total. 
 

 
3. PROTEÇÕES 
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As proteções deverão preceder o início das obras, de modo que 
as intervenções a serem executadas não constituam danos aos 
elementos que se pretende conservar ou restaurar. 
3.1. DE ESQUADRIAS 
3.1.1. Segundo Pavimento 
3.1.1.1. Internas 
- Porta de madeira e vidro P21, com plástico bolha; 
3.1.1.2. Externas 
- Vitral J3 da escada social, com plástico bolha + chapas f inas 
de compensado sem coloração, interna e externamente. 
Internamente, chapas apenas sobrepostas; externamente, 
f ixadas na alvenaria; 
- Portas de madeira e vidro P9.6, P9.9 a P.9.16; , com plástico 
bolha; 
- Janelas de madeira e vidro J1.5 e J1.6, com plástico bolha. 
3.1.2. Pavimento Térreo 
3.1.2.1. Internas 
- Portas de madeira P2.1, P2.2., P3.1 e P3.2 (1 face), P2.3, P5, 
P7, P10, P12.1 e P12.2 ; com plástico bolha;   
3.1.2.2. Externas: 
- Vitral J3 (depósito C08), com chapas f inas de compensado 
sem coloração, interna e externamente. Internamente, chapas 
apenas sobrepostas; externamente, f ixadas na alvenaria; 
- Portas metálicas com vidro P1, P4, P8.1, P8.2 e P11; com 
plástico bolha + lona plástica; 
- Janelas metálicas com vidro J2.1 e J2.2, J4.1 a J4.4, com 
plástico bolha + lona plástica; 
- Janelas de madeira e vidro J1.1 e J1.2, com plástico bolha. 
3.2. DE ESCADAS  
3.2.1. Social/Central, de mármore, do hall C07 do Térreo ao 
hall C01 do Pavimento Superior, com lona plástica grossa f ixada 
nos f ixadores do tapete + chapa de compensado 5mm sem 
coloração; e do guarda-corpo metálico, com plástico bolha; 
3.2.2. Lateral, de mármore, no hall C02 do Térreo, com gesso e 
estopa. 
3.3. DE PISOS 
3.3.1. Segundo Pavimento 
3.3.1.1. De madeira: da galeria C03: carpete existente + chapa 
de compensado 5mm sem coloração; 
3.3.1.2. De madeira: dos cômodos C10 e C11, com lona plástica 
grossa. 
3.3.2. Primeiro Pavimento  
3.3.2.1. De Mármore: do hall C01, com lona plástica grossa + 
chapa de compensado 5mm sem coloração; 

3.3.2.2. De madeira: dos cômodos C05, C06, C07, C09 e C11, 
com lona plástica grossa; 
3.3.2.3. De madeira: da galeria C08, com lona plástica grossa + 
chapa de compensado 5mm sem coloração. 
3.3.3. Térreo  
3.3.3.1. De Ladrilho Hidráulico: do porte-cochère C01, com lona 
plástica grossa + chapa de compensado 5mm sem coloração; 
3.3.3.2. De Mármore: dos halls C02, C06 e C07; e do depósito 
C08, com lona plástica grossa + chapa de compensado 5mm 
sem coloração; 
3.3.3.3. De Madeira: dos cômodos C03, C04, C09 e C16, com 
lona plástica grossa; 
3.3.4. Subsolo 
3.3.4.1. Nas áreas prospectadas, (Ver Memorial de 
Prospecções), com lona plástica grossa + chapa de 
compensado 5mm sem coloração; 
3.4. DE FORROS E DE PAREDES 
3.4.1. Térreo 
3.4.1.1. Pintura sobre tela, de autoria de Almeida Jr., no forro 
do cômodo C04/ Sala de Estar:  
- Instalação de andaime de estrutura tubular ou de madeira 
com 3,50x3,50m  e h=2,50m localizado sob a pintura; 
- Execução de piso e fechamento circular - a partir do piso do 
andaime - que envolva a área da pintura (diâmetro de 3,50m). 
O fechamento não deverá encostar-se à pintura, mas sim 
deixar um vão de cerca de 10,00cm para ventilação; 
- Presume-se que o andaime servirá, também, para os 
trabalhos de conservação. Deverá haver apoios nas bases da 
estrutura de modo que o piso de madeira não seja danif icado.  
3.4.1.2. Pintura sobre madeira, de autoria de Clóvis Graciano, 
na parede do cômodo C12/ Balcão do Bar: com chapa de 
compensado 5mm sem coloração apenas encostada na 
parede. Colocar feltro entre a pintura e a borda da chapa. A 
proteção deverá ser feita somente por ocasião dos reparos nas 
portas laterais e da reforma do depósito; 
3.4.1.3. De revestimentos de mármore das paredes do Hall 
C06, com plástico bolha. 
3.5. DE AMBIENTES 
3.5.1. Segundo Pavimento  
3.5.1.1. Bloquear o acesso, durante as obras a ocorrer nesse 
pavimento, aos cômodos C05, C06, C08, C12, C14 e C15, com 
chapas de compensado encostadas nos vãos de acesso; 
3.5.2. Térreo 
3.5.1.1. Bloquear o acesso, durante as obras a ocorrer nesse 
pavimento, aos cômodos C11 e C12, com chapas de 
compensado encostadas nos vãos de acesso. 

 
4. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO: 
- As remoções abaixo relacionadas deverão ser 
cuidadosamente executadas, pois visam ou o máximo de 
reaproveitamento dos materiais retirados, ou a preservação dos 
elementos adjacentes ou próximos. 
- Deverão atender à regulamentação de segurança e de 
medicina do trabalho; 
- Deverão atender às normas técnicas; 
- Deverão obedecer às indicações em projeto; 
- Qualquer elemento a ser demolido deverá ser objeto de 
análise prévia para determinar possíveis efeitos de 
desestabilização no seu entorno; 
- Antes de qualquer demolição, deverão ser tomados todos os 
cuidados necessários a evitar qualquer tipo de dano ou 
comprometimento na estabilidade de elementos circundantes; 
- A demolição de paredes e pisos deverá ser iniciada de cima 
para baixo. As demolições em qualquer pavimento somente 
poderão ser iniciadas depois de terminadas as do pavimento 

4.4.4.1.1. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso, escada (cobertores e 
espelhos), das muretas e das paredes do hall e da escada de 
serviço, cômodo C01, incluindo a escada de acesso à casa de 
máquinas dos elevadores; 
4.4.4.2. De Pisos  
4.4.4.2.1. Demolição da cerâmica de todo o pavimento, inclusive 
massa de assentamento, exceto a do piso da câmara frigoríf ica; 
4.4.4.3. De Paredes 
4.4.4.3.1. Demolição dos azulejos dos cômodos C02, C03, C04, 
C05, C06, C08, C09 e C10,  inclusive massa de assentamento; 
4.4.4.3.2. Remoção cuidadosa do revestimento das paredes, a 
partir de h=1,60m, da circulação C02;  
4.4.4.4. De Elementos apostos 
4.4.4.4.1. Remoção do acabamento de mármore do topo das 
muretas do hall e da escada de serviço, cômodo C01; 
4.4.4.4.2. Remoção do corrimão da escada de serviço, cômodo 
C01; 
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acima e depois de retirado todo o entulho; 
- Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão ser 
previamente umedecidos de forma a reduzir a quantidade de 
poeira; 
- Os materiais remanescentes das demolições e que possam 
ser reaproveitados, somente deverão ser retirados da obra 
após autorização da f iscalização; 
- Deverá ser previsto escoamento de materiais demolidos e 
sem reaproveitamento que não circule pelas áreas internas; 
- O escoamento de materiais demolidos não poderá se dar pela 
escada central.   
4.1. REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 
4.1.1. Segundo Pavimento 
4.1.1.1. Remoção da bancada e pia de aço inox, metais, 
armários e prateleiras da copa, cômodo C02; 
4.1.1.2. Remoção dos metais, das louças e acessórios dos 
banheiros C04, C07 e C13; 
4.1.1.3. Remoção do box dos sanitários C04, C07 e C13. 
4.1.2. Primeiro Pavimento 
4.1.2.1. Remoção do balcão de madeira, do tampo de 
mármore, da cuba e dos metais do bar, cômodo C12; 
4.1.2.2. Remoção dos metais, acessórios e das louças do 
banheiro C10; 
4.1.2.3. Remoção dos registros de parede do cômodo C04. 
4.1.3. Térreo 
4.1.3.1. Remoção da bancada e pia de aço inox, e dos metais 
da copa do bar, cômodo C15; 
4.1.4. Subsolo 
4.1.4.1. Remoção de louças, acessórios e metais do 
sanitário/vestiário de funcionários. 
4.2. REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS 
RECOMENDAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO: 
- As remoções abaixo relacionadas deverão ser 
cuidadosamente executadas, pois visam ou o reaproveitamento 
dos materiais retirados, ou encaminhamento para outra 
f inalidade; 
- Deverão ser mapeadas e acondicionadas de acordo, e 
etiquetadas com o nº do cômodo e do pavimento de onde 
foram removidas; 
- As luminárias sem reaproveitamento deverão ser etiquetadas 
com o nº do cômodo e do pavimento de onde foram removidas 
e entregues à administração do Iate Clube para a f inalidade 
que couber; 
- As luminárias a serem reinstaladas, etiquetadas com o nº do 
cômodo e do pavimento a que pertencem, deverão passar por 
processo de limpeza e reparos, quando necessário, a serem 
definidos individualmente pela f iscalização quando de sua 
remoção.   
4.2.1. Segundo Pavimento 
4.2.1.1. Remoção da luminária da copa C02, para guarda e 
posterior recolocação; 
4.2.1.2. Remoção dos lustres da galeria C03, para guarda e 
posterior recolocação; 
4.2.2. Primeiro Pavimento 
4.2.2.1. Remoção dos lustres: do hall 01 (cômodo C01), do hall 
02 (cômodo C02), dos cômodos C06 C07, C09 e C11, e dos da 
galeria (cômodo C08); para posterior reinstalação; 
4.2.2.2. Remoção dos plafons do hall 03 (cômodo C03) e do 
hall entre cômodos C02 e C05, sem reaproveitamento; 
4.2.2.3. Remoção da luminária de emergência do hall entre 
cômodos C02 e C05, sem reaproveitamento; 
4.2.2.4. Remoção das luminárias dos cômodos C06 e C07, sem 
reaproveitamento; 
4.2.2.5. Remoção das arandelas do bar, cômodo C12, sem 
reaproveitamento. 
4.2.3. Térreo 

4.4.4.4.3. Remoção dos arremates de latão dourado dos 
degraus da escada de serviço, cômodo C01; 
4.4.4.5. De lajes 
4.4.4.5.1. Remoção cuidadosa do revestimento da laje de forro 
da circulação 1, cômodo C02. Esta remoção estará 
condicionada aos resultados das prospecções a serem 
realizadas. 
4.5. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
VER PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
OBSERVAÇÕES: 
O estado das tubulações de água quente e fria não pode ser 
verif icado de modo a determinar-se sua remoção, 
aproveitamento ou ambos. Portanto, somente após a demolição 
dos revestimentos será possível tal definição. 
O sistema de água quente nos sanitários e copas deverá ser 
novo, a gás, não mais elétrico como anteriormente foi, e que 
hoje se encontra em desuso no edifício. Portanto, serão 
eliminadas as tubulações das duchas dos sanitários onde as 
mesmas existem. As dos lavatórios, se houver condição, 
poderão ser aproveitadas. 
Também as tubulações de água fria, se em boas condições, 
poderão ser aproveitadas.  
Quanto ao sistema de esgotos, estes deverão ser 
rigorosamente checados quanto ao funcionamento e 
estanqueidade das tubulações de modo que não impliquem 
futuros vazamentos. Se possível, aproveitá-los, notadamente no 
segundo e no primeiro pavimento da edif icação. 
4.5.1. Desvão da cobertura 
4.5.1.1. Remoção dos reservatórios de água quente do sistema 
de aquecimento elétrico em desuso;  
4.5.1.2. Remoção das tubulações de água quente e fria em 
desuso. 
4.5.2. Segundo Pavimento 
4.5.2.1. Remoção da tubulação de água quente e fria dos box 
dos sanitários C04 e C13; 
4.5.2.2. Remoção da tubulação aparente da escada C01. 
4.5.3. Primeiro Pavimento 
4.5.3.1. Remoção da tubulação aparente da escada C03. 
4.5.4. Térreo 
4.5.4.1. Remoção da tubulação da copa do bar C15; 
4.5.4.2. Remoção da tubulação aparente da escada C18. 
4.5.5. Subsolo 
4.5.5.1. Remoção da tubulação aparente da escada C01; 
4.5.5.2. Remoção da tubulação conforme indicação do projeto 
de instalações hidrossanitárias. 
4.6. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
VER PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
4.6.1. Remoção de Instalações 
4.6.1.1. Desde o desvão até o subsolo, remover todos os 
conduites e f iação aparentes, e gambiarras, sem causar danos 
extras a paredes, forros, esquadrias e demais elementos a 
preservar; 
4.6.1.2. Desde o desvão até o subsolo, remover todas as 
tomadas e interruptores que não serão integrados ao novo 
projeto de instalações, sem causar danos extras a paredes, 
forros, esquadrias e demais elementos a preservar; 
4.6.2. Remoção de aparelhos elétricos 
4.6.2.1. Segundo Pavimento: Remoção dos espelhos de 
tomadas e interruptores que fujam do padrão da maioria, para 
substituição; 
4.6.2.2. Primeiro Pavimento: Remoção de todos as tomadas e 
interruptores, para substituição; 
4.6.2.3. Térreo: Remoção de todos as tomadas e interruptores, 
para substituição; 
4.6.2.4. Subsolo: Remoção de todos as tomadas e interruptores, 
para substituição. 
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4.2.3.1. Remoção dos lustres dos cômodos C01, C02, C03, 
C05, C06, C09 e C16 para guarda e posterior recolocação; 
4.2.3.2. Remoção das lâmpadas da sanca do cômodo C04, 
inclusive f iação, sem reaproveitamento; 
4.2.3.3. Remoção das arandelas do pátio C10 e hall C19 para 
guarda e posterior recolocação; 
4.2.3.4. Remoção das luminárias dos cômodos C13, C14, C15 
e C17, sem reaproveitamento. 
4.2.4. Subsolo  
4.2.4.1. Remoção das luminárias de todos os cômodos, exceto 
as das câmaras frigoríf icas, sem reaproveitamento. 
4.3. DEMOLIÇÃO DE FORROS 
4.3.1. Segundo Pavimento 
4.3.1.1. Demolição cuidadosa de todo o forro da galeria, 
cômodo C03, a f im de evidenciarem-se os remanescentes do 
forro original de estuque. 
4.3.2. Primeiro Pavimento 
4.3.2.1. Demolição cuidadosa dos forros do bar C12 e da 
galeria C08: 
- No caso do forro do bar C12, é constituído de 2 lajes com 
0,10m de espessura cada abaixo do forro de estuque original. 
Como neste caso dispõe-se de alçapão, as condições deverão 
ser previamente analisadas em razão da existência de muitos 
fragmentos da ornamentação do forro original e de quantidade 
expressiva de tubulação. A integridade desses fragmentos 
permitirá a reconstituição do forro; não poderão, portanto, ser 
perdidos. As formas de remoção, classif icação, 
acondicionamento e de demolição das lajes deverão ser, na 
ocasião, decididas conjuntamente à f iscalização; 
- No caso da galeria C08, a partir do forro do bar acima 
mencionado, avista-se uma laje e a existência do forro de 
estuque original. Também neste caso será necessária 
avaliação prévia das condições e decidida a melhor forma de 
demolição da laje; 
4.3.2.2. Demolição hipotética dos forros dos demais cômodos 
desse pavimento, exceto o do Hall C01 e os das salas de 
assessoria de imprensa C04 e C05. Não há informações acerca 
dos forros em questão, mas supõe-se que sejam, também, 
constituídos de lajes. Estas demolições estarão condicionadas 
à existência de remanescentes dos forros originais de estuque, 
o que será verif icado a partir das prospecções a serem 
previamente realizadas. Caso não haja remanescentes, os 
atuais forros serão mantidos. 
4.3.3. Térreo 
4.3.3.1. Remoção cuidadosa do revestimento de compensado 
de madeira existente sobre as vigas do forro da biblioteca C05; 
4.3.3.2. Demolição hipotética do forro da recepção C03. Esta 
demolição estará condicionada à existência de remanescentes 
do forro original, a ser verif icado a partir das prospecções a 
serem previamente realizadas; 
4.3.3.3. Remoção cuidadosa do forro de madeira do hall C19; 
4.3.3.4. Demolição do forro de gesso da galeria C21.  
4.4. DEMOLIÇÃO OU REMOÇÃO DE ACABAMENTOS E 
REVESTIMENTOS 
4.4.1. Segundo Pavimento 
4.4.1.1. De Pisos + Paredes 
4.4.1.1.1. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso, escada (cobertores e 
espelhos), das muretas e das paredes do hall e da escada de 
serviço, cômodo C01; 
4.4.1.1.2. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso e das paredes da copa C02; 
4.4.1.1.3. Demolição das pastilhas de cerâmica esmaltada 4X4 
cm, inclusive massa de assentamento, do piso e das paredes 
dos sanitários C04 e C13; 
4.4.1.2. De Pisos  
4.4.1.2.1. Remoção do carpete dos cômodos C03, C06, C08, 
C14 e C15, caso ainda não tenham sido retirados. Se ainda 
existentes, deverão ser removidos ao f inal das obras nesse 

4.7. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 
VER PROJETO DE AR CONDICIONADO 
OBSERVAÇÕES: 
- As remoções deverão dar-se de forma a não causar mais 
danos a paredes e esquadrias onde os aparelhos se encontram; 
- Junto com os aparelhos, deverão ser removidas, quando 
aparentes, as respectivas instalações. 
4.7.1. Segundo Pavimento 
4.7.1.1. Remoção do aparelho Split dos cômodos C05, C06, 
C08, C10 e C12 para guarda e reaproveitamento de acordo com 
o novo projeto de climatização, e das respectivas 
condensadoras instaladas nas mansardas, externamente. 
4.7.2. Primeiro Pavimento 
4.7.2.1. Remoção do aparelho Split do cômodo C05 para guarda 
e reaproveitamento de acordo com o novo projeto de 
climatização, e da respectiva condensadora instalada no 
terraço, externamente; 
4.7.2.2. Remoção dos aparelhos de ar condicionado e 
respectivos arremates inseridos nas bandeiras das esquadrias 
dos cômodos C05, C06, C07, C11 e C12, sem 
reaproveitamento. 
4.7.3. Térreo 
4.7.3.1. Remoção do aparelho de ar condicionado e respectivo 
arremate inserido na bandeira da porta externa do cômodo C09, 
sem reaproveitamento. 
4.8. REMOÇÃO DE ELEVADORES 
4.8.1. Remoção dos elevadores social e de serviço, incluindo 
portas e batentes, cabines, instalações e maquinários, para total 
substituição. 
4.9. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS 
OBSERVAÇÃO: 
- A remoção das esquadrias abaixo relacionadas deverá dar-se 
cuidadosamente de modo a não comprometer os elementos 
circundantes a preservar. 
- As esquadrias relacionadas, quando não especif icadas para 
remanejamento, serão substituídas. 
4.9.1. Segundo Pavimento 
4.9.1.1. Remoção da janela J13, basculante de ferro e vidro, 
copa C02; 
4.9.1.2. Remoção da janela J14, basculante de ferro e vidro, 
sanitário C07; 
4.9.1.3. Remoção, para remanejamento em outra posição, da 
porta P22.4, inclusive batentes, de atual acesso ao sanitário 
C13. 
4.9.2. Primeiro Pavimento 
4.9.2.1. Remoção das janelas J9.1 e J.9.2, basculantes de ferro 
e vidro, sala da assessoria de imprensa C04. 
4.9.3. Térreo 
4.9.3.1. Remoção da porta, bandeiras superior e laterais de 
vidro temperado, entre hall C02 e hall C06. A remoção das 
ferragens deverá ser extremamente cuidadosa de modo a 
minimizar os danos ao arco onde estão f ixadas; 
4.9.3.2. Remoção da porta P13, e batentes, de madeira, 1 folha 
de abrir, entre os cômodos C15 e C16; 
4.9.3.3. Remoção das guarnições de madeira das portas entre 
os cômodos C13/12 e C15/C12, nas faces voltadas para os 
cômodos C13 e C15; 
4.9.3.4. Remoção das treliças de madeira do cômodo C05; 
4.9.3.5. Remoção das janelas basculantes de ferro dos 
cômodos C13 e C15. 
4.9.4. Subsolo 
4.9.4.1. Remoção das portas e batentes, de madeira, 1 folha de 
abrir, dos cômodos C03, C04, C05, C08  e C09 (porta interna); 
4.9.4.2. Remoção das telas das janelas J15.1, J15.2, J15.3 e 
J15.4 da despensa, cômodo C08. 
4.10. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS  
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pavimento; 
4.4.1.2. De Outros Elementos 
4.4.1.2.2. Remoção do acabamento de mármore do topo das 
muretas do hall e da escada de serviço, cômodo C01; 
4.4.1.2.3. Remoção do corrimão da escada de serviço, cômodo 
C01; 
4.4.1.2.4. Remoção da soleira de mármore da porta de acesso 
ao sanitário 3, cômodo C09. 
4.4.2. Primeiro Pavimento 
4.4.2.1. De Pisos + Paredes 
4.4.2.1.1. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso, escada (cobertores e 
espelhos), das muretas e das paredes do hall e da escada de 
serviço, cômodo C01; 
4.4.2.1.2. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso e paredes da copa C02; 
4.4.2.1.3. Demolição das pastilhas de cerâmica esmaltada 4X4 
cm, inclusive massa de assentamento, do piso e das paredes 
do sanitário C10; 
4.4.2.2. De Pisos  
4.4.2.2.1. Remoção das placas vinílicas e demolição das 
pastilhas de vidro 2X2cm abaixo deste, inclusive massa de 
assentamento, cômodo C04; 
4.4.2.2.2. Demolição do granito, inclusive massa de 
assentamento, do bar C12; 
4.4.2.2.3. Remoção de soleiras: 
- de madeira, da porta do elevador social (cômodo C02); 
- de mármore, inclusive massa de assentamento, sob a mureta 
do vão externo da sala de imprensa C05; 
4.4.2.2.4. Remoção cuidadosa do mármore cinza, inclusive 
massa de assentamento, dos 3 balcões da sala C06; 
4.4.2.2.5. Remoção dos tacos de madeira do hall entre 
cômodos C02 e C05, inclusive soleira de tacos da porta de 
acesso à escada; 
4.4.2.2.6. Remoção do assoalho da sala C06, nos trechos 
indicados em projeto na planta de pisos; 
4.4.2.2.7. Remoção de cordões de arremate do assoalho ou de 
rodapés, ambos de madeira, dos cômodos C05, C06 e C11, 
conforme indicado em projeto na planta de pisos; 
4.4.2.2.8. Demolição, caso exista, do acabamento (a ser 
identif icado após remoção das telhas de cimento amianto) dos 
terraços contíguos aos cômodos C05 e C07, incluindo massa 
de assentamento e impermeabilização das lajes; 
4.4.2.2.9. Remoção cuidadosa do assoalho da galeria C08 no 
local indicado em projeto e correspondente à antiga lareira 
existente no local. Esta remoção estará condicionada aos 
resultados das prospecções. 
4.4.2.3. De Paredes: 
4.4.2.3.1. Remoção dos lambris dos cômodos C05, C06, C07, 
C11 e C12; 
4.4.2.3.2. Remoção do papel de parede do cômodo C12; 
4.4.2.4. De Outros Elementos 
4.4.2.4.1. Remoção do acabamento de mármore do topo das 
muretas do hall e da escada de serviço, cômodo C01; 
4.4.2.4.2. Remoção do corrimão da escada de serviço, cômodo 
C01; 
4.4.2.4.3. Remoção dos arremates de latão dourado dos 
degraus da escada de serviço, cômodo C03; 
4.4.2.4.4. Remoção do armário de parede do bar C12. 
4.4.3. Térreo 
4.4.3.1. De Pisos + Paredes 
4.4.3.1.1. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm, inclusive 
massa de assentamento, do piso, escada (cobertores e 
espelhos), das muretas e das paredes do hall e da escada de 
serviço, cômodo C18; 
4.4.3.1.2. Demolição das pastilhas de vidro 2X2cm e da 
cerâmica, inclusive massa de assentamento, das paredes e do 

OBSERVAÇÕES: 
- As paredes de alvenaria de tijolos de barro a serem demolidas 
deverão ter as peças inteiras separadas, limpas e guardadas 
para reaproveitamento em paredes de alvenaria a serem 
reconstituídas.  
4.10.1. Segundo Pavimento 
4.10.1.1. Demolição cuidadosa da parede externa de 1 tijolo de 
barro do sanitário 2, cômodo C07, conforme indicado em projeto 
na planta a manter/ a demolir; 
4.10.1.2. Demolição das paredes divisórias internas de ½ tijolo 
de barro, dos sanitários C04 e C13, conforme indicado em 
projeto na planta a manter/ a demolir. 
4.10.1.3. Demolição das paredes internas de 1  tijolo de barro, 
dos poços dos elevadores social e de serviço, conforme 
indicado em projeto na planta a manter/ a demolir. 
4.10.2. Primeiro Pavimento 
4.10.2.1. Demolição cuidadosa das paredes externas que 
obstruem os vãos dos cômodos C11 e C12, conforme indicado 
em projeto na planta a manter/ a demolir; 
4.10.2.2. Demolição das paredes divisórias internas de ½ tijolo 
de barro, do sanitário C10, conforme indicado em projeto na 
planta a manter/ a demolir; 
4.10.2.3. Demolição das paredes internas de 1  tijolo de barro, 
dos poços dos elevadores social e de serviço, conforme 
indicado em projeto na planta a manter/ a demolir; 
4.10.2.4. Demolição cuidadosa das meia-paredes que obstruem 
os vãos dos cômodos C05 e C07, conforme indicado em projeto 
na planta a manter/ a demolir; 
4.10.2.5. Demolição cuidadosa da alvenaria de fechamento do 
vão de porta entre os cômodos C06 e C07, conforme indicado 
em projeto na planta a manter/ a demolir. Após remoção dos 
lambris será verif icado se o vão ainda existe e se encontra 
bloqueado somente pelos lambris;  
4.10.2.6. Demolição parcial do 1º degrau da escada de acesso 
ao segundo pavimento conforme projeto à planta a manter/a 
demolir; 
4.10.2.7. Abertura de vão em parede de ½ tijolo, entre as salas 
C04 e C05 no local indicado em projeto. 
4.10.3. Térreo 
4.10.3.1. Demolição das paredes das estantes, de ½ tijolo de 
barro, da biblioteca C05, conforme indicado em projeto na 
planta a manter/ a demolir; 
4.10.3.2. Demolição da lareira da biblioteca C05, conforme 
indicado em projeto na planta a manter/ a demolir; 
4.10.3.3. Demolição da mureta de alvenaria de tijolos de barro, 
sextavada, do canteiro do pátio interno C10, conforme indicado 
em projeto na planta a manter/ a demolir; 
4.10.3.4. Demolição da parede de ½ tijolo de barro entre os 
cômodos C15 e C16, conforme indicado em projeto na planta e 
corte a manter/ a demolir; 
4.10.3.5. Demolição das paredes internas de 1  tijolo de barro, 
dos poços dos elevadores social e de serviço, conforme 
indicado em projeto nas plantas a manter/ a demolir. 
4.10.4. Subsolo 
4.10.4.1. Demolição da mureta de alvenaria de tijolos de barro 
do cômodo anexo ao C06, conforme indicado em projeto na 
planta a manter/ a demolir; 
4.10.4.2. Demolição das paredes entre os cômodos C09 e C10, 
conforme indicado em projeto na planta a manter/ a demolir; 
4.10.4.3. Demolição das paredes internas de 1  tijolo de barro, 
dos poços dos elevadores social e de serviço, conforme 
indicado em projeto na planta a manter/ a demolir. 
4.11. REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS 
4.11.1. Segundo Pavimento 
4.11.1.1. Remoção da chapa de compensado do vão de parede 
aberto para instalação de ar condicionado sob as janelas dos 
cômodos C05 e C07. 
4.11.2. Primeiro Pavimento 
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piso, respectivamente, da copa do bar C15, e do depósito C13; 
4.4.3.2. De Pisos  
4.4.3.2.1. Remoção do tabuado da biblioteca C05; 
4.4.3.2.2. Remoção das forras de ardósia do pátio interno C10; 
4.4.3.2.3. Demolição da cerâmica vermelha 7X14,0cm, 
inclusive massa de assentamento, do hall e da escada de 
serviço 2, cômodo C14;  
4.4.3.2.4. Remoção do carpete da galeria C21; 
4.4.3.2.5. Demolição dos tacos de madeira, inclusive massa de 
assentamento, da galeria C21; 
4.4.3.2.6. Demolição de piso de pedra portuguesa das calçadas 
externas contíguas ao núcleo original da edif icação. Como sua 
permanência consta do projeto de paisagismo elaborado por 
Gilberto Elkis, a questão será tratada em reunião conjunta; 
4.4.3.2.7. Remoção cuidadosa do assoalho da recepção C03, 
no local indicado em projeto e correspondente à antiga lareira 
existente no local. Esta remoção estará condicionada aos 
resultados das prospecções. 
4.4.3.3. De Paredes 
4.4.3.3.1. Remoção dos lambris de madeira da recepção C03 e 
do hall C19; 
4.4.3.3.2. Remoção dos lambris de compensado folheado da 
biblioteca C05; 
4.4.3.3.3. Remoção dos tecidos da recepção C03, da biblioteca 
C05 e da sala C16; 
4.4.3.4. De Outros Elementos 
4.4.3.4.1. Remoção do acabamento de mármore do topo das 
muretas do hall e da escada de serviço, cômodo C18; 
4.4.3.4.2. Remoção do corrimão da escada de serviço, cômodo 
C18, sem reaproveitamento; 
4.4.3.4.3. Remoção dos arremates de latão dourado dos 
degraus da escada de serviço, cômodo C18. 
4.4.4. Subsolo 
4.4.4.1. De Pisos + Paredes 

4.11.2.1. Remoção das telhas de cimento amianto, da estrutura, 
rufos e calhas dos terraços contíguos aos cômodos C05 e C07; 
4.11.2.2. Remoção das cortinas dos cômodos C04 (persianas), 
C06, C07, C09 e C11.  
4.11.3. Térreo 
4.11.3.1. Remoção cuidadosa e guarda, para recuperação, das 
marquises de ferro e vidro do porte-cochère C01 e da porta de 
acesso ao hall C06; 
4.11.3.2. Remoção das cortinas dos cômodos C03 e C09; 
4.11.3.3. Remoção, sem reaproveitamento, das prateleiras dos 
cômodos C03 e C05; 
4.11.3.4. Remoção, para guarda e reinstalação, dos corrimãos 
do hall C02;  
4.11.3.5. Remoção, sem aproveitamento, do exaustor de parede 
da cozinha C15.  
4.11.3.6. Remoção parcial do arremate de arenito da escada 
externa da fachada sul, no local indicado em projeto, para 
instalação de plataforma elevatória PCE. A locação da 
plataforma será fornecida em detalhe, em conjunto com a 
plataforma de acesso ao anexo. 
4.11.4. Subsolo 
4.11.4.1. Remoção de objetos inservíveis e limpeza geral dos 
porões conforme indicado em projeto;  
4.11.4.2. Remoção de maquinário, prateleiras e demais objetos 
inservíveis. 
4.12. REMOÇÃO DE TERRA 
4.12.1. Remoção do bambuzal, pavimento térreo, fachada 
leste, para replantio com recuo em relação às alvenarias. A 
locação do bambuzal será determinada pelo projeto 
paisagístico; 
4.12.2. Remoção da terra, para rebaixamento do canteiro do 
pátio interno C10, pavimento térreo, até cota 110,30m. O 
assunto será objeto de reunião com o paisagista; 
4.12.3. Remoção da terra, para nivelamento com a cota de piso 
do subsolo, do cômodo anexo ao depósito C06, subsolo. 
 

 
5. DESCUPINIZAÇÃO 

- Considerando que o ataque de insetos xilófagos, no caso 
cupins de solo, constitui uma das principais patologias da 
edif icação, deverá ser contratado estudo específ ico acerca do 
problema, a ser realizado por empresa especializada, a ser 
elaborado após as remoções e demolições, e de modo a: 
- Verif icar a existência de cupins em atividade; 
- Confirmar as áreas de agressão mais intensa, identif icadas no 
diagnóstico e localizadas no mapa de danos; 

- Localizar o foco/ninho, tanto quanto possível for, com vistas a 
sua eliminação; 
- Propor e executar serviço de descupinização; 
- Propor e executar serviço preventivo de futuros ataques no 
madeiramento sujeito a esse tipo de agressão e no próprio solo. 
 

 
6. COBERTURAS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
A investigação quanto ao estado de conservação das 
coberturas está hoje prejudicada em função das dif iculdades de 
acesso tanto ao telhado quanto ao desvão. Naquele, devido a 
grandes desníveis entre as águas e à acentuada inclinação das 
mesmas, o que demandaria a instalação de pontes de travessia 
e de locomoção. Isto impede a observação do estado das 
calhas em todo o seu perímetro e das saídas dos condutores 
verticais. Quanto ao desvão, o acesso disponível nos conduz a 
uma parte, somente, das estruturas, sendo impraticável obter-
se o dimensionamento das peças e mesmo uma observação 
minuciosa de seu estado de conservação. A iluminação é 
precária, a sujidade é intensa e há morcegos em profusão. A 
existência, também, de trecho considerável ainda com o 
estuque remanescente do forro anterior ao atual de madeira do 
ático, não permite que se caminhe, ainda que de gatinhas, e 
com segurança, por toda a área. 
Assim, tem-se que a avaliação feita é genérica e por 
amostragem do que se pôde enxergar.  

6.3. LEVANTAMENTOS 
6.3.1. Levantamento cadastral do telhado com mapeamento das 
telhas e sua variação, de manchas escuras ou esverdeadas, de 
vegetação incrustada e de áreas eventualmente seladas; 
6.3.2. Levantamento cadastral dos rufos, rincões e calhas com 
dimensionamento, material utilizado e danos tais como furos, 
oxidação ou emendas mal soldadas; 
6.3.3. Levantamento cadastral dos pontos de descida de 
condutores; 
6.3.4. Levantamento cadastral de toda a armação do telhado - 
estrutura e subestrutura das coberturas com dimensionamento 
das peças e mapeamento de danos tais como rupturas, 
f issuras, ressecamento, empenamento, áreas apodrecidas, 
atacadas por fungos ou por insetos xilófagos; encaixes, calços, 
selamentos, problemas nos alinhamentos, lacunas, reforços e o 
que mais se apresentar. 
6.4. TESTES E ANÁLISES  
6.4.1. Realização de testes em calhas e condutores, diagnóstico 
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Do ponto de vista do histórico das intervenções anteriores, 
sabe-se apenas ter havido uma reforma nos anos 1990 e uma 
checagem de calhas e condutores mais recentemente. As 
alterações anteriores até então não foram documentadas e, 
portanto, não se sabe quais foram os aspectos abordados.   
Nessa última reforma, cremos terem sido substituídas telhas, 
pois há uma diversidade no modelo delas, com predominância 
das planas do tipo germânicas ou de escama. Não são originais 
e provavelmente não são remotas, mas na falta de maiores 
informações, serão preservadas. 
Calhas devem ter sido consertadas, também, já que se veem 
muitos remendos. Quanto aos condutores, alguns dos 
embutidos foram substituídos por outros, metálicos, de seção 
retangular, a descer junto às fachadas. Já nos testes recentes 
em calhas e condutores, verificou-se haver transbordo e retorno 
na calha que faz divisa com o acréscimo da construção feito 
nos anos 1920, retorno esse atribuído à insuficiência no 
dimensionamento da peça e que tem causado, em temporadas 
de fortes chuvas, inf iltração que se faz visível no forro do 
segundo pavimento. 
No que diz respeito aos condutores, independentemente da 
checagem feita, e sejam eles os embutidos ou os aparentes, 
constata-se claramente sua falência, a contar das infiltrações 
que se difundem nas paredes de todos os pavimentos.  
O madeiramento apresenta vestígios de ataque de insetos 
xilófagos, mais precisamente de cupins de solo. Não se 
verif icaram, todavia, insetos em atividade. Estes se somam aos 
do assoalho do pavimento térreo - como se constatou nas obras 
realizadas na estrutura de piso desse andar -, o que torna o 
assunto preocupante. Há reforços em peças vez ou outra 
encontrados, além de intensa sujidade, o que pode estar 
encobrindo danos de maior importância. 
A exposição ocasional à água, por falta de estanqueidade das 
cobertas ou por refluxo a partir das calhas, resulta na presença 
de fungos: mofo, podridão branca e castanha que, ao que tudo 
indica, neste caso não prejudicaram ainda o comportamento 
estrutural da madeira. As causas do ataque dos fungos podem 
ser atribuídas aqui ao mau arejamento da cobertura – talvez 
intensif icado após a instalação, nos anos 1990, de 
subcobertura de chapas metálicas - e das infiltrações acima 
mencionadas, o que criou microclima favorável ao 
desenvolvimento dessas patologias. 
Em termos gerais, portanto, o estado de conservação das 
coberturas é ruim que, juntamente com o comprometimento do 
sistema de drenagem de águas pluviais, seja através dos 
condutores verticais, seja já em solo, constitui uma das grandes 
causas de degradação do edifício. O rompimento interno dos 
condutores (já que obstruídos não estão), a degradação do 
material tem provocado permanente infiltração nas suas zonas 
de influência com consequente perda das argamassas das 
alvenarias de tijolos. Nas saídas junto ao solo, é provável a 
falência do sistema de drenagem, pois se verif ica o mesmo 
problema, inclusive junto aos pisos internos. 
DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 
Considerando: 
- A falta de informações e documentação acerca da vida 
pregressa das coberturas, além das imagens fotográficas da 
época da construção e das duas décadas a ela subsequentes; 
- A considerável reforma de 1961 quando, então, foi proposta e 
executada a padronização do novo edifício e do preexistente, o 
que incorporou também a cobertura deste último; 
- O estado de conservação precário das coberturas e o fato de 
este constituir uma das principais causas de deterioração de 
componentes da edif icação, 
A intervenção nas coberturas do edifício deverá: 
- Preservar sua configuração atual, a não ser que alterações 
quanto à forma se façam necessárias à sua salvaguarda; 
- Preservar ao máximo os materiais existentes, restaurando-os 
e evitando substituições. 
Observações: 
- Os serviços de recuperação da cobertura constituirão uma 
interface com as obras de instalações hidráulicas, elétricas e de 

dos problemas e mapeamento de danos; 
6.4.2. Análise do interior dos condutores embutidos nas 
alvenarias, com câmeras; e mapeamento; 
6.4.3. Elaboração de cálculo e dimensionamento do sistema de 
captação e escoamento de águas pluviais em função da área 
de captação e em consonância com o existente. 
6.5. REVESTIMENTO DE TELHAS 
6.5.1. Remoção das telhas, a ser executada em lotes, de modo 
a não inviabilizar o funcionamento do edifício, prevendo as 
devidas proteções de áreas removidas; 
6.5.2. Classif icação das telhas por forma, dimensão e estado de 
conservação, com eliminação de telhas quebradas, trincadas ou 
lascadas; 
6.5.3. Limpeza das peças retiradas para remoção de fungos e 
líquenes com água e sabão neutro, escova de cerdas naturais 
ou de plástico e secagem à sombra; 
6.5.4. Realização de testes de percussão, de porosidade e 
absorção de água, descartando as peças inviabilizadas; 
6.5.5. Seleção f inal e armazenamento das telhas em bom 
estado; 
6.5.6. Reconstituição do revestimento de telhas no momento 
oportuno, utilizando as telhas em bom estado e substituindo 
quando necessário por telhas nas mesmas dimensões e feitio 
das existentes. Adotar o padrão majoritário atualmente 
existente. Considerar a necessidade de grampeamento com 
metal inoxidável, das telhas no ripamento; 
6.5.7. Prever 10% de telhas de reserva para reposições 
posteriores; 
6.5.8. Execução de passarelas ou passadeiras para 
manutenção. 
6.6 ARMAÇÃO DO TELHADO 
6.6.1. Limpeza completa da face superior dos forros e tabuados 
através da remoção manual de detritos, varrição e aspiração 
mecânica; 
6.6.2. Remoção do ripamento. Análise, classif icação e 
armazenamento das peças reaproveitáveis; 
6.6.3. Análise individual dos caibros e remoção cuidadosa, 
quando necessário. Execução de reforço e/ou regeneração das 
partes afetadas. No caso de deterioração total, substituição por 
peças similares; 
6.6.4. Conservação ou restauração das demais peças da 
estrutura, preferencialmente sem remoção, conforme 
procedimento acima; 
6.6.5. Imunização total do madeiramento, mediante projeto 
específ ico que contemple a identif icação, erradicação, controle 
e monitoramento dos vetores; 
6.6.6. Execução de sistema adicional de captação e 
escoamento de eventuais inf iltrações sob o ripamento, 
garantindo a ventilação do telhado.  
6.7. SISTEMA DE ESCOAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 
6.7.1. Verif icação quanto à suficiência do dimensionamento das 
atuais peças de calhas, rufos e rincões comparando-as com o 
cálculo efetuado; 
6.7.2. Substituição das peças mal dimensionadas ou que não 
apresentem condições de reaproveitamento; 
6.7.3. Correção das peças que apresentam condições de 
reaproveitamento; 
6.7.4. A partir da inspeção dos condutores verticais embutidos 
será estabelecido o partido de intervenção que poderá ser o de 
recuperação dos dutos embutidos, o de substituição por dutos 
aparentes em material inoxidável ou de solução mista; 
6.7.5. A partir da inspeção no sistema de drenagem, será 
recuperado e/ou refeito o existente.  
6.8. RESTAURAÇÃO DOS REVESTIMENTOS E 
ACABAMENTOS EXTERNOS DAS CHAMINÉS 
6.8.1. Realização de prospecção de pintura nas chaminés e nas 
platibandas, através de estratigrafia, determinando padrão 
cromático e tintas empregadas. 
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proteção contra descargas atmosféricas, além das obras civis 
relacionadas nos itens respectivos.  
- Considerando essa interface, faz-se necessária a elaboração 
dos projetos de instalações de modo que os serviços a serem 
executados na área relativa à cobertura se deem 
concomitantemente a sua recuperação.  
- Deverá ser executado um sistema provisório de passarelas de 
madeira dotadas de guarda-corpos para inspeção dos telhados. 
6.1. REMOÇÕES 
6.1.1.Remoção de todos os elementos inservíveis localizados 
no desvão: reservatórios de água quente do sistema de 
aquecimento elétrico, tubulações de água quente e fria, 
tubulações de elétrica, subcobertura de chapas metálicas, 
f iação aparente e objetos estranhos diversos, conforme já 
mencionado no item Remoções e Demolições. 
6.2. LIMPEZA 
6.2.1. Limpeza geral da superfície plana por aspiração; 
6.2.2. Limpeza das peças estruturais por escovação. 

6.8.2. Limpeza, com água pressurizada e detergente neutro, 
das superfícies;  
6.8.3. Checagem, por percussão, do revestimento, e remoção 
dos trechos desprendidos; 
6.8.4. Obturação das lacunas com argamassa com a mesma 
composição da existente; 
6.8.5. Impermeabilização junto às calhas e rufos; 
6.8.6. Nivelamento das superfícies, preparação e pintura à base 
de cal com 10% de tinta acrílica e hidro-repelente, em cor a ser 
determinada a partir das prospecções. 
6.9. REINTEGRAÇÕES 
6.9.1. Refazimento da cobertura reintegrando-a à existente, no 
segundo pavimento, no trecho demolido na década de 1960 
para ampliação do banheiro C07. 
 

 
7. ESTRUTURAS 

7.1. ABERTURA OU ALARGAMENTO DE VÃOS 
7.7.1. Checar eventual função estrutural da parede a ser 
demolida entre os cômodos C15 e C16 do Pavimento Térreo e 
executar, se necessário, reforço com viga metálica.  
7.2. ESTRUTURAS DE MADEIRA A RESTAURAR 
7.2.1. De Pisos da galeria do Segundo Pavimento e dos 
soalhos do Primeiro Pavimento:   
 

- As estruturas dos soalhos deverão ser avaliadas 
estruturalmente durante a execução das obras e nos locais, em 
isto se f izer possível, ou por amostragem a partir de pontos de 
inspeção a serem determinados conjuntamente à f iscalização; 
- A partir dos resultados das inspeções será definido o 
procedimento a ser adotado. 
7.3. ESTRUTURAS NOVAS  
7.3.1. Deverá ser avaliada a condição estrutural dos poços de 
elevadores em função das novas instalações a serem 
executadas. 

 
8. PARAMENTOS 

8.1. RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLOS 
MACIÇOS  
8.1.1. Segundo Pavimento 
8.1.1.1. Sanitário C07:  
- A reconstituição da parede externa deverá ser feita com base 
nas paredes existentes, com tijolos maciços provenientes das 
demolições efetuadas; 
- Deverá sempre ser iniciado por ligações bem ancoradas com 
os elementos já existentes; 
- Deverão ser colocados de modo a utilizar o maior número 
possível de componentes inteiros;  
- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes da 
sua utilização; 
- As f iadas deverão ser perfeitamente de nível, alinhadas e 
aprumadas;  
- A face externa e a interna da alvenaria deverão respeitar o 
mesmo prumo e alinhamento das paredes existentes, deixando 
para emboço, reboco e acabamento exatamente a mesma 
espessura; 
8.1.1.2. Cômodos C05 e C09:  
- A lacuna proveniente de abertura feita anteriormente para 
instalação de aparelho de ar condicionado deverá ser 
preenchida com tijolos maciços provenientes das demolições 
efetuadas; 
- Os tijolos deverão ser assentes reproduzindo-se o 
assentamento original; 
- Deverá sempre ser iniciado por ligações bem ancoradas com 
os elementos já existentes; 
- Para assentamento, utilizar argamassa que reproduza os 
componentes e traço da argamassa original – verif icados 
anteriormente por análise laboratorial - ou adequar os 
componentes disponíveis aos usados originariamente; 
- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes da 
sua utilização; 

- As f iadas deverão ser perfeitamente de nível, alinhadas e 
aprumadas;  
- A face externa e a interna da alvenaria deverão respeitar o 
mesmo prumo e alinhamento das existentes, deixando para 
emboço, reboco e acabamento exatamente a mesma espessura. 
8.2. RESTAURAÇÃO DAS ALVENARIAS DE TIJOLOS À 
VISTA DO SUBSOLO  
8.2.1. Circulação C02: 
- A partir de h=1,60m, remoção cuidadosa dos elementos e 
argamassas remanescentes das remoções de revestimentos 
anteriores com cuidados para não comprometer mais ainda a 
integridade das peças; 
- Obturação de lacunas nos locais indicados em obra pela 
f iscalização; 
- Deverão ser utilizados, nessas obturações, os tijolos maciços 
provenientes das demolições efetuadas, e poderão ser cortados 
os tijolos para atingir-se a dimensão adequada; 
- Para assentamento, utilizar argamassa que reproduza os 
componentes e traço originais – verif icados anteriormente por 
análise laboratorial - ou adequar os componentes disponíveis 
aos usados originariamente; 
- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes da sua 
utilização; 
- As f iadas deverão ser perfeitamente de nível, alinhadas e 
aprumadas; 
- Deverão ser respeitados o mesmo prumo e alinhamento 
existentes; 
- Escovação manual das superfícies;  
- Limpeza; 
- Aplicação de resina acrílica incolor e fosca. 
8.3. RESTAURAÇÃO DE PAREDES DE ESTUQUE 
8.3.1. Desvão: 
- Restauração das paredes de estuque das lucarnas do desvão, 
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- As f iadas deverão ser perfeitamente de nível, alinhadas e 
aprumadas;  
- A face externa e a interna da alvenaria deverão respeitar o 
mesmo prumo e alinhamento das existentes, deixando para 
emboço, reboco e acabamento exatamente a mesma 
espessura. 
8.1.2. Térreo 
8.1.2.1. Cozinha C15:  
- A lacuna proveniente de abertura feita anteriormente para 
instalação de exaustor de ar deverá ser preenchida com tijolos 
maciços provenientes das demolições efetuadas; 
- Os tijolos deverão ser assentes reproduzindo-se o 
assentamento original; 
- Deverá sempre ser iniciado por ligações bem ancoradas com 
os elementos já existentes; 
- Para assentamento, utilizar argamassa que reproduza os 
componentes e traço da argamassa original – verif icados 
anteriormente por análise laboratorial - ou adequar os 
componentes disponíveis aos usados originariamente; 
- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes da 
sua utilização; 

executadas com ripas de madeira e argamassa de cal e areia, 
pressupostamente originais, utilizando a mesma técnica 
construtiva da existente; 
- Apenas duas dessas paredes foram localizadas. As demais, 
caso existam, serão checadas por ocasião das obras nas 
coberturas; 
- As definições deverão dar-se a partir da checagem do estado 
de conservação de cada um dos elementos remanescentes. 
8.4. EXECUÇÃO DE PAREDES “DRY-WALL” 
8.4.1. Segundo Pavimento, no local indicado em projeto: 
sanitário C13. Com estrutura de alumínio e espessura de 0,12m; 
8.4.2. Primeiro Pavimento, no local indicado em projeto: 
Sanitário C10. Com estrutura de alumínio e espessuras de 
0,12m e de 0,15m; 
8.4.3. Térreo, nos locais indicados em projeto: entre a sala C04 
e a biblioteca C05. Com estrutura de alumínio e espessura de 
0,12m, para recomposição da volumetria original da sala C04; 
8.4.4. Subsolo, nos locais indicados em projeto: despensa e 
depósito/almoxarifado.  

 
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

VER PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
Os serviços abaixo relacionados serão executados com base no 
projeto específ ico. 
9.1. CAIXAS D´ÁGUA  
- Deverá ser aproveitada a caixa d´água existente no desvão; 
- Sua capacidade deverá ser verif icada de modo que atenda à 
demanda do Segundo Pavimento, Primeiro Pavimento e do 
Térreo; 
- O abastecimento do Subsolo poderá dar-se através das caixas 
d´água vinculadas ao anexo. 
9.2. INSTALAÇÕES 
9.2.1. Segundo Pavimento 
9.2.1.1. Adaptar e/ou executar as instalações dos Sanitários 
C04, C07 e C13 de acordo com o novo leiaute. Na medida do 
possível, e após checagem, aproveitar a tubulação existente e o 
sistema de esgotos; 
9.2.1.2. Executar as instalações da Copa C02 de acordo com o 
novo leiaute. Na medida do possível, e após checagem, 
aproveitar o sistema de esgotos. 

9.2.2. Primeiro Pavimento 
9.2.2.1. Adaptar e/ou executar as instalações do Sanitário C10 
de acordo com o novo leiaute. Na medida do possível, e após 
checagem, aproveitar a tubulação existente e o sistema de 
esgotos; 
9.2.2.2. Executar as instalações do Bar C12 de acordo com o 
novo leiaute. Na medida do possível, e após checagem, 
aproveitar o sistema de esgotos. 
9.2.3. Térreo 
9.2.3.1. Executar as instalações da Cozinha C15 de acordo 
com o novo leiaute. Na medida do possível, e após checagem, 
aproveitar o sistema de esgotos; 
9.2.3.1. Recuperar ou executar o sistema de drenagem das 
águas pluviais no nível do solo, após prospecções para 
eventual localização do sistema original. 
9.2.4. Subsolo  
9.2.4.1. Executar as instalações do Sanitário/Vestiário 
Masculino C04 e C05 de acordo com o novo leiaute.  
 

 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

VER PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
10.1. PONTOS DE LUZ NOS FORROS  
10.1.1. Segundo Pavimento 
10.1.1.1. Galeria C03: 
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico a partir das definições do projeto de arquitetura que, 
por sua vez, deverão dar-se após demolição do atual forro; 
10.1.1.2. Demais cômodos: 
- Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
- As instalações deverão passar apenas por revisão geral com 
eventuais retif icações. 
10.1.2. Primeiro Pavimento 
10.1.2.1. Galeria C08 e Bar C12: 
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico a partir das definições do projeto de arquitetura que, 
por sua vez, deverão dar-se após demolição do atual forro; 
-Os pontos de luz deverão ser distribuídos sem 
comprometimento das áreas de estuque e da ornamentação a 
restaurar e/ou a reconstituir; 
10.1.2.2. Cômodos C01, C03, C04 e C05: 

10.1.4. Subsolo 
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico com aproveitamento, na medida do possível, dos 
pontos de luz existentes.  
10.2. PONTOS DE ENERGIA NAS PAREDES 
OBSERVAÇÕES: 
- Deverão correr preferencialmente junto à linha dos rodapés; 
- Deverão aproveitar, ao máximo, os caminhos já existentes; 
- Os rasgos deverão ser executados com os cuidados 
necessários, de modo a evitar danos ainda maiores às paredes. 
10.2.1. Segundo Pavimento 
-  Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
- As instalações deverão passar por revisão geral, com as 
retif icações que se f izerem necessárias; 
- Instalações aparentes, com fiação em canaletas sobrepostas, 
deverão ser embutidas conforme previsto no projeto de elétrica, 
através de rodapés eletrif icados. 
 10.2.2. Primeiro Pavimento 
10.2.2.1. Cômodos: hall C01, hall C02 e galeria C08: 
- Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
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- Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
- As instalações deverão passar apenas por revisão geral com 
eventuais retif icações; 
10.1.2.3. Demais cômodos: 
- As instalações dependerão dos resultados das prospecções a 
serem realizadas nos forros do primeiro pavimento de modo a 
verif icar-se a existência ou não de forros originais ou de seus 
remanescentes; 
- Nos locais onde os atuais forros de laje forem mantidos, serão 
mantidos também os pontos de luz existentes, sendo que os 
que foram acrescidos através de canaletas aparentes deverão 
ser corrigidos; 
-Nos locais onde os forros forem reconstituídos e/ou 
restaurados, e os atuais forros, por consequência, demolidos, 
as instalações deverão obedecer a projeto específ ico. 
 10.1.3. Térreo 
10.1.3.1. Bar C11 e Balcão do Bar C12: 
- Estes locais não passarão por alterações em nenhum de seus 
componentes. As instalações deverão apenas ser revistas em 
função do conjunto das instalações do pavimento térreo; 
10.1.3.2. Cômodos: acesso C01, hall C02, hall C06, escada 
social C07, depósito C08, estar lareira C09, depósito bar C13, 
escada de serviço externa C14, escada de serviço interna C18 
e hall C19: 
- Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
- As instalações deverão passar apenas por revisão geral com 
eventuais retif icações; 
10.1.3.3. Cômodos: recepção C03, estar C04, biblioteca C05, 
pátio C10, copa C15 e antessala bar C16:  
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico a partir das definições do projeto de arquitetura que, 
por sua vez, deverão dar-se após demolição do atual forro; 
-Os pontos de luz deverão ser distribuídos sem 
comprometimento das áreas de estuque e da ornamentação a 
restaurar e/ou a reconstituir. 
 

- As instalações deverão passar por revisão geral, com as 
retif icações que se f izerem necessárias; 
10.2.2.2. Demais Cômodos:  
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico, a ser elaborado a partir do resultado das 
prospecções. 
10.2.3. Térreo 
10.2.3.1. Bar C11 e Balcão do Bar C12: 
- Estes locais não passarão por alterações em nenhum de seus 
componentes. As instalações deverão apenas ser revistas em 
função do conjunto das instalações do pavimento térreo; 
10.2.3.2. Cômodos: hall C02, estar C04, hall C06, escada social 
C07, depósito C08, estar lareira C09, escada de serviço externa 
C14, escada de serviço interna C18, hall C19 e galeria C21: 
- Deverão ser mantidos os pontos existentes, sem alteração; 
- As instalações deverão passar por revisão geral, com as 
retif icações que se f izerem necessárias; 
10.2.3.3. Cômodos: recepção C03, biblioteca C05, pátio C10, 
depósito C13, cozinha C15 e antessala bar C16:  
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico a ser elaborado após prospecções. 
10.2.4. Subsolo 
- As instalações deverão ser executadas conforme projeto 
específ ico; 
- As instalações das câmaras frigoríf icas permanecerão como 
estão, sem qualquer alteração; 
- Nas paredes da circulação C02, nas áreas acima de 1,60m, 
onde os tijolos estarão à vista, não deverá haver instalações. 
Se estas forem imprescindíveis, deverão ser aparentes e em 
tubulação rígida. 

 
11. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

VER PROJETO DE AR CONDICIONADO 
OBSERVAÇÕES: 
- Será adotado, assim como para o anexo, sistema de ar 
condicionado central; 
- Os rasgos e as aberturas para instalações de grelhas deverão 
ser executados com os cuidados necessários, de modo a evitar 
danos importantes a paredes, forros e pisos; 
11.1 SEGUNDO PAVIMENTO 
- Poderão ser climatizados todos os cômodos, exceto galeria e 
banheiros. 
11.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 
- Poderão ser climatizados os cômodos C04, C05, C06, C07, 
C09, C11 e C12. 

11.3 TÉRREO 
- Poderão ser climatizados os cômodos onde se f izer 
necessário, desde que seja possível conduzir dutos ou instalar 
grelhas sem comprometimento dos elementos a preservar; 
- Os cômodos nos quais a compatibilização entre preservação e 
climatização, seja na condução do ar frio e seu retorno, seja no 
que diz respeito à instalação de aparelhos, são os halls C02, 
C06 e C07; e as salas C03, C04 e C09; 
- As salas C04 e C09 são as únicas a manter os pisos originais 
da construção da casa. 
11.4 SUBSOLO 
- As definições deverão dar-se conjuntamente às das demais 
instalações do subsolo na área do anexo. 

 
12. FORROS 

12.1. FORROS A RESTAURAR E/ OU A RECONSTITUIR 
12.1.1. Segundo Pavimento 
12.1.1.1. Restauração + Reconstituição do forro de estuque da 
galeria C03: 
- O forro de estuque executado com tela déployée, original ou 
proveniente da reforma dos anos 1920, apresenta áreas 
remanescentes acima do atual forro; 
- Não é possível verif icar, sem remoção do mencionado forro 
posterior, a situação exata em que o anterior se encontra, mas, 
até onde se pode ver, há várias lacunas e danos; 
- Após a remoção do atual forro, deverá ser feito o mapeamento 
de danos do forro original, assim como prospecções de pintura; 

- Checagem dos ornamentos quanto a f ixação e mapeamento; 
- Execução de moldes, em silicone, da ornamentação, para 
reprodução, se necessário for; 
- Checagem, pelo pavimento superior, (após remoção das 
peças do soalho de madeira indicadas em projeto), dos 
barrotes, tela e argamassas de modo a permitir uma avaliação, 
ainda que por pequena amostragem, do estado de 
conservação desses suportes; 
- Descupinização segundo método a ser estabelecido por 
estudo específ ico e condicionado às exíguas possibilidades de 
acesso ao madeiramento do forro; 
- Análise da situação e decisão, conjuntamente à f iscalização, 
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- Após esse mapeamento, que determinará a conveniência ou 
não de sua restauração + reconstituição, será feita a proposição 
f inal. 
12.1.1.2. Restauração do forro de madeira da copa C02: 
- Deverá ser restaurado o trecho de forro de madeira que se 
encontra comprometido em virtude da infiltração de água pela 
cobertura;  
- Deverão ser preferencialmente mantidas as peças danif icadas, 
decisão a ser tomada quando do acesso ao forro e checagem; 
- Caso a manutenção não seja possível, removê-las 
cuidadosamente e substituídas por outras de mesmas 
dimensões e feitio, e previamente tratadas; 
- Todo o forro deverá ser preparado para repintura com tinta 
acrílica fosca na cor branca. 
12.1.2. Primeiro Pavimento 
12.1.2.1. Restauração + Reconstituição dos forros de estuque da 
galeria C08 e Bar C12: 
- Os forros de estuque executados com tela déployé, originais ou 
provenientes da reforma dos anos 1920, apresentam trechos 
remanescentes acima das atuais lajes de forro; 
- É possível verif icar, através do alçapão do cômodo C12, que 
há duas lajes abaixo do mencionado forro, este, no caso deste 
cômodo, muito danif icado, com perdas expressivas, porém com 
elementos restantes a permitir sua restauração e reconstituição; 
- No caso do forro da galeria, até onde se pode ver, ao menos 
os panos lisos se encontram mais íntegros que no anterior e, a 
princípio, apresentam condições de restauração; 
- Após a remoção das atuais lajes de forro, deverá ser feito o 
mapeamento de danos dos forros originais, assim como 
prospecções de pintura; 
- Após esse mapeamento, será feita a proposição f inal; 
12.1.2.2. Restauração + Reconstituição dos forros dos cômodos 
C02, C06, C07, C09, C10 e C11: 
- Dada a existência de remanescentes dos forros originais 
(acima das lajes de forro construídas posteriormente) nos 
cômodos C08 e C12, pressupõe-se que o mesmo possa ocorrer 
em relação aos demais; 
- A proposta em relação a esses cômodos, assim, é hipotética e 
será feita após as prospecções a serem realizadas. 
12.1.3. Térreo 
VER RELATÓRIO DE PROSPECÇÕES DE 2008 
VER FORROS_MAPA DE DANOS  
12.1.3.1. Restauração + Reconstituição dos forros dos cômodos 
da recepção C03 e da galeria C21: 
- A partir da hipótese de existência de remanescentes do forro 
original, as especif icações deverão dar-se a partir das 
prospecções a serem realizadas; 
- Caso se confirme sua existência, após remoção dos atuais 
forros deverá ser feito o mapeamento de danos e deverão ser 
verif icados os elementos remanescentes dos forros anteriores e 
suas respectivas dimensões; 
- Após esse mapeamento, será feita a proposição f inal; 
- A reconstituição será feita após certif icação quanto à existência 
de elementos suficientes para tanto.  
12.1.3.2. Restauração do forro da sala C04: 
OBSERVAÇÕES: 
- Trata-se de forro de estuque original com danos consequentes 
de infiltrações provenientes dos balcões do pavimento superior e 
da falência de condutores de AP embutidos e próximos a esse 
cômodo; 
- O forro deverá passar por intervenção que elimine os danos 
descritos no respectivo Mapa de Danos de acordo com o 
especif icado em projeto, nas Plantas de Forros do Térreo; 
- A técnica construtiva deverá ser a mesma, tanto para as áreas 
lisas de estuque com tela déployée quanto para a 
ornamentação, também esta aparentemente executada em 
estuque; 
PROCEDIMENTO: 

quanto à necessidade e possibilidade intervenção não 
destrutiva na estrutura do forro, o que implicaria total remoção 
do assoalho do cômodo C07 do primeiro pavimento; 
- Refazimento das lacunas em áreas lisas, com a mesma 
técnica, forma e dimensões da existente. A argamassa deverá 
reproduzir a composição e o traço da original definidos por 
análise laboratorial; 
- No caso das trincas, estas deverão ser abertas e 
preenchidas, e fechadas com tela; a argamassa deverá 
reproduzir a composição e o traço da original; 
- Limpeza geral com escova de cerdas macias; 
- Após limpeza, as 2 últimas camadas de tinta (C4 e C5 
segundo relatório de prospecções de Julio Morais) dos planos 
lisos e dos arredondados da sanca deverão ser removidas 
manualmente ou com solventes até chegar-se à camada C3 
cuja cor, caso tenha esta pintura sido feita numa época 
posterior, é muito próxima da original C2; 
- O mesmo procedimento de remoção deverá ser empregado 
nos relevos  até chegar-se ao douramento feito originalmente 
com tinta, não com folheação; 
- Somente após a total remoção das duas últimas camadas de 
tinta será verif icada a necessidade, ou não, de repintura e/ou 
de douramento, total ou parcial; 
- As prospecções de pintura realizadas em 2008 identif icaram, 
além do mencionado douramento de elementos em relevo, a 
cor bege 7528C para os planos lisos; 
- Quanto à pintura de Almeida Júnior, esta deverá ser objeto de 
intervenção de conservação específ ica. 
12.1.3.3. Restauração do forro dos halls C02, C06 e C07; e do 
hall C01 (no Primeiro Pavimento): 
- Os forros dos cômodos acima relacionados deverão passar 
por intervenção conservativa, com pequenos reparos pontuais 
conforme especif icado em projeto, nas Plantas de Forros do 
Térreo e do primeiro Pavimento; e por intervenção de restauro 
do cromatismo original; 
- Esses tetos, trabalhados em planos lisos e relevos discretos, 
separados das paredes por cimalha ou moldura horizontal, 
encontram-se em bom estado e apresentam 4 camadas de 
tinta. A primeira camada – a que se pretende resgatar – tem 
tonalidade bege escuro próximo da tonalidade das paredes 
com estereotomia; 
- Os forros deverão passar por limpeza com escova de cerdas 
macias, tanto nas áreas lisas quanto nas com relevos; 
- As f issuras deverão ser abertas e preenchidas com 
argamassa na mesma composição da existente; 
- Após limpeza e correções pontuais, deverão ser os planos 
lisos e em relevo lixados, aplicada seladora e preparados para 
repintura na cor original identif icada nas prospecções e 
conforme item Pintura; 
- O teto da caixa de escada também apresenta 4 camadas de 
tinta, porém a cor original remete à camada 1 (bege claro 
7528C) encontrada na sala de estar (C04). Esta escada 
substituiu a escada original e, portanto, seu cromatismo é 
posterior. Será retomada a cor da camada C1. 
12.1.3.4. Sala C09: 
Conservação + Restauração Cromática do forro artesoado com 
panos lisos entre o vigamento, segundo o seguinte 
procedimento: 
- Execução de prospecção de pintura com estratigrafia dos 
panos lisos; 
- Checagem de cada peça do madeiramento; 
- Checagem, por percussão com martelo de borracha, de cada 
plano liso; 
- Lixamento das vigas e aplicação de verniz de primeira linha, 
incolor e fosco. 
- Remoção da última camada de tinta, que se encontra 
craquelada e/ou se destacando das anteriores; 
- Descupinização e tratamento preventivo do madeiramento 
conforme estudo específ ico; 
- A partir do resultado das prospecções será definida a 



187 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 
- Checagem, por percussão, com martelo de borracha, das 
áreas lisas, verif icando a consistência da argamassa, existência 
de trincas ou f issuras e outras eventuais patologias; 
- Remoção da argamassa eventualmente desprendida da tela; 
mapeamento; 
 

intervenção: se por remoção das camadas de tinta sobrepostas 
à original ou se por reprodução do acabamento original. 
12.2. FORROS NOVOS A EXECUTAR 
12.2.1. Térreo: execução de forro de gesso acartonado com 
perfil perimetral metálico nos cômodos C15 e C16, na altura 
indicada em projeto, e na antecâmara entre cozinha e bar, na 
altura da viga existente. 

 
13. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES 

13.1. REVESTIMENTOS DE PAREDES EM ARGAMASSA A 
RETIFICAR  
13.1.1. Segundo Pavimento 
13.1.1.1. Hall elevador social e Galeria C03: 
- Após demolição dos atuais forros será verificada a dimensão 
dos serviços de reparos nas argamassas de revestimento; 
13.1.1.2. Escritório C10 
- Execução de argamassa no local, sob a janela, onde se dará a 
reconstituição da alvenaria na lacuna correspondente ao antigo 
aparelho de ar condicionado de parede; 
13.1.1.3. Escritório C14 
- Retif icação da argamassa no vão da porta a ser fechada, 
conforme indicado em projeto. 
13.1.2. Primeiro Pavimento:  
13.1.2.1. Hall elevador social C02: 
- Após prospecção no atual forro será verif icada a permanência, 
ou não, de forro original. A dimensão dos serviços de reparos 
nas argamassas de revestimento somente poderá ser definida 
após prospecções e, se for o caso, demolição do forro atual; 
13.1.2.2. Sala C05: 
- Após remoção dos atuais lambris será verif icada a dimensão 
dos serviços de reparos nas argamassas de revestimento; 
13.1.2.4. Galeria C08: 
- Após demolição do atual forro será verif icada a dimensão dos 
serviços de reparos nas argamassas de revestimento. 
13.1.3. Térreo 
13.1.3.1. Biblioteca C05: 
- Refazimento das argamassas nas lacunas provenientes da 
demolição das estantes e da lareira; 
13.1.3.2. Depósito C08: 
- Refazimento das argamassas nas lacunas provenientes das 
prospecções; 
13.1.3.3. Cozinha C15: 
- Execução de argamassa no local onde se dará a reconstituição 
da alvenaria na lacuna correspondente ao antigo exaustor de ar, 
nos nichos de vãos e trechos consequentes de demolições . 
13.2. PAREDES A CONSERVAR E/OU RESTAURAR 
13.2.1. Primeiro Pavimento  
VER RELATÓRIO DE PROSPECÇÕES DE 2008 
13.2.1.1. Salas C06, C07, C11 e Bar C12: 
- A possibilidade de restauração está baseada na hipótese de 
existência de remanescentes dos acabamentos originais nas 
salas relacionadas; 
- Como as paredes desses cômodos se encontram cobertas por 
lambris instalados em 1960, a hipótese somente poderá ser 
confirmada, ou não, a partir da remoção desses lambris e das 
prospecções a ela subsequentes;   
- A restauração, por sua vez, somente será viável se, em 
havendo remanescentes, estes contenham informações 
suficientes para tanto, ou para uma eventual reconstituição;  
- Na sala C11 foi feita prospecção na qual foi encontrado o 
verde como cor original, tinta a óleo, semelhante ao encontrado 
nas salas C09 e C08 do mesmo pavimento; 
13.2.1.2. Sala C09: 
- Nesta sala foram feitas prospecções de pintura em 2008 que 
revelaram revestimento refeito nas paredes internas e 10 

13.2.2.3. Sala da lareira C09: 
Este cômodo apresenta três padrões de acabamento, a saber: 
lambris e, acima destes e na lareira, argamassa em 
estereotomia. Nos vãos das três portas externas, os umbrais 
têm acabamento em argamassa e pintura com requadros de 
madeira pintada. 
13.2.2.3.1. Restauração dos lambris conforme o seguinte 
prosseguimento: 
- Revisão geral das peças quanto à f ixação e remoção 
cuidadosa das que se encontram sem fixação, após 
mapeamento que permita sua recolocação;  
- Revisão geral das peças quanto à existência de ataque de 
insetos xilófagos; e remoção cuidadosa dos trechos 
comprometidos, após mapeamento que permita sua 
recolocação; 
- Revisão geral das peças quanto à existência de infiltração de 
água, localizadas estas junto à fachada; e remoção cuidadosa 
dos trechos comprometidos, após mapeamento que permita 
sua recolocação; 
- Remoção das peças colocadas em desconformidade com o 
padrão de acabamento dos lambris; 
- Remoção cuidadosa do cordão de madeira, de arremate de 
piso e lambri, sem reutilização; 
- Remoção dos espelhos de madeira e das tomadas; 
- Remoção de pregos colocados aleatoriamente; 
- Remoção do verniz através de lixamento; e remoção de 
rejuntes executados aleatoriamente; 
- Descupinização e aplicação de imunizante conforme estudos 
específ icos a contratar; 
- Recolocação das peças anteriormente desprendidas 
utilizando a mesma técnica de f ixação das originais; 
- Substituição das peças comprometidas utilizando o mesmo 
tipo de madeira, as mesmas técnicas de execução e de 
f ixação, as mesmas dimensões e o mesmo formato das 
originais, devidamente tratadas; 
- Substituição do cordão de arremate por peça de madeira 
conforme detalhe, de modo que esta vença as frestas 
provocadas pelo desnivelamento do assoalho originado por 
falência das peças estruturais, o que se encontra atualmente 
corrigido; 
- Aplicação de verniz de primeira linha, incolor e fosco. 
13.2.2.3.2. Restauração da argamassa com estereotomia:  
O revestimento de argamassa com estereotomia encontra-se 
recoberto por pintura com tinta látex PVA. Não foram feitas 
ainda prospecções nessas paredes, sendo que somente seus 
resultados poderão determinar uma proposta. Partindo do 
princípio de que, nestas paredes, ocorre o mesmo que nas 
paredes do item 13.2.2.1., o acabamento original deverá ser 
restaurado de acordo com o seguinte procedimento: 
- Remoção, através de solventes, da camada de tinta látex 
existente sobre o revestimento original; 
- Abertura das f issuras indicadas em projeto e preenchimento 
com a mesma argamassa do revestimento original; 
- Após remoção de toda a tinta será verif icada a necessidade 
de repintura ou a possibilidade de restauração do acabamento 
original. 
13.2.2.4. Recepção C03 e Hall C19: 
- A possibilidade de restauração ou reconstituição do padrão 
original está baseada na hipótese de existência de 
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camadas de pintura sob as janelas, tendo como cor original o 
verde (5517C), também encontrado na galeria C08 e em 
tonalidade muito próxima da encontrada na sala de estar C04 do 
Térreo; 
- A partir desse dado, será preservada a pintura da parede 
externa através de aplicação de seladora e manutenção de uma 
área com estratigrafia de modo a deixar em evidência o padrão 
cromático do ambiente desde os primórdios da edif icação; 
- As paredes receberão pintura sobre a pintura existente 
conforme item pintura; 
13.2.1.3. Galeria C08: 
As paredes da galeria têm padrão decorativo estabelecido por 
lambris de madeira até h=0,90m e, acima destes, molduras no 
mesmo material. Todos os elementos possuem acabamento em 
pintura. Segundo relatório das prospecções realizadas em 2008, 
o padrão cromático original do ambiente poderá ser resgatado a 
partir das duas cores encontradas: bege claro (7528C) 
(identif icado também em outras salas) nos panos lisos e frisos, e 
verde (como na Sala de Estar 1 – C04 do térreo) nos 
ornamentos. 
Neste caso, a restauração do cromatismo original dar-se-á 
através de pintura sobre a pintura existente e a partir de 
aprofundamento das prospecções pictóricas. 
13.2.2. Térreo 
VER RELATÓRIO DE PROSPECÇÕES DE 2008 
VER ELEVAÇÕES_MAPA DE DANOS  
13.2.2.1. Halls C02, C06, C07 e escada social do Térreo; e hall 
C01 do Primeiro Pavimento: 
-Os cômodos acima relacionados apresentam revestimento 
original de argamassa colorida com estereotomia recoberta por 
apenas uma camada de tinta PVA. Os nichos, em 1960, 
receberam acabamento em mármores de procedência nacional. 
-O acabamento original em argamassa deverá ser restaurado de 
acordo com o seguinte procedimento: 
- Checagem, por percussão com martelo de borracha, da 
argamassa do hall C02, parcialmente danif icada em 
consequência de infiltrações advindas do condutor de AP. 
Remoção cuidadosa das áreas desprendidas do suporte. 
Secagem mecânica da alvenaria e revisão de eventuais danos 
nas argamassas de assentamento dos tijolos;   
- Remoção, através de solventes, da camada de tinta látex 
existente sobre o revestimento original; 
- Após remoção de toda a tinta será verif icada a necessidade de 
repintura ou a possibilidade de conservação do acabamento 
original; 
- Quanto aos trechos removidos no hall C02, estes deverão ser 
refeitos conforme modelo e composição originais; 
- As placas de mármore do hall C06 deverão ser somente 
limpas depois de retirada das proteções.  
13.2.2.2. Sala C04: 
- Este cômodo apresenta suas paredes revestidas por lambris 
de madeira com planos lisos e molduras contínuas 
originalmente na cor verde e ornamentos entalhados em tinta 
dourada. Os nichos emoldurados pelos frisos, segundo relatório 
de prospecções de 2008, eram originalmente pintados tendo, 
posteriormente, recebido tecido. Por outro lado, consta do 
projeto de 1960, de Elisiário Bahiana, uma anotação, em planta, 
indicando a remoção de telas com paisagens desses mesmos 
nichos. Em visita da Princesa Isabel ao local, esta faz menção 
tão somente à tela de Almeida Jr.  

remanescentes dos acabamentos originais nas salas 
relacionadas; 
- Como as paredes desses cômodos se encontram cobertas 
por lambris instalados em 1960, a hipótese somente poderá ser 
confirmada, ou não, a partir da remoção desses lambris e das 
prospecções a ela subsequentes;   
- A restauração, por sua vez, somente será viável se, em 
havendo remanescentes, estes contenham informações 
suficientes para tanto, ou para uma eventual reconstituição;  
13.2.2.5. Sala C16 e Galeria C21: 
- A possibilidade de restauração ou reconstituição do padrão de 
acabamento original está baseada na hipótese de existência de 
remanescentes dos acabamentos originais nas salas 
relacionadas; 
- A existência de remanescentes, todavia, dependerá de 
prospecções no cômodo C16 e de aprofundamento e 
ampliação da realizada na galeria C21 em 2008. Nessa, foram 
encontradas camadas de tinta em cores berrantes. Também a 
demolição do forro instalado em 1960 poderá trazer mais 
informações acerca das paredes desse local;   
- A restauração somente será viável se, em havendo 
remanescentes, estes contenham informações suficientes para 
tanto, ou para uma eventual reconstituição;  
13.3. REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA DE PAREDES 
NOVAS OU DE ARGAMASSAS A SUBSTITUIR EM 
PAREDES EXISTENTES  
13.3.1. Escada de Serviço dos 4 pavimentos, Copa do 
Segundo Pavimento (C02) e Depósito do bar do Térreo 
(C13) 
- Regularização da argamassa após demolição do acabamento 
de vidrotil e preparação para recebimento de laminado 
melamínico até h=1,60m e, acima deste, pintura. 
13.3.2. Sanitários do Segundo e Primeiro Pavimentos 
- Regularização da argamassa após demolição do acabamento 
de pastilhas cerâmicas e preparação para recebimento de 
mármore até h=1,60m e, acima deste, pintura. 
13.3.3. Cozinha do Térreo 
- Regularização e/ou refazimento da argamassa, após 
demolição do acabamento de vidrotil e demais demolições, e 
preparação para recebimento dos acabamentos indicados no 
respectivo detalhe. 
13.3.4. Subsolo 
- Regularização e/ou refazimento da argamassa, após 
demolição dos atuais acabamentos de azulejos e demais 
demolições, e preparação para recebimento de acabamento 
em cerâmica. 
13.4. ACABAMENTOS NOVOS A EXECUTAR 
13.4.1. Escada de Serviço dos 4 pavimentos, Copa do 
Segundo Pavimento (C02) e Depósito do bar do Térreo 
(C13) 
- Laminado melamínico fosco até h=1,60m e, acima deste, 
pintura acrílica. Arremate superior através de barra de aço inox 
fosco, L=4cm. Arremate inferior por rodapé de granilite boleado 
a partir do piso no mesmo material; 
13.4.2. Sanitários do Segundo e Primeiro Pavimentos 
- Mármore até h=1,60m e, acima deste, pintura acrílica. 
13.4.3. Cozinha gourmet do Térreo 
- Pintura acrílica acima do frontão de mármore; 
- Na antecâmara entre cozinha e bar, laminado melamínico 
fosco até h=1,60m e, acima deste, pintura acrílica. Arremate 
superior através de barra mármore = piso, L=4cm. Arremate 
inferior por rodapé de mármore = ao piso. 
13.4.4. Subsolo 
- Cerâmica piso/teto em todos os cômodos, exceto na 
circulação C02 e nas câmaras frigoríf icas. 

 
14. PISOS 
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14.1. PISOS A CONSERVAR E/OU RESTAURAR 
14.1.1. Segundo Pavimento 
14.1.1.1. Galeria C03: 
- Conservação do assoalho de madeira hoje parcialmente 
coberto por carpete; 
- Prevê-se lixamento, calafete e aplicação de resina semi-brilho; 
14.1.1.2. Escritórios C05, C06, C14 e C15; 
- Conservação dos tacos de madeira hoje parcialmente cobertos 
por carpete; 
- Prevê-se lixamento, calafete e aplicação de resina semi-brilho. 
14.1.2. Primeiro Pavimento 
VER PISOS_MAPA DE DANOS  
14.1.2.1. Salas C05, C09 e C11: 
- Conservação dos assoalhos de madeira; 
- Lixamento leve, calafete e aplicação de resina semi-brilho; 
- Nas salas C05 e C11, execução de rodapé de MDF com 
pintura na cor da que será estabelecida para as paredes; 
- Na sala C09, manutenção do atual rodapé de madeira e 
repintura na cor da que será estabelecida para as paredes; 
14.1.2.2. Hall C02, Salas C06, C07 e Galeria C08: 
- Conservação dos assoalhos de madeira; 
- Marcação, no piso, das áreas prospectadas, caso estas 
prospecções contribuam com informações relevantes. A forma 
de marcação será definida após as prospecções; 
- Lixamento, calafete e aplicação de resina semi-brilho no 
assoalho; 
- Exceto na galeria C08, execução de rodapé de MDF com 
pintura na cor da que será estabelecida para as paredes; 
14.1.2.3. Escada e Hall C01Conservação dos pisos de mármore 
conforme o seguinte procedimento: 
- Revisão geral dos rejuntes do piso do hall; 
- Limpeza conforme item 24.6.1.1.; 
- Aplicação de resina de silicone; 
14.1.2.4. Balcões da Sala C06:  
- Remoção do atual mármore cinza, sem reaproveitamento; 
- Remoção do contrapiso; 
- Impermeabilização; 
- Refazimento do contrapiso; 
- Colocação de mármore branco Carrara paginado conforme 
modelo existente nos balcões das Salas C07 e C11; 
- Aplicação de resina de silicone; 
14.1.2.5. Balcões das Salas C07 (fachada Leste) e da Sala C11: 
- Remoção cuidadosa, com maquita sempre que possível, do 
atual mármore Carrara original, para reaproveitamento; 
- Remoção do contrapiso; 
- Impermeabilização; 
- Refazimento do contrapiso; 
- Recolocação do mármore removido; 
- Complementação de lacunas resultantes da remoção com 
sobras do mesmo mármore removido de outros locais e sob 
orientação da f iscalização; 
- Limpeza conforme item 24.6.6.1.; 
- Obturações deverão ser feitas conforme item 24.6.1.1.; 
- Polimento leve; 
- Aplicação de resina de silicone; 
14.1.2.6. Balcões do Bar C12 e balcão da Sala C11: 
- Os 4 balcões em questão encontram-se atualmente obstruídos 
sendo que não se faz possível, antes da desobstrução, saber se 
ainda há remanescentes das soleiras e pisos originais; 
- Caso ainda existam, o procedimento será o mesmo do item 
14.1.2.5.; 
- Caso não mais existam, o procedimento será o mesmo do item 

14.1.3.6. Sala C09: 
14.1.3.6.1. Conservação do assoalho de madeira através de 
lixamento leve, calafete e aplicação de resina semi-brilho; 
14.1.3.7. Soleiras 
14.1.3.7.1. Das portas da Biblioteca C05, do Bar C11 e da 
Escada externa C14: 
- Conservação das soleiras de mármore através de limpeza, 
polimento leve e aplicação de resina fosca e incolor para 
mármore; 
14.1.3.7.2. Das portas externas da Sala C09: 
- Conservação das soleiras de mármore através de limpeza 
conforme item 26.6.1.1 e obturações conforme item 24.6.1.2.; 
- Aplicação de resina de silicone. 
14.1. CONTRAPISOS A RETIFICAR OU EXECUTAR 
14.1.1. Escadas de serviço de todos os pavimentos: 
- Nivelamento do contrapiso para aplicação de granilite; ou 
refazimento do contrapiso para execução de piso com maior 
espessura; 
- Incluem-se, aqui, piso dos hall, pisadas e espelhos das 
escadas. 
14.1.2. Segundo Pavimento  
14.1.2.1. Copa C02 
- Nivelamento do contrapiso para aplicação de granilite; ou 
refazimento do contrapiso para execução de piso com maior 
espessura; 
14.1.2.2. Sanitários 
- Nivelamento do contrapiso para aplicação de mármore 
e=18mm.  
14.1.3. Primeiro Pavimento  
14.1.3.1. Assessoria de imprensa C04 
- Nivelamento do contrapiso para execução de assoalho. Serão 
utilizadas as tábuas removidas da Biblioteca do Térreo;  
14.1.3.2. Hall entre cômodos C02 e C05 
- Nivelamento do contrapiso para aplicação de granilite; ou 
refazimento do contrapiso para execução de piso com maior 
espessura; 
14.1.3.3. Sanitário C10 e Bar C12 
- Nivelamento do contrapiso para colocação de mármore 
e=18mm. 
14.1.4. Térreo 
14.1.4.1. Biblioteca C05, Salas C16 e C19, e Galeria C21 
- Nivelamento do contrapiso para colocação de acabamento a 
ser determinado após as prospecções;  
14.1.4.2. Depósito C13 e Escada externa C14: 
- Nivelamento do contrapiso para aplicação de granilite; ou 
refazimento do contrapiso para execução de piso com maior 
espessura; 
14.1.4.3. Pátio C10, Escadaria de acesso ao hall C06 e 
calçadas externas: 
- Nivelamento do contrapiso para colocação de granito.  
14.1.5. Subsolo 
- Nivelamento do contrapiso de todo o pavimento, exceto  
Após demolição do atual acabamento de vidrotil, será 
verif icada a espessura disponível e estudadas outras 
possibilidades de piso. 
14.2.1.1. Nas escadas de serviço, em todos os pavimentos: 
halls, degraus, espelhos e rodapés boleados com L=0,20m. 
Juntas de dilatação metálicas; 
14.2.1.2. No Segundo Pavimento:  
- Na copa, com rodapés boleados com L=0,20m. Juntas de 
dilatação metálicas; 
14.2.1.3. No Primeiro Pavimento:  
- No hall entre cômodos C02 e C05, com manutenção dos 
atuais rodapés de madeira. Juntas de dilatação metálicas; 
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14.1.2.4.; 
14.1.2.7. Soleiras 
14.1.2.7.1. Da porta externa do hall C02: 
- Conservação da soleira de mármore através de limpeza 
conforme item 24.6.1.1 e aplicação de resina de silicone para 
mármore; 
14.1.2.7.2. Da porta externa da sala C05: 
- Deverá ser adotado o procedimento relatado no item 14.1.2.4. 
para o piso dos balcões; 
14.1.2.7.3. Das portas externas voltadas para o terraço da sala 
C07: 
- Deverá ser adotado o procedimento relatado no item 14.1.2.5.; 
14.1.3. Térreo 
VER PISOS_MAPA DE DANOS  
14.1.3.1. Porte-cochère C01: 
Conservação do piso de ladrilho hidráulico conforme o seguinte 
procedimento: 
- Limpeza com água pressurizada e ácido muriático diluído 1:10; 
- Refazimento dos rejuntes na mesma cor dos ladrilhos. 
14.1.3.2. Escada e Hall C02:  
Restauração do piso de mármore da escada, de suas laterais e 
do hall conforme o seguinte procedimento: 
- Remoção cuidadosa das peças comprometidas pela umidade; 
- Remoção da massa de assentamento sob essas peças; 
- Secagem mecânica das alvenarias afetadas; 
- Refazimento da argamassa de assentamento; 
-Recolocação das peças. Aquelas passíveis de reutilização 
serão determinadas pela f iscalização.  
- Substituição dos trechos perdidos por peças no mesmo 
mármore dos existentes; 
- Revisão geral dos rejuntes; 
- Limpeza conforme item 24.6.1.2.; 
- Obturações conforme item 24.6.1.2.; 
- Aplicação de resina de silicone. 
14.1.3.3. Hall C06 e C07, e Depósito C08: 
Conservação dos pisos de mármore conforme o seguinte 
procedimento: 
- Revisão geral dos rejuntes; 
- Limpeza conforme item 24.6.1.2.; 
- Aplicação de resina de silicone; 
14.1.3.4. Recepção C03: 
- Conservação do assoalho de madeira; 
- Marcação, no piso, das áreas prospectadas, caso estas 
prospecções contribuam com informações relevantes. A forma 
de marcação será definida após as prospecções; 
- Lixamento leve, calafete e aplicação de resina semi-brilho no 
assoalho; 
14.1.3.5. Sala C04: 
- Conservação do assoalho de madeira através de lixamento 
leve, calafete e aplicação de resina semi-brilho; 
câmaras frigoríf icas, para aplicação de granilite; ou refazimento 
do contrapiso para execução de piso com maior espessura. 
14.2. ACABAMENTOS DE PISOS NOVOS A EXECUTAR  
14.2.1. Granilite 
OBSERVAÇÃO: 
O granilite, como material de acabamento para as áreas abaixo 
relacionadas, foi estabelecido em virtude das cotas de nível de 
halls, escadas e salas; 
 

14.2.1.4. No Térreo:  
- No depósito C13 e na escada externa de serviço C14, com 
rodapés boleados com L=0,20m. Juntas de dilatação 
metálicas; 
14.2.1.5. No Subsolo:  
- Em todos os cômodos, exceto câmaras frigoríf icas, sem 
rodapés. Juntas de dilatação metálicas. 
14.2.2. Mármore 
OBSERVAÇÃO: 
- O mármore marrom absoluto foi aqui especif icado uma vez 
que vem sendo utilizado há pouco tempo caracterizando-se, 
assim, como um mármore contemporâneo, além da 
neutralidade de seu aspecto, ainda que nobre e, portanto, 
condizente com a edif icação; 
- O emprego de mármores brancos ou mármores presentes na 
edif icação, notadamente o Carrara, o rosso Verona e o giallo 
Verona, poderiam sugerir tratar-se de banheiros originais já 
que constituem os mármores mais amplamente empregados à 
época, até as décadas de 1920/30. 
14.2.2.1. Nos sanitários do segundo e do Primeiro Pavimentos: 
mármore marrom absoluto paginado, e=18mm; 
14.2.2.2. No Primeiro Pavimento:  
14.2.2.2.1. No bar C12: mármore marrom absoluto paginado, 
e=18mm; 
14.2.2.2.2. Nos balcões da sala C06: mármore branco Carrara 
paginado, e=18mm; 
14.2.2.2.3. Nos balcões do bar C12 e da sala C11, para 
reconstituição: mármore branco Carrara paginado, e=18mm, o 
que só poderá ser confirmado após demolição das paredes 
que obstruem os vãos de acesso; 
14.2.2.3. No Térreo:  
- No Pátio C10, mármore branco Carrara paginado, e=18mm, 
no local indicado em projeto. A escolha do material a ser 
utilizado dependerá das prospecções a serem realizadas e à 
existência de indícios de outro tipo de acabamento do terraço 
original. 
14.2.3. Granito 
14.2.3.1. No Primeiro Pavimento:  
- Nos terraços das salas C05 e C07: granito cinza apicoado 
paginado, e=18mm. A especif icação de granito poderá ser 
alterada caso, após remoção dos telhados, seja encontrado 
outro tipo de acabamento.  
14.2.3.2. No Térreo: 
14.2.3.2.1. No pátio C10: granito cinza apicoado paginado, 
e=18mm, conforme projeto. A especif icação do granito, 
diferentemente do mármore travertino romano bruto constante 
do projeto paisagístico será objeto de reunião com o 
paisagista.  
14.2.3.2.2. Nas calçadas que contornam as fachadas: granito 
cinza apicoado paginado, e=18mm. A especif icação do granito, 
diferentemente da pedra portuguesa constante do projeto 
paisagístico será objeto de reunião com o paisagista.  
14.2.3.2.3. Na escadaria de acesso ao hall C06: degraus, 
pisadas e patamares: granito cinza apicoado paginado, 
e=18mm;  
14.2.4. Madeira 
14.2.4.1. No Primeiro Pavimento:  
- Na assessoria de imprensa C04, utilizando as tábuas 
removidas da biblioteca C05 do Térreo. 
14.2.5. Indefinidos 
- Pisos cuja especif icação se encontra na dependência de 
prospecções no Térreo: Biblioteca C05, Sala C16, Hall C19 e 
Galeria C21.  

15. ESQUADRIAS 

VER CADERNO DE ESQUADRIAS 
15.1. INTERNAS A CONSERVAR 

15.4.1.2. Janelas de madeira com 2 folhas internas de abrir 
venezianas, e 2 externas guilhotina de madeira e vidro: J11.1, 
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PROCEDIMENTO: 
- O critério para a conservação das esquadrias, sejam elas de 
madeira ou de ferro, deverá considerar o total aproveitamento 
das peças originais com intervenções de pequena monta; 
- Deverão ser corrigidos sinais de empenamento, 
descolamento, lascas, madeira desigual, oxidação ou qualquer 
outro defeito; 
- As ferragens deverão ser limpas e recuperadas quanto ao 
funcionamento. Caso se faça necessária a complementação, 
esta deverá dar-se com outras idênticas, nas dimensões, às 
originais; 
- As esquadrias receberão, após lixamento das superfícies, 
acabamento em pintura ou verniz, conforme o caso e 
conforme item Pintura; 
- Em esquadrias com vidros, deverá ser feita a revisão da 
massa de assentamento, e seu refazimento se necessário; 
- No caso de vidros trincados ou quebrados, estes deverão ser 
removidos e substituídos por outros no mesmo padrão das 
peças existentes. 

15.1.1. Segundo pavimento 
15.1.1.1. Portas de madeira c/ pintura, 1 folha de abrir: P22 ( 
hall elevador social com hall C01), P22.1 (san. C09), P22.2 
(C10), P22.3 (C11), P22.05 (entre C14 e C15), P22.8 (entre 
galeria C03 e sala C05), P22.10 (san. C07) e P22.11 (C08);  
15.1.1.2. Portas de madeira c/ pintura, 2 folhas de abrir: P23.1 
(C15), P23.2 (C06); 
15.1.1.3. Portas de treliça de madeira c/ pintura, dos armários 
da galeria C03 e da sala C14; 
15.1.1.4. Portas corta-fogo PCF da copa C02; 
15.1.2. Primeiro Pavimento 
15.1.2.1. Porta de madeira c/ pintura, 2 folhas de abrir: P16.1 
(san. C10) e P16.2 (sala C09); 
15.1.2.2. Porta de madeira e vidro c/ pintura, 2 folhas de abrir 
+ 2 bandeiras laterais + bandeira superior em arco: P21 (sala 
C06); 
15.1.2.3. Porta de madeira e vidro c/ pintura, 2 folhas de abrir 
+ bandeira superior reta: P15 (bar C12); 
15.1.2.4. Portas corta-fogo PCF: sala C04 e escada C03; 
15.1.3. Térreo 
15.1.3.1. Portas de madeira c/ verniz, 2 folhas de abrir: P2.1 
(recepção C03), P2.2 e P2.3 (sala C09); 
15.1.3.2. Portas de madeira c/ verniz, 1 folha f ixa, 1 única face: 
P3.1 e P3.2 (hall C06); 
15.1.3.3. Portas de madeira c/ verniz, 1 folha de abrir: P5 
(depósito C08) e P12.1 (hall C19) e P12.2 (hall escada de 
serviço C17); 
15.1.3.4. Porta de madeira e vidro c/ verniz, 2 folhas de abrir: 
P7 (entre salas C04 e C09); 
15.1.3.5. Porta de madeira c/ verniz, 2 folhas de abrir: P10 
(entre salas C09 e C16). 
15.1.3.6. Portas corta-fogo PCF: hall escada de serviço C17; 
15.1.4. Subsolo 
15.1.4.1. Porta corta-fogo PCF: hall escada de serviço C01; 
15.1.4.2. Porta do cômodo das câmaras frigoríf icas; 
15.2. INTERNAS A RESTAURAR 
PROCEDIMENTO: 
- Na remoção de qualquer peça, o uso de ferramentas de 
impacto deverá ser evitado; 
- Todas as peças de madeira, antes do desmonte e da 
remoção, deverão ser marcadas, ainda no local, usando um só 
critério e registrado de imediato também em planta, de modo a 
permitir perfeita identif icação e localização; 
- O critério para a restauração das esquadrias deverá 
considerar o máximo aproveitamento das peças originais. A 
madeira usada deverá ser do mesmo tipo; 
- Deverão ser recusadas todas as peças que apresentarem 
sinais de empenamento, descolamento, lascas, madeira 

J11.2 e J11.3; 
15.4.2. Térreo 
15.4.2.1. Porta de ferro e vidro com 2 folhas de abrir e bandeira 
superior: P1 (hall C02); 
15.4.2.2. Porta de ferro e vidro com 2 folhas de abrir, bandeiras 
laterais e bandeira superior em arco: P4 (hall C06); 
15.4.2.3. Portas de ferro e vidro com 2 folhas de correr: P8.1 
(biblioteca C05) e P8.2 (bar C11); 
15.4.2.4. Porta de ferro e vidro com 1 folha de abrir: P11 (hall 
escada externa C14); 
15.4.2.5. Janelas de ferro e vidro com 1 folha de abrir: J2.1 e 
J2.2 (hall C06); 
15.4.2.6. Janelas de ferro e vidro com caixilho f ixo: J4.1 
(biblioteca C05) e J4.2 (bar C11); 
15.4.3. Subsolo 
15.4.3.1. Porta de ferro e vidro com 2 folhas de abrir e bandeira 
superior: P24 (recebimento de mercadorias); 
15.4.3.2. Janelas basculantes de ferro e vidro: J15.1, J15.2 e 
J15.3 (depósito/almoxarifado). 
15.5. EXTERNAS A RESTAURAR 
PROCEDIMENTO: 
- Na remoção de qualquer peça, o uso de ferramentas de 
impacto deverá ser evitado; 
- Todas as peças de madeira, antes do desmonte e da remoção, 
deverão ser marcadas, ainda no local, usando um só critério e 
registrado de imediato também em planta, de modo a permitir 
perfeita identif icação e localização; 
- O critério para a restauração das esquadrias deverá considerar 
o máximo aproveitamento das peças originais. A madeira usada 
deverá ser do mesmo tipo; 
- Deverão ser recusadas todas as peças que apresentarem 
sinais de empenamento, descolamento, lascas, madeira desigual 
ou qualquer outro defeito; 
Ferragens 
- As ferragens deverão ser removidas, mapeadas, retiradas e 
preparadas para posterior recolocação; 
- A localização das ferragens deverá ser medida com precisão 
com vistas à recolocação nos pontos originais; 
- Deverão ser aproveitadas todas as ferragens remanescentes; 
- As ferragens deverão ser limpas e recuperadas quanto à forma 
e ao funcionamento; 
- Caso se faça necessária a complementação, esta deverá dar-
se com outras idênticas, nas dimensões, às originais; 
- Portas com Vidros: 

 - remoção das peças trincadas ou quebradas; 
- substituição dos vidros por outros no mesmo padrão 

dos existentes; 
- revisão da massa de assentamento e refazimento 

quando necessário; 
- Remoção mecânica das camadas de tinta Em algumas 
esquadrias será deixada a estratigrafia realizada, a título de 
informação; 
- Lixamento e repintura na cor e tonalidade indicada pelas 
prospecções.  
15.5.1. Desvão e Segundo Pavimento 
15.5.1.1. Desvão: 
15.1.1.1.1. Janelas venezianas de madeira, 2 folhas de abrir; 
15.5.1.2. Segundo Pavimento: 
15.5.1.2.1. Janela J22, de madeira com 2 folhas internas de 
abrir,  de madeira e vidro,  e 2 externas venezianas, no hall 
elevador social C03. 
15.5.2. Primeiro Pavimento 
15.5.2.1. Janelas a restaurar conforme procedimento, de madeira 
com 2 folhas internas de abrir, de madeira e vidro, e 2 externas 
venezianas: J1.5 (sala C11), J1.6 (san. C10) e J1.7 (sala C09); 
15.5.2.2. Janela a restaurar conforme procedimento, de madeira 
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desigual ou qualquer outro defeito; 
Ferragens 
- As ferragens deverão ser removidas, mapeadas, retiradas e 
preparadas para posterior recolocação; 
- A localização das ferragens deverá ser medida com precisão 
com vistas à recolocação nos pontos originais; 
- Deverão ser aproveitadas todas as ferragens 
remanescentes; 
- As ferragens deverão ser limpas e recuperadas quanto à 
forma e ao funcionamento; 
- Caso se faça necessária a complementação, esta deverá 
dar-se com outras idênticas, nas dimensões, às originais; 
- Portas com Vidros: 

 - remoção das peças trincadas ou quebradas; 
- substituição dos vidros por outros no mesmo 

padrão dos existentes; 
- revisão da massa de assentamento e refazimento 

quando necessário; 
- Remoção mecânica das camadas de tinta Em algumas 
esquadrias será deixada a estratigrafia realizada, a título de 
informação; 
- Lixamento e repintura na cor e tonalidade indicada pelas 
prospecções.  
15.2.1. Segundo Pavimento 
15.2.1.1. Recuperação de porta conforme procedimento, de 
madeira c/ pintura, 1 folha de abrir: P22.7 (copa C02).  
15.2.2. Primeiro Pavimento 
15.2.2.1. Recuperação de portas conforme procedimento + 
remoção do folheado de madeira da face interna, de madeira 
com 1 folha de abrir: P19.1 (sala C05), P19.2 (sala C06) e P20 
(hall C02); 
15.2.2.2. Recuperação de portas conforme procedimento + 
remoção do folheado de madeira da face interna, de madeira 
com 2 folhas de abrir: P16.3 (sala C06), P17.1 (sala C11) e 
P17.2 (hall C07). 
15.2.3. Térreo 
15.2.3.1. Porta de madeira com verniz na face externa e 
pintura + tecido na face interna: P6 (sala C04). 
15.2.3.2. Portas de madeira com pintura na face externa e 
folheado de madeira na face interna: P14.1 e P14.2 (balcão do 
bar C12). 
15.3. INTERNAS A REMANEJAR, A SUBSTITUIR OU 
NOVAS 
OBSERVAÇÕES: 
- As portas de madeira a executar deverão dar-se segundo 
projeto e Caderno de Esquadrias. 
- A madeira deverá ser de boa qualidade, isenta de defeitos e 
apresentar-se seca e serrada nas dimensões indicadas em 
projeto. Serão rejeitadas peças empenadas, deslocadas, 
rachadas, com lascas ou qualquer outro defeito que a 
f iscalização verificar como imprópria para utilização na obra. 
15.3.1. Segundo pavimento 
15.3.1.1. Portas a remanejar, de madeira c/ pintura, 1 folha de 
abrir: 
15.3.1.1.1. P22.4: remanejamento do sanitário C13 com sala 
C14 para sanitário C13 com galeria C03; 
15.3.1.1.2. P22.9: inversão do sentido de abertura (san. C04). 
15.3.2. Primeiro Pavimento 
15.3.2.1. PN1: porta nova de madeira, 1 folha de abrir, a 
executar conforme tipologia P19.2 e instalar entre as salas 
C06 e C07; 
15.3.2.2. PN3: porta nova de madeira lisa, 1 folha de abrir, a 
instalar no sanitário C10; 
15.3.2.3. PN4: porta nova de madeira, 1 folha sanfonada, a 
instalar no sanitário C10/ PCD; 
15.3.2.4. P22.4.: porta remanejada, de novo acesso ao 

com 3 folhas internas de abrir, de madeira e vidro, e 3 externas 
venezianas: J7 (sala C09); 
15.5.2.3. Portas a restaurar conforme procedimento, com 2 
folhas internas de abrir, de madeira e vidro, e 4 folhas externas 
venezianas de recolher, metálicas: P9.6 (sala C11), P9.9 (sala 
C05), P9.10, P9.11 e P9.12 (sala C06); P9.13, P9.14, P9.15 e 
P9.16 (sala C07);  
15.5.2.4. PN2: porta a ser reconstituída, com 2 folhas internas de 
abrir, de madeira e vidro, e 4 folhas externas venezianas de 
recolher, metálicas, conforme tipologia P9. Têm-se, como 
remanescentes, as venezianas metálicas externas e, 
parcialmente, as folhas internas de madeira e vidro;   
15.5.2.5. Portas atualmente obstruídas, a serem parcialmente 
reconstituídas e/ou restauradas, com 2 folhas internas de abrir, 
de madeira e vidro, e 4 folhas externas venezianas de recolher, 
metálicas, conforme tipologia P9. Têm-se, como remanescentes, 
as venezianas metálicas externas e não é possível saber, antes 
da desobstrução, se há, ainda, folhas internas de madeira e 
vidro: P9.4 e P9.5 (bar C12); P9.7 (sala C11);   
15.5.2.6. Vitral J20 da escada social, a restaurar conforme o 
seguinte procedimento: 
- Limpeza, por aspiração, para remoção de sujidades superficiais 
e acúmulos de poeira. Após a limpeza, escovar com escovas de 
cerdas macias utilizando-se água e detergente neutro; 
- Realização de desmontagem cuidadosa do vitral após 
catalogação de cada uma das peças para posterior remontagem. 
As peças removidas e catalogadas deverão ser protegidas por 
plástico bolha e acondicionadas em caixa de madeira para 
transporte seguro até o local onde serão restauradas; 
- Retif icação e reforço do caixilho em serralheria. Remoção da 
massa de vidraceiro antiga e lixamento. Aplicação de camada 
protetora antioxidante e pintura f inal em tinta esmalte fosca preta. 
- Retif icação e reforço das ligas de chumbo, respeitando as 
dimensões e características originais. Os trechos danif icados 
deverão ser substituídos por novas ligas de chumbo soldadas a 
quente; 
- As trincas nas peças de vidro poderão receber f itas de cobre 
auto-adesivas, dupla face, em ambos os lados, caso não haja 
comprometimento estético. Nos casos em que as peças de vidro 
trincadas ou danif icadas tenham que ser substituídas, as novas 
peças de vidro deverão apresentar as mesmas dimensões, cores 
e texturas da original; 
- Os locais que apresentam desgaste pontual da pintura deverão 
ser repintados utilizando-se tinta própria para vitral diluída em 
base de óleo de copaíba;  
- A remontagem deverá respeitar a catalogação das peças 
executada antes da desmontagem e deverá ser realizada de 
forma parcial, requadro a requadro. Após o transporte, ao local, 
do caixilho restaurado e dos requadros montados 
separadamente, realizar a instalação do caixilho. Os requadros, 
então, poderão ser recolocados no caixilho utilizando-se nova 
massa de vidraceiro.   
- Após f inalização da remontagem, realizar limpeza f inal com 
panos macios, água e álcool para remoção das sujidades 
remanescentes da fase de instalação.  
15.5.3. Térreo 
15.5.3.1. Vitral J3: idem item 15.5.2.6. relativo ao vitral J20; 
15.5.3.2. Janelas a restaurar conforme procedimento, com 2 
folhas internas de madeira e vidro, de abrir, e 5 externas 
articuladas, de venezianas metálicas: J1.1 e J1.2 (recepção 
C03), e J1.3 e J1.4 (sala C04). Os peitoris de mármore deverão 
ser conservados através de limpeza conforme demais itens de 
mármore original; 
15.5.3.3. Portas a restaurar conforme procedimento, com 2 
folhas internas de madeira e vidro, de abrir, e 6 externas 
articuladas, de venezianas metálicas: P9.1, P9.2 e P9.3 (sala 
C09). 
15.5.4. Subsolo 
15.5.4.1. Gateiras + caixilho interno de ferro e vidro: GJ1.1, 
GJ1.2, GJ1.3 e GJ1.4 (fachada sul); GJ1.5 (fachada oeste); 
15.5.4.2. Gateiras + caixilho interno de ferro e vidro: GJ2.1 e 
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banheiro C13. 
15.3.3. Térreo 
15.3.3.1. PN5: Execução de 2 portas de MDF com 1 folha de 
correr e acabamento em laca fosca na cozinha C15; 
15.3.3.2. PN6: Execução de 1 porta de vidro laminado liso, 
incolor, piso/teto, com ou sem bandeira no mesmo material, 
estrutura metálica, com 4 folhas articuladas; entre cozinha C15 
e sala C16. A intenção, neste caso, é a de integrar esses dois 
ambientes, originalmente um único (a copa), subdividido na 
reforma de 1960. 
15.3.4. Subsolo 
15.3.4.1. Aquisição de 10 portas de madeira com acabamento 
em laminado melamínico, em cor a ser determinada 
posteriormente, nas dimensões indicadas em projeto, inclusive 
batentes e guarnições, em substituição às portas existentes. 
15.4. EXTERNAS A CONSERVAR  
15.4.1. Segundo pavimento 
15.4.1.1. Janelas de madeira com 2 folhas internas de abrir 
venezianas, e 2 externas guilhotina de madeira e vidro: J10.1, 
J10.2, J10.3, J10.4, J10.5, J10.6, J10.7, J10.8, J10.9 e J10.10; 

GJ2.2 (fachada sul);  
15.5.4.3. Gateiras de ferro: G1.1 e G1.2 (fachada leste);  
15.5.4.4. Gateiras c/ portinhola de ferro: G2.1 e G2.2 (fachada 
leste).  
15.6. EXTERNAS A SUBSTITUIR OU NOVAS 
15.6.1. Segundo pavimento 
15.6.1.1. JN1: Reprodução de janela na tipologia J11, de 
madeira com 2 folhas internas de abrir venezianas, e 2 externas 
guilhotina de madeira e vidro, acabamento em pintura, e 
instalação na copa C02 em substituição à atual janela 
basculante; 
15.6.2. Primeiro Pavimento 
15.6.2.1. JN2: Execução de 2 janelas conforme detalhe , de 
madeira e vidro com 2 folhas internas de abrir, acabamento em 
pintura, e instalação na sala C04 em substituição às atuais 
janelas basculantes; 
15.6.3. Térreo 
15.6.3.1. JN3: Execução de 2 janelas conforme projeto, com 1 
folha pivotante de ferro e vidro; acabamento em pintura e 
instalação na cozinha C15 e no depósito C13; 
 

 
16. LOUÇAS, METAIS E BANCADAS DE SANITÁRIOS E COPAS 

OBSERVAÇÕES: 
- Serão especif icados posteriormente; 
- Todos os itens, para efeito de orçamento, de 1ª linha; 
16.1. LOUÇAS  
16.1.1. Aquisição e instalação de bacias sanitárias com caixa 
acoplada nos sanitários: 
16.1.1.1. Segundo Pavimento: C04, C07, C09 e C13; 
16.1.1.2. Primeiro Pavimento: C10; 
16.1.1.3. Subsolo: sanitário/vestiário masculino: prevê-se o 
reaproveitamento das louças removidas do 2º e 1º pavimentos; 
16.1.2. Aquisição e instalação de cubas de apoio nos 
sanitários: 
16.1.2.1. Segundo Pavimento: C07, C09 e C13; 
16.1.2.2. Primeiro Pavimento: C10; 
16.1.3. Aquisição e instalação de lavatórios de engastar nos 
sanitários: 
16.1.3.1. Segundo Pavimento: C04; 
16.1.3.2. Primeiro Pavimento: C10; 
16.1.3.3. Subsolo: sanitário/vestiário masculino; 
16.1.4. Aquisição e instalação de mictórios no sanitário: 
16.1.4.1. Primeiro Pavimento: C10. 
16.1.5. Aquisição e instalação de cubas de cozinha: 
16.1.5.1. Segundo Pavimento:  
16.1.5.1.1.De aço inox, redonda, média: copa C02; 
16.1.5.2. Primeiro Pavimento: C10; 
16.1.5.2.1.De aço inox, redonda, pequena: bar C12; 
16.2. METAIS  
16.2.1. Aquisição e instalação de misturadores para 
lavatórios de banheiros: 
16.2.1.1. Segundo Pavimento: C04, C07, C09 e C13; 
16.2.1.2. Primeiro Pavimento: C10; 
16.2.2. Aquisição e instalação de misturadores para pias de 
cozinha: 
16.2.2.1. Segundo Pavimento: copa C02; 

16.2.2.2. Primeiro Pavimento: bar C12; 
16.2.2.3. Térreo: cozinha C15; 
16.2.3. Aquisição e instalação de registros de AF e AQ: 
16.2.3.1. Segundo Pavimento: sanitários C04, C07, C09 e C13; 
copa C02; 
16.2.3.2. Primeiro Pavimento: C10; bar C12; 
16.2.3.3. Térreo: cozinha C15; 
16.2.3.4. Subsolo: sanitários masculinos; prevê-se o 
reaproveitamento das louças removidas do 2º e 1º pavimentos; 
16.3. ACESSÓRIOS 
16.3.1. Aquisição e instalação de barras para banheiros PCD: 
- Barras de apoio Crismoe; 
- Banco articulado para deficientes Deca ou Crismoe; 
- Papeleira, toalheiro, porta-papel higiênico Jofel Linha Futura 
inox; 
16.3.1.1. Segundo Pavimento: sanitário C04; 
16.3.1.2. Primeiro Pavimento: sanitário C10;  
16.3.1.3. Subsolo: sanitário/vestiário masculino;  
16.3.1.4. Aquisição e instalação de espelhos para os 
sanitários, de cristal, espessura = 6mm, nas dimensões 
indicadas nos detalhes de sanitários. 
16.4. BANCADAS 
16.4.1. Aquisição e instalação de bancadas de mármore 
marrom absoluto, nas dimensões indicadas em projeto. As 
observações relativas à especif icação do mármore são as 
mesmas acima relatadas para os pisos de mármore dos 
sanitários. 
16.4.1.1. Segundo Pavimento: sanitários C07, C09 e C13; 
16.4.1.2. Primeiro Pavimento: 
16.4.1.3. Sanitário C10; 
16.4.1.4. Bar C12; 
16.4.1.5 Térreo: 
16.4.1.6. Cozinha C15; 
16.4.2. Aquisição e instalação de bancada de granito, nas 
dimensões indicadas em projeto:  
16.4.2.1. Segundo Pavimento: copa C02. 

17. OUTROS 

17.1. GUARDA-CORPOS  
17.1.1. A Conservar 

- Remoção da camada de tinta existente; 
- Lixamento; 
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17.1.1.1. Restauração dos guarda-corpos de ferro dos balcões 
no Primeiro Pavimento, sala C06: 
- Escovamento das peças de ferro com escova metálica para 
que a oxidação solta e as sujidades sejam eliminadas; 
- Lixamento das superfícies; 
- Aplicação de thiner para remoção de impregnações oleosas e 
pó; 
- Remoção das camadas de tinta existentes; 
- Lixamento; 
- Aplicação de tinta primer convertedora de ferrugem; 
- Aplicação, após secagem, de demão de zarcão laranja diluído 
em 10% de aguarrás; 
- Aplicação, após secagem, de camadas f inas e sucessivas de 
massa a óleo, lixada e limpa com pano umedecido em água, 
para nivelamento das superfícies; 
- Aplicação, após secagem, de esmalte à base de água na cor 
identif icada pela prospecção, em tonalidade a ser definida 
mediante testes na presença da f iscalização; 
17.1.1.2. Conservação dos guarda-corpos da escada social 
através somente de limpeza após remoção das proteções; 
17.1.1.3. Reinstalação dos corrimãos da escada do hall C02 e 
conservação através de limpeza; 
17.1.1.4. Conservação do guarda-corpo da escada de serviço 
externa C14 através de limpeza e pintura. 
17.1.2. A Executar 
17.1.2.1. Escadas de serviço: 
- Execução de corrimão de alumínio f ixado através de perf is 
chumbados nas paredes de alvenaria, com diâmetro de 4,0cm; 
acabamento em alumínio fosco ou pintura eletrostática.  
17.2. MARQUISES E VIDROS FIXOS  
17.2.1. Restauração das marquises de ferro e vidro do porte-
cochère C01 e sobre a porta de acesso ao hall C06: 
- Após remoção e transporte para serralheria, escovamento das 
peças de ferro com escova metálica para que a oxidação solta 
e as sujidades sejam eliminadas; 
- Remoção dos vidros aramados; 
- Lixamento das superfícies; 
- Aplicação de thiner para remoção de impregnações oleosas e 
pó; 

- Substituição das peças danif icadas pela corrosão por outras 
com as mesmas características das existentes; 
- Aplicação de tinta primer convertedora de ferrugem; 
- Aplicação, após secagem, de demão de zarcão laranja diluído 
em 10% de aguarrás; 
- Aplicação, após secagem, de camadas f inas e sucessivas de 
massa a óleo, lixada e limpa com pano umedecido em água, 
para nivelamento das superfícies; 
- Substituição dos vidros trincados por outros com as mesmas 
características das existentes; 
- Aplicação, após secagem, de esmalte grafite na mesma 
tonalidade do existente; 
- Reinstalação das peças com o mesmo processo de f ixação 
atual, porém com aplicação de selante à base de silicone entre 
o perf il e a parede. 
17.2.2. Restauração dos caixilhos f ixos de ferro e vidro do porte-
cochère C01: 
- Lixamento das superfícies; 
- Aplicação de thiner para remoção de impregnações oleosas e 
pó; 
- Remoção da camada de tinta existente; 
- Lixamento; 
- Aplicação de tinta primer convertedora de ferrugem; 
- Revisão da massa de f ixação e substituição dos trechos 
deteriorados; 
- Aplicação, após secagem, de demão de zarcão laranja diluído 
em 10% de aguarrás; 
- Aplicação, após secagem, de camadas f inas e sucessivas de 
massa a óleo, lixada e limpa com pano umedecido em água, 
para nivelamento das superfícies; 
- Aplicação, após secagem, de esmalte grafite na mesma 
tonalidade do existente; 
- Aplicação de selante à base de silicone nos locais onde o perf il 
e a parede se encontram. 
17.3. ELEVADORES 
17.3.1. Instalação de novos elevadores, social e de serviço, 
para os 4 pavimentos nos locais indicados em projeto, 
adequando-se às dimensões da caixa existentes e às atuais 
normas. As especif icações serão fornecidas pelo fabricante. 
17.3.2. Instalação de plataforma elevatória para PCD junto à 
escada da fachada oeste, conforme indicação em projeto. 
 

18. LUMINOTÉCNICA 

VER PROJETO DE LUMINOTÉCNICA 
18.1. INTERIORES 
- Deverão ser reinstaladas, após limpeza e revisão, nos seus 
locais de origem, as luminárias retiradas constantes da listagem 
do item 4.2. das Remoções. O projeto de luminotécnica poderá 
alterar esta orientação; 
 

- Os locais cujas luminárias foram removidas sem 
aproveitamento terão definição no projeto de luminotécnica;  
- Acréscimos poderão dar-se a partir do projeto de 
luminotécnica;  
18.2. FACHADAS 
- Iluminação de fachadas conforme projeto de luminotécnica.  

19. PINTURA DOS INTERIORES 

RECOMENDAÇÕES GERAIS: 
- Deverão ser tomados cuidados especiais no sentido de evitar 
salpicos de tinta em superfícies não destinadas ao mesmo tipo 
de acabamento; 
- Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetida à 
aprovação da f iscalização uma ou mais amostras, com área 
mínima de 1,00 m²; 
- Os serviços de pintura deverão ser executados por 
profissionais de comprovada experiência para cada tipo de 
pintura, propiciando resultado da maior perfeição e com os 
cuidados necessários; 
- Os substratos deverão estar suficientemente endurecidos, sem 
sinais de deterioração, preparados adequadamente para evitar 
danos na pintura em decorrência de deficiências na argamassa; 

19.2.3.1.3. Demais portas de madeira: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta esmalte sintético à 
base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos 
alifáticos, secantes organo-metálicos, acabamento acetinado, 
nas cores a serem determinadas por prospecção; 
19.2.3.2. Externas 
19.3.2.1. Janelas existentes com venezianas de madeira na 
face externa e face interna de madeira e vidro: 
- Pintura com tinta esmalte sintético à base de óleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, acabamento acetinado, na cor a ser determinada 
pelas prospecções, e em concordância com a restauração 
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- As superfícies a serem pintadas deverão estar limpas, isentas 
de sujidades ou materiais oleosos. Para tanto, deverá ser feita 
limpeza com o uso de escovas e água; 
- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 
precedente estiver perfeitamente seca. 
19.1. SEGUNDO PAVIMENTO 
19.1.1. Paredes 
19.1.1.1. Galeria C03: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta acrílica fosca nas 
cores estabelecidas pelas prospecções a serem realizadas após 
remoção do atual forro; 
19.1.1.2. Salas C05, C06, C08, C10, C11, C12, C14 e C15: 
- Manutenção da pintura existente ou/e pintura sobre a pintura 
existente com tinta acrílica fosca na cor branca; 
19.1.1.3. Sanitários C04, C07, C09 e C13; e copa C02;  
- Pintura sobre massa corrida acima de h=1,60m até o forro, com 
tinta acrílica semi-brilho na cor branca; 
19.1.1.4. Hall e Escada de serviço C01: 
- Pintura acima de h=1,60m até o teto, com tinta texturizada na 
cor branca; 
19.1.2. Forros 
19.1.2.1. Galeria C03: 
- Pintura sobre forro reconstituído com tinta látex fosca nas cores 
estabelecidas pelas prospecções a serem realizadas após 
remoção do atual forro; 
19.1.2.2. Demais cômodos: 
- Manutenção da pintura existente ou/e pintura sobre a pintura 
existente dos forros de madeira, com tinta esmalte sintético 
branco à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, 
acabamento acetinado; 
19.1.1.3. Escada de serviço C01: 
 - Regularização das superfícies com massa corrida e lixamento; 
- Aplicação de duas demãos de látex acrílico; 
19.1.3. Esquadrias 
VER ITEM ESQUADRIAS 
19.1.3.1. Internas 
19.1.3.1.1. Portas de madeira e portas corta-fogo: 
- Manutenção da pintura existente ou/e pintura sobre a pintura 
existente com tinta esmalte sintético branco à base de óleo 
vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, acabamento acetinado; 
19.1.3.1.2. Portas de treliça de madeira dos armários da galeria 
C03 e da sala C14: 
- Manutenção da pintura existente ou/e pintura sobre a pintura 
existente com tinta esmalte sintético branco à base de óleo 
vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, acabamento acetinado; 
19.1.3.2. Externas 
19.1.3.1. Janelas existentes, venezianas de madeira e face 
interna das janelas guilhotina de madeira e vidro: 
- Manutenção da pintura existente ou/e pintura sobre a pintura 
existente com tinta esmalte sintético branco à base de óleo 
vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, acabamento acetinado; 
- Nas faces externas das janelas guilhotina, pintura sobre pintura 
existente com tinta esmalte sintético à base de óleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, acabamento acetinado, na cor a ser determinada 
pelas prospecções e em concordância com a restauração das 
fachadas; 
19.1.3.2. Janela nova JN1: 

cromática dos ambientes e das fachadas; 
19.3.2.2. Portas existentes ou a reconstituir, com venezianas 
metálicas na face externa e face interna de madeira e vidro: 
- Pintura com tinta esmalte sintético à base de óleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, acabamento acetinado, na cor a ser determinada 
pelas prospecções, e em concordância com a restauração 
cromática dos ambientes e das fachadas; 
19.3.2.2. Janelas novas JN2: 
- Lixamento e aplicação de esmalte sintético à base de óleo 
vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, acabamento acetinado; cor em 
concordância com a restauração cromática dos ambientes e 
das fachadas. 
19.3. TÉRREO 
19.3.1. Paredes 
19.3.1.1. Depósito C08 e escada C14: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta acrílica na cor 
branca; 
19.3.1.2. Depósito C13:  
- Pintura sobre massa corrida acima de h=1,60m até o forro, 
com tinta acrílica semi-brilho na cor branca; 
19.3.1.3. Hall e Escada de serviço C18: 
- Pintura acima de h=1,60m até o teto, com tinta texturizada na 
cor branca; 
C14 
19.3.1.3. Biblioteca C05, cozinha C15 e sala C16, hall C19 e 
galeria C21: 
- Pintura com tinta acrílica nas cores a serem determinadas 
por prospecções; 
19.3.1.4. Cômodos C02, C04, C06, C07 e C09: Ver item 
Paramentos; 
19.3.2. Forros 
19.3.2.1. Depósitos C08 e C13, escada C14, hall e escada de 
serviço C18: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta látex na cor branca; 
19.3.2.2. Biblioteca C05, e cozinha C15, sala C16 e hall C19: 
- Pintura com tinta látex nas cores a serem determinadas por 
prospecções; 
19.3.2.3. Recepção C03 e Galeria C21: 
- Acabamento a ser determinado após prospecções; 
19.3.2.4. Cômodos C02, C04, C06, C07 e C09: Ver item 
Forros; 
19.3.3. Esquadrias 
VER ITEM ESQUADRIAS 
19.3.3.1. Internas 
19.2.3.1.1. Portas corta-fogo do hall serviço C18: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta esmalte sintético à 
base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos 
alifáticos, secantes organo-metálicos, acabamento acetinado, 
na cor branca; 
19.2.3.1.2. Porta entre hall C02 e sala C04: 
- Face interna: pintura sobre pintura existente com tinta 
esmalte sintético à base de óleo vegetal semi-secativo, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, 
acabamento acetinado, na cor a ser identif icada por 
prospecção; 
- Face externa: aplicação de verniz fosco após remoção do 
verniz existente; 
19.2.3.1.3. Portas/painéis PN5, porta PN6 e painéis de correr 
da biblioteca C05: 
- Laca fosca em cor a ser determinada após prospecções nas 
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- Lixamento e aplicação de esmalte sintético branco à base de 
óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, 
cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organo-metálicos, acabamento acetinado conforme item 
23.1.3.1. 
19.2. PRIMEIRO PAVIMENTO 
19.2.1. Paredes 
19.2.1.1. Hall e Escada de serviço C03: 
- Pintura acima de h=1,60m até o teto, com tinta texturizada na 
cor branca; 
19.2.1.2. Hall elevador social C02 e hall entre C02 e C05: 
- Pintura sobre seladora, com tinta acrílica na cor determinada 
pela prospecção; 
19.2.1.3. Sanitário C10: 
- Pintura sobre massa corrida acima de h=1,60m até o forro, com 
tinta acrílica semi-brilho na cor branca; 
19.2.1.4. Salas C05, C06, C07 e C11: 
- Os acabamentos serão definidos após remoção dos lambris e 
prospecções; 
19.2.1.5. Galeria C08 e bar C12:  
- Pintura sobre seladora, com tinta acrílica nas cores bege e 
verde, nas tonalidades já determinadas por prospecção; 
19.2.1.6. Sala C09:  
19.2.1.6.1. Parede externa: pintura sobre seladora, com tinta 
acrílica na cor verde original já determinada por prospecção, com 
manutenção de janela contendo a estratigrafia da parede; 
19.2.1.6.2. Paredes internas: pintura sobre pintura existente com 
tinta acrílica na cor verde original já determinada por prospecção; 
19.2.1.6. Sala C04:  
Pintura sobre pintura existente com tinta acrílica na cor branca; 
19.2.2. Forros 
19.2.2.1. Galeria C08 e bar C12: 
- Pintura sobre forro reconstituído com tinta látex fosca nas cores 
estabelecidas pelas prospecções a serem realizadas após 
remoção do atual forro; 
19.2.2.2. Hall e Escada de serviço C03, Sala C04 e hall entre 
C02 e C05: 
- Regularização das superfícies com massa corrida e lixamento; 
- Aplicação de duas demãos de látex acrílico; 
19.2.2.3. Hall C01, hall C02, Sala C09: 
- Pintura sobre seladora, com tinta látex fosca nas cores a serem 
determinadas por prospecção; 
19.2.2.4. Salas C05, C06, C07 e C11: 
- Os acabamentos serão definidos após prospecções. 
19.2.3. Esquadrias 
VER ITEM ESQUADRIAS 
19.2.3.1. Internas 
19.2.3.1.1. Portas corta-fogo: 
- Pintura sobre pintura existente com tinta esmalte sintético à 
base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e 
inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, 
secantes organo-metálicos, acabamento acetinado, na cor 
branca; 
19.2.3.1.2. Portas do hall entre C02 e C05: 
- Aplicação de verniz fosco após remoção do verniz existente; 

paredes dos cômodos aos quais pertencem; 
19.2.3.1.4. Portas do balcão do bar C12: 
- Face externa: pintura sobre pintura existente com tinta 
esmalte sintético à base de óleo vegetal semi-secativo, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, 
acabamento acetinado, na cor branca; 
- Face externa: aplicação de verniz fosco após remoção do 
verniz existente; 
19.3.3.2. Externas 
19.3.3.3. Portas metálicas: 
- Pintura com tinta esmalte na cor grafite;  
19.3.3.4. Janelas metálicas existentes: 
- Pintura com tinta esmalte na cor grafite; 
19.3.3.5. Sala C09: portas com venezianas metálicas na face 
externa e face interna de madeira e vidro: 
- Pintura com tinta esmalte sintético à base de óleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, acabamento acetinado, na cor a ser determinada 
pelas prospecções, e em concordância com a restauração 
cromática dos ambientes e das fachadas; 
19.3.3.6. Recepção C03 e Sala C04: janelas com venezianas 
metálicas na face externa e face interna de madeira e vidro: 
- Pintura com tinta esmalte sintético à base de óleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-
metálicos, acabamento acetinado, na cor a ser determinada 
pelas prospecções, e em concordância com a restauração 
cromática dos ambientes e das fachadas; 
19.3.3.5. Cozinha C15 e depósito C13: janelas metálicas 
novas: 
- Cozinha: faces interna e externa com pintura esmalte na cor 
estabelecida para as venezianas externas metálicas; 
- Depósito: faces interna e externa com pintura esmalte na cor 
grafite; 
19.4. SUBSOLO 
19.4.1. Paredes 
19.4.1.1. Hall e Escada de serviço C01: 
- Pintura acima de h=1,60m até o teto, com tinta texturizada na 
cor branca; C14 
19.4.1.2. Circulação C02 
- Pintura acima de h=1,60m até o teto, com tinta acrílica sobre 
massa corrida na cor branca; 
- Aplicação nos tijolos à vista, de resina acrílica incolor e fosca 
para tijolos; 
19.4.2. Forros 
- Pintura com tinta látex nas cores a serem determinadas por 
prospecções; 
- Exceto câmaras frigoríf icas e circulação C02; 
19.4.3. Esquadrias 
VER ITEM ESQUADRIAS 
19.4.3.1. Porta metálica: 
- Pintura com tinta esmalte na cor grafite;  
19.4.3.2. Janelas metálicas basculantes: 
- Pintura com tinta esmalte na cor grafite;  
19.4.3.3. Gateiras e janelas com gateiras: 
- Pintura com tinta esmalte na cor grafite.  

20. RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS 

VER FACHADAS_MAPAS DE DANOS  
OBSERVAÇÕES INICIAIS: 
- O edifício apresenta revestimento de argamassa em 
estereotomia na área correspondente ao pavimento térreo e 
subsolo, e de argamassa lisa nas áreas correspondentes aos 
andares superiores; e brasões e esculturas em argamassa 

- Em caso de comprometimento das alvenarias, notadamente 
nos locais de passagem de condutores de águas pluviais 
provenientes das cobertas, deverá ser checada a massa de 
assentamento, e corrigida se for o caso; 
- Deverá ser previsto tempo para secagem das áreas úmidas 
antes do refazimento dos revestimentos; 
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moldada e pigmentada; 
- Como pode ser verif icado no Mapa de Danos das fachadas, o 
estado de conservação é ruim e apresenta quantidade 
considerável de patologias; 
- Além das usuais devidas aos desgastes pelo tempo com 
ausência de manutenção, tem-se, como causas das patologias 
das mais destrutivas: 
 - a falência dos condutores de águas pluviais que 
descem embutidos nas alvenarias e cujo sistema de drenagem 
no térreo também se encontra destruído, em desuso ou 
comprometido; 
 - a corrosão das marquises do térreo, notadamente 
na fachada sul; 
 - a inf iltração oriunda dos pisos sem 
impermeabilização dos balcões do 1º pavimento, atingindo as 
fachadas norte e leste; 
 - a existência de jardineiras no pátio interno, junto às 
3 fachadas que o compõem; e de jardim junto à fachada leste; 
e 
- A restauração das fachadas, assim, pressupõe a eliminação 
dessas causas de deterioração. 
 - Além das usuais devidas aos desgastes pelo tempo com 
ausência de manutenção, tem-se, como causas das patologias 
das mais destrutivas: 
- A conservação, restauração e reconstituição de esquadrias 
constam do item 15./Esquadrias e do item : 
20.1. PROTEÇÕES 
- As proteções deverão ser executadas antes das obras de 
restauração das fachadas. 
- As proteções de esquadrias estão relacionadas no item 
2./Proteções. 
20.1.1. Das duas esculturas inseridas em nichos na fachada 
sul, através de caixas de compensado sem coloração, envoltas 
externamente por lona plástica; 
20.1.2. Das volutas de arenito que ladeiam a escadaria, 
através de caixas de compensado sem coloração, envoltas 
externamente por lona plástica; 
20.1.3. Dos caixilhos f ixos de ferro e vidro do porte-cochère da 
fachada leste; 
20.1.4. Dos brasões nas fachadas do porte-cochère a norte, 
leste e oeste; e do brasão da fachada sul, com plástico-bolha + 
lona plástica; 
20.1.5. Das ânforas dos terraços da fachada norte, através de 
caixas de compensado sem coloração, envoltas externamente 
por lona plástica. 
20.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
20.2.1. Demolição da laje inserida na fachada oeste; 
20.2.2. Demolição da laje inserida na fachada oeste; 
20.2.3. Demolição das lajes de apoio para aparelhos de ar 
condicionado das fachadas da biblioteca C05 e do bar C11 
voltadas para o pátio C10; 
20.2.4. Remoção de aparelhos de ar condicionado de 
esquadrias e de alvenarias conforme já relacionado no item 
4./Remoções e Demolições: fachada sul (sala C11 do 1º 
pavimento) e fachada norte (salas C05, C06 e C07 do 1º 
pavimento); 
20.2.5. Remoção de janelas basculantes de ferro e vidro 
conforme já relacionado no item 4./Remoções e Demolições: 
fachada norte (sala C04 do 1º pavimento); fachada oeste (sala 
C02 do 2º pavimento, sala C04 do 1º pavimento, cozinha C15 
e depósito C13 do térreo); 
20.2.6. Desobstrução de vãos de portas fechados com 
alvenaria conforme já relacionado no item 4./Remoções e 
Demolições: fachada sul (sala C11 do 1º pavimento) e fachada 
norte (salas C05, C06 e C07 do 1º pavimento); 
20.2.7. Demolição de alvenarias: 
- Para reconstituição da fachada, na área correspondente ao 
sanitário C07 do 2º pavimento.  

- O refazimento deverá dar-se conforme item 23.3.1.3. 
20.4.2. Obturações inadequadas 
20.4.2.1. Remoção manual e cuidadosa dos trechos com 
obturações inadequadas presentes em todas as fachadas; 
20.4.2.2. Execução de novo revestimento utilizando argamassa 
com a mesma composição e traço da existente e definida a 
partir d0 exame laboratorial; 
20.4.3. Trincas e fissuras 
20.4.3.1. Abertura das trincas e f issuras presentes em todas as 
fachadas e classif icação quanto às causas, superficialidade ou 
profundidade das mesmas; 
20.4.3.2. Obturação com argamassa reproduzindo a composição 
e traço da existente e definida a partir de exame laboratorial; 
20.4.3.3. Fachada oeste: após abertura da trinca, será analisada 
a amarração da parede executada na década de 1960 em 
relação à parede original, no térreo. Há a probabilidade de ser 
necessária a execução de reforço com grampos de aço. 
20.5. ORNAMENTOS 
20.5.1. Frisos, cimalhas, molduras, mísulas, capitéis, 
balaústres 
20.5.1.1. Serviços preliminares: 
- Checagem dos elementos individualmente verif icando 
ancoragem do ornamento à superfície; 
- No caso de elementos soltos, catalogar, embalar em plástico-
bolha e acondicionar em caixas de madeira para posterior 
limpeza e restauro, evitando a perda do ornamento durante a 
limpeza das fachadas; 
20.5.1.2. Restauração de mísulas, capitéis e balaústres bem 
ancorados no paramento: 
- Remoção dos excessos de tinta que obliteram os relevos, 
manualmente ou por jateamento individual de água sob pressão 
controlada; 
- Recuperação dos ornamentos com obturações e 
preenchimentos das lacunas em argamassa  
com composição e traço idênticos aos originais; 
- Reprodução das partes faltantes com a mesma técnica, 
formato e dimensões dos existentes, com moldes de gesso ou 
de silicone feitos a partir de peças íntegras existentes; 
20.5.1.3. Restauração de frisos e molduras: 
- Recuperação ou reprodução em argamassa com composição e 
traço idênticos aos originais utilizando carrinhos (ou cintéis) 
feitos de chapa de aço com reprodução da seção do perfil; 
- O procedimento será definido, com a f iscalização, a partir dos 
resultados obtidos; 
- Em caso de comprometimento das argamassas, estas serão 
removidas; 
- Considerar que as cimalhas, cornijas, frisos e molduras desta 
edif icação são elementos maciços, ou seja, compostos por base 
de tijolos e revestimento de argamassa moldada por cintéis; 
20.5.2. Brasões e esculturas 
- Por se tratar de ornamentação especial, de valor artístico e, 
portanto, de maior importância que as demais, a restauração 
desses elementos deverá se executada por restaurador com 
experiência comprovada em restauração de esculturas; 
20.6. CANTARIA 
20.6.1. Granito de composição do porte-cochère, fachada 
leste 
20.6.1.1. Limpeza com água pressurizada a baixa pressão. As 
peças encontram-se em bom estado não havendo necessidade 
de restauração.  
20.6.2. Arenito de arremate lateral da escadaria da fachada 
sul 
20.6.2.1. Limpeza segundo o seguinte procedimento: 
- Aplicação de compressas feitas com polpa de papel ou de 
algodão, com 25g de bicarbonato de amônia + 25g de fungicida 
EDTA para cada litro de água; 
- Após uma ou mais horas (tempo a ser monitorado), remoção 
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20.2.8. Demolição de pisos: 
- Do revestimento de pedra portuguesa das calçadas que 
circundam as fachas leste e sul, conforme já relacionado no 
item 4./Remoções e Demolições; 
- Do revestimento de granito cinza Mauá liso da escadaria da 
fachada sul, conforme já relacionado no item 4./Remoções e 
Demolições. 
20.2.9. Remoção, para restauro e posterior reinstalação, das 
marquises de ferro e vidro das fachadas leste e sul; 
20.2.10. Remoção, para restauro e posterior recolocação, das 
ânforas da fachada leste; 
20.2.11. Remoção da vegetação incrustrada nas fachadas 
norte, leste e sul. 
20.3. LIMPEZA 
20.3.1. Jateamento com água pressurizada, pressão 
controlada e sabão neutro, de toda a superfície das fachadas, 
de modo a remover, ao máximo: sujidades, manchas de 
umidade, pátinas biológicas, crostas negras, eflorescências 
salinas e pintura desgastada ou se destacando; 
- A intensidade da pressão deverá variar de acordo com a 
resistência e a intensidade das patologias; 
- Nas áreas agredidas por pátina biológica, deverá ser aplicado 
também fungicida; 
- Deverá ser removida, ao máximo, a última camada de tinta 
látex; 
20.3.2. A partir do jateamento, remoção manual com escova 
de cerdas duras, água e detergente neutro, dos 
remanescentes das patologias acima mencionadas;  
20.3.3. Jateamento, somente com água pressurizada e 
pressão controlada, de toda a superfície das fachadas de 
modo a remover resíduos remanescentes dos procedimentos 
anteriores; 
20.4. REVESTIMENTOS 
20.4.1. Áreas com destacamento das argamassas 
20.4.1.1. Checagem, por percussão com martelo de borracha, 
das áreas próximas àquelas com destacamento de argamassa; 
20.4.1.2. Remoção do revestimento destacado do substrato; 
20.4.1.3. Obturação do revestimento destacado do substrato 
utilizando argamassa com a mesma composição e traço da 
existente e definida a partir de exame laboratorial; 
20.4.1.4. Checagem e mapeamento das áreas onde persistem 
manchas de umidade de modo a verif icar eventuais 
comprometimentos das argamassas e alvenarias; 

da polpa e enxágue da área com água, utilizando escova de 
cerdas macias para auxiliar na remoção das sujidades; 
20.6.2.2. Reintegrações segundo o seguinte procedimento: 
- Resina poliéster pigmentada (com o respectivo catalizador), 
misturada com silício + carbonato de cálcio + dióxido de titânio + 
pó xadrez na cor do arenito em questão + pó de pedra; 
- A proporção será decidida em obra, conjuntamente à 
f iscalização, de modo a obter-se resultado compatível com a 
textura e coloração originais do arenito;  
20.6.2.3. Acabamento através de aplicação de resina de 
silicone. 
20.7. IMPERMEABILIZAÇÃO 
20.7.1. Platibandas e canaletas 
20.7.1.1. Executar a impermeabilização das canaletas entre 
platibandas e telhados de mansarda, em cota de nível 
equivalente à do 2º pavimento: 
- Utilizar manta de 1ª qualidade; 
- Subir com a manta em trechos de paredes e nas platibandas. 
20.7.2. Bases das alvenarias 
20.7.2.1. Após remoção das calçadas de pedra portuguesa será 
verif icada a condição do embasamento das paredes quanto à 
umidade ascendente. Caso se demostre necessário, será 
proposto sistema de drenagem através de canaletas perimetrais 
a ser executado sob o novo calçamento. 
20.8. PINTURA 
20.8.1. Lixamento das superfícies; 
20.8.2. Aplicação de seladora; 
20.8.3. Pintura com tinta e cor a serem determinadas a partir da 
remoção da atual camada de pintura. As principais épocas de 
construção de ampliações e anexos serão diferenciadas através 
de tonalidades de cor da pintura. 
 
Arq. Nelson Dupré 
Arq. Maria Luiza Dutra 
 
Em 06 de julho de 2011. 
Revisão 01 em 20 de julho de 2011. 
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ANEXO 2 
 

Mackenzie College 
 

Diretrizes do Projeto de Restauro e Adaptação 
 

- Preservar os elementos estilísticos, a ornamentação arquitetônica e os materiais de 

acabamento que se mantêm intactos e respeitam a tipologia original do prédio; 

- Considerar passíveis de demolição elementos construídos posteriormente para adaptação 

dos cômodos aos usos de cada época; 

- Reconstruir paredes e postar originais, considerando a tipologia arquitetônica original, desde 

que a intervenção fique visível; 

- Refazer peças faltantes com modelo e material semelhante, a serem obtidos por meio de 

testes de laboratório; 

- Revisar o sistema estrutural, elétrico, hidráulico, de telefonia, segurança e ar-condicionado, 

adaptando-os ao projeto do Centro Histórico. 

 

 
Alguns tópicos do Memorial Descritivo do Projeto Executivo 
 
Proteção 
• usar manta de moletom, de lona plástica e Madeirit para impedir a entrada de água nos 

ladrilhos hidráulicos do térreo e nas escadas externas de acesso. 

 

Demolições e remoções 
• iniciar o trabalho pela parte superior da edificação, mediante emprego de calhas, evitando-se 

o lançamento em queda livre; 

• usar as melhores técnicas disponíveis para evitar danos na demolição de tabiques, 

alvenarias, pisos, forros e na remoção de carpetes, dos frisos das arestas das paredes das 

janelas e das descidas de águas pluviais, entre outras retiradas; 

• reaproveitar materiais removidos, como telhas, portas e luminárias originais e antigas, 

devidamente restaurados; 

• descartar materiais removidos não originais, como calhas, instalações elétricas e hidráulicas, 

forros (de Eucatex e de treliça), pisos de cerâmica dos sanitários, entre outros. 
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Cobertura 
• nas venezianas da camarinha, substituir peças de madeira por peças de modelo e material 

semelhantes, com posterior aplicação de verniz; 

• nas escadarias, dentro do mesmo procedimento, revisar o madeiramento e substituir 

totalmente o guarda-corpo e o corrimão. 

 

Barroteamento do sótão 
• limpar e executar reforço estrutural para suporte de instalações de equipamento de ar-

condicionado e caixas-d'água. 

 

Paredes e lajes 
• restaurar alvenaria de tijolos cerâmicos e de tabique, mediante abertura manual cuidadosa, 

para passagem de instalações em geral, e posterior fechamento, respectivamente, com 

obturações de argamassa de cimento e areia, e com estuque e gesso; 

• fechar com concreto celular os vãos entre as seguintes paredes: entre a sala de exposição e 

a secretaria, e entre a mesma sala de exposição e a diretoria; 

• construir novas paredes na copa, vestiário e sanitários, com blocos de concreto; 

• construir três paredes na cabine do elevador em vidro temperado, encaixilhado por chapas 

dobradas de aço escovado e portas de vidro, com mecanismo de fecho eletromecânico; 

• construir lajes entre o primeiro e o segundo pavimento, nos sanitários e antecâmara, para 

apoio dos equipamentos de ar-condicionado. 

 

Revestimentos de paredes 
• hidrofugar em duas demãos, por meio de pulverização, as paredes de tijolos aparentes e os 

patamares das escadas de acesso à edificação; 

• contratar especialista em restauração de pintura para, de acordo com prospecção 

estratigráfica existente no local: 

- aplicar Paraloid sobre decapagem de pintura até a camada original, na parede de alvenaria 

da sala de época do primeiro pavimento; 

- pintar a "lousa" encontrada sob a argamassa na parede de alvenaria do primeiro pavimento, 

com látex PVA, na cor Preto 21, em duas demãos; 

• pintar com látex acrílico, com acabamento fosco e duas demãos sobre massa corrida acrílica, 

nas seguintes cores e locais: 

- em Branco Neve 01, as paredes de alvenaria existentes nas salas da diretoria, secretaria, 

sala de exposição e café cultural do térreo. Também no auditório, antecâmara, sala de 

reuniões e de exposições do primeiro pavimento, assim como no laboratório de conservação, 

na reserva técnica, antecâmara e sala de consulta do segundo pavimento; 
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- em Pérola 38, a parede de tabique da sala de exposições do térreo; 

- em Flamingo 09, o hall do térreo e as áreas de circulação do primeiro e segundo pavimentos. 

 

Revestimentos de pisos 
• remover e restaurar piso em assoalhados de réguas de 8,5 cm em madeira clara e escura. 

Recolocá-los nas salas de exposição e hall do térreo, e nas salas da antecâmara e de 

circulação do primeiro e segundo pavimentos; 

• remover, restaurar e recolocar piso em assoalho de madeira de uma só coloração, com 

réguas de 10 cm. Recolocá-los na sala de exposição, na secretaria e diretoria do térreo, e na 

sala de consultas do segundo pavimento. 

Observação: Os serviços de remoção e restauração dos pisos assoalhados deveriam conter a 

revisão e a substituição de partes deterioradas, a serem feitas com mesmo tipo e desenho de 

madeira; calafetação das juntas com massa plástica; preparação da superfície por meio de 

raspagem com máquina e uso de sequência de granulometria de lixas, com posterior aplicação 

de resina à base de água; 

• restaurar no local o piso da sala de reuniões do primeiro pavimento, assim como os das salas 

das reservas técnicas e laboratórios de conservação do segundo pavimento; 

• executar pisos novos de 40 x 40 cm, com espessura de 1 cm, acabamento polido, 

entabeirado: 

 - de mármore "branco especial" na copa, na circulação de serviços e sanitários do 

térreo, primeiro e segundo pavimentos; 

 - de mármore branco "espírito santo" no vestiário do térreo. Observação: Os serviços 

deveriam conter camada de regularização sobre a laje existente, com argamassa e cimento e 

areia no traço 1:3, com espessura de 3 cm, seguida de assentamento das placas de mármore 

sobre camada de cimento, com cola na cor branca e juntas secas; 

• executar piso em assoalho de madeira de uma só coloração, com réguas de 10 cm, no café 

cultural e na sala de exposição do térreo, assim como no auditório do primeiro pavimento; 

• executar piso em carpete Beaulieu do Brasil, na linha Bravo, cor 604 Fiesta Red, com 

espessura de 5,5 mm, com acabamento americano. Aplicá-lo sobre assoalho novo no auditório 

do primeiro pavimento. 

 

Forros 
• restaurar macho-e-fêmea, entabeirado, em madeira: 

- com pintura, nas salas de exposição, diretoria, secretaria, café cultural e hall do térreo; na 

sala de época e circulação do primeiro pavimento e nas reservas técnicas, sala de consulta, 

laboratório e antecâmara do segundo pavimento; 

 



202 
Relatório Técnico-Científico: 
“Gêneses e identidade cultural do bairro de Higienópolis, São Paulo. Casarão Dona Veridiana; Mackenzie College e a Vila Penteado: história e requalificação” 
 

 

- com verniz, na sala de circulação do segundo pavimento. Observação: dos serviços 

deveriam constar: remoção mecânica e com auxílio de solventes da tinta existente, 

obturações das partes danificadas com enxertos do mesmo tipo de madeira e com próteses 

de massa plástica cor areia, e, ainda, pintura em esmalte sintético cor Branco Fosco FO 

0300, com acabamento fosco e duas demãos sobre superfície lixada; 

• executar forros novos em gesso atirantado: 

- no barroteamento da copa, área de circulação de serviço e sanitários do térreo e nos 

sanitários do segundo pavimento; 

- na laje dos sanitários e antecâmara do primeiro pavimento; 

• executar forro acústico no auditório do primeiro pavimento: 

- reforçar o isolamento acústico em relação ao piso do segundo pavimento, com placas de 

compensado naval com miolo maciço e contraplacados de compensado naval de 

fibrocimento fixadas no reforço estrutural e apoiadas com mastique elástico tipo espuma de 

polietileno expandido, com células fechadas; 

- executar forro em fibra mineral atirantado nas placas de gesso acartonado; 

- executar sanca em gesso liso acartonado fixada na parede com baguetes e tirantes nas 

placas de gesso acartonado; 

- executar forro na cabine do elevador com duas placas de vidro temperado jateado e placas 

de forro colmeia, de forma a permitir a ventilação. 
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ANEXO 3 
VILA PENTEADO - Etapas de trabalho realizadas pelo Canteiro de Restauro CPC-USP 

Texto: Arq. Dra. Regina A. Tirello - Imagens e diagramação: Priscila Menegasso 
Obtido em: http://www.usp.br/cpc/v1/php/wf09_downloads.php 

 
Painel 1 
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Painel 2 
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Painel 3 
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Painel 4 
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Painel 5 
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Painel 6 
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Painel 7 
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Painel 8 
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Painel 9 
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ANEXO 4 

Alguns pontos das Avaliações dos Pareceristas 
 
Parecerista 1; 

O projeto "Gênesis e Identidade Cultural do Bairro de Higienópolis, São Paulo" apresenta-se, em seu 
conjunto, de forma clara e com programação condizente com o cronograma proposto. A título de 
contribuição, vale entretanto ressaltar algumas passagens que no projeto me parecem pouco 
esclarecidas ou até mesmo desconexas. 
O item Objetivos Específicos apresenta três subitens, sendo que o segundo dentre eles trata da 
contribuição "para o aprofundamento da interpretação das posturas de preservação e da legislação urbana 
para a compreensão da interface das duas nas práticas de preservação adotadas na região". Os dois termos 
elencados “posturas de preservação e legislação urbana” tem sido, ao longo do tempo, objeto de 
profundas transformações e diferentes interpretações. A discussão contemporânea, principalmente no que 
se refere à preservação, tem sido tão rica quanto plena de contraditórios. O projeto não deixa claro qual o 
envolvimento previsto para esse assunto, como pretende tratá-lo e quais os pressupostos iniciais de sua 
abordagem. 
Por outro lado, no subitem 5.1 – Aspectos históricos e urbanísticos, desenvolve uma ampla argumentação 
sobre o desenvolvimento do capitalismo e a sobre as repercussões da revolução industrial, 
principalmente na Inglaterra, sem que isso, aparentemente, implique em alguma luz sobre o trabalho proposto, 
ou mesmo as repercussões no Brasil e na cidade de São Paulo. Vale, entretanto, ressaltar que ao final dessa 
argumentação sobre a revolução industrial o texto aborda o aparecimento do estilo eclético, estilo este que 
será amplamente utilizado nas construções do final do XIX e começo do XX em São Paulo. Ainda assim o 
texto apresenta-se um tanto desconexo, quase um corpo estranho ao projeto. 

Parecerista 2; 

A revisão bibliográfica, a rigor, não foi feita, ao menos em um item específico do Projeto que 
abordasse criteriosamente “o estado da arte”. Podemos vislumbrar um esboço de “revisão bibliográfica” ao 
longo do texto, mas que é insuficiente. A bibliografia que foi citada no item 5.1 - por exemplo - não é a de 
maior relevância para o trabalho em questão, pois enquanto foram citados autores relativamente desconhecidos, 
nomes como Beatriz Mugayar Kühl, Geraldo Gomes da Silva (arquitetura ferroviária e arquitetura do ferro), e 
Annateresa Fabris (ecletismo) - apenas relembrando alguns — foram ignorados. Por outro lado, na proposição 
central do trabalho - análise dos três casarões — pelo menos no caso do palacete de D. Veridiana Prado 
muito pouco fica a ser desvendado pela pesquisa após os estudos bastante completos de Maria Cecília 
Naclério Homem, estudos citados e reconhecidos inclusive pelo proponente. A discussão da pertinência da 
presente pesquisa e qual a contribuição que ela trará para o estado atual da arte, não foi feita adequadamente. 
Os objetivos, embora bem definidos, não me parecem de todo congruentes, pois se todos os objetivos tendem 
aos estudos de história e de morfologia urbana, a abordagem centrada em três casarões não me parece a mais 
adequada. Sem abandonar esta possibilidade, o Projeto deveria TAMBÉM abordar a análise de modelos 
urbanísticos brasileiros (ou europeus se for o caso) próximos ao do Bairro de Higienópolis, tanto em caráter 
como em cronologia. 
Dessa forma, o enfoque metodológico apresenta-se deficitário: em parte porque ele se apresenta 
desconectado dos objetivos, dando um valor excessivo aos estudos da Vila Maria e da família Prado e não 
enfatizando a questão dos estudos urbanísticos mais amplos, e em parte porque a descrição 
metodológica não conseguiu explicitar como se dará o processo analítico, ou seja, como os três edifícios 
selecionados serão informantes da questão central da pesquisa que é a “gênese e a identidade cultural do 
Bairro Higienópolis” (sic), pois, a princípio, estas edificações informam mais sobre a identidade cultural 
do que sob a gênese propriamente dita, a tese de que eles informariam também sobre a gênese é uma tese 
instigante, mas para tanto precisava ser melhor desenvolvida. 
 


	______. Ricenti polemiche sul restauro architettonico: ripristo filologico o conservazionismo decadente?. Ricerche di Storia dell’Arte. Roma: Carocci Editore, 1984.
	- Limpeza, por aspiração, para remoção de sujidades superficiais e acúmulos de poeira. Após a limpeza, escovar com escovas de cerdas macias utilizando-se água e detergente neutro;

