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ESCULTURAS NO CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES 
OLIVEIRA: ARTE E CONSERVAÇÃO

A Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO), sede da Universi-
dade de São Paulo (USP) na capital paulista, possui vários exemplares da arte 
escultórica instalados em suas praças, jardins ou em exposição dentro das 
instituições de ensino. Este acervo universitário apresenta estátuas, bustos e 
volumes abstratos, confeccionados em diferentes materiais por diferentes ar-
tistas. Pela importância das esculturas, dos seus autores e do seu significado 
para a USP, pelo extenso espaço aberto que o campus apresenta e pela sua 
história, acredita-se que a CUASO pode se tornar um museu a céu aberto da 
cidade de São Paulo, configurando como objetivo geral deste projeto apre-
sentar o seu potencial museológico. Porém, para que a proposta realmente 
tenha validade, deve ser reconhecido o valor de toda a arte escultórica para 
todos que utilizam do espaço universitário e comunidade externa, além de 
estabelecer procedimentos de limpeza e manutenção dos diversos materiais 
utilizados na produção das peças. Por se localizarem em ambiente externo e 
aberto ao público, as esculturas permanecem sob ação de diferentes agen-
tes ambientais, como insolação, variações térmicas e poluição, que associada 
a diferentes atos de vandalismo, aceleram a sua degradação. Frente a essa 
variedade de fatores, tem-se a necessidade de se proceder com estudos es-
pecíficos sobre as manifestações patológicas a fim de propor medidas con-
servativas adequadas para cada caso. Aliado a isso, por ser uma realidade no 
contexto da conservação de construções e objetos de valor histórico e artísti-
co, as ferramentas digitais de escaneamento a laser e fotogrametria auxiliam 
na documentação dos bens, registrando-os na forma de modelos tridimen-
sionais virtuais fidedignos. Logo, o projeto fornece um inventário das obras 
expostas atualizado, e o início da documentação digital das peças, além de 
incluir também uma proposta de manual de conservação para as obras do es-
cultor e ex-professor da FAU USP, Caetano Fraccaroli. O projeto busca propor 
às atuais e futuras gerações de estudantes, professores, funcionários e visi-
tantes, um local onde possam vivenciar o campus com uma nova perspectiva 
e apreciar o seu acervo escultórico na plenitude de sua forma e autenticidade.

PALAVRAS CHAVE: esculturas, conservação, ferramentas digitais, mapa de 
danos.

RE
SU

M
O



AB
ST

RA
CT SCULPTURES IN CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES 

OLIVEIRA: ART AND PRESERVATION

In Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO), headquarters of 
Universidade de São Paulo (USP) in the capital of São Paulo, there are several 
examples of sculptural art installed in its squares, gardens or exhibited inside 
the educational institutions. This university collection features statues, busts 
and abstract volumes made of different materials by different artists. Becau-
se of the importance of the sculptures, their authors and their significance 
for USP, the extensive open space in the campus and its history, it is belie-
ved that CUASO may become an open-air museum in the city of São Paulo, 
with presentation of its museological potential as general goal of this pro-
ject. However, for the proposal to be actually valid, the value of all sculptural 
art shall be recognized for everyone, who uses the university space and the 
external community, in addition to establishing procedures for cleaning and 
maintenance of the different materials used in the production of the pieces. 
As they are located in an external environment, open to the population, the 
sculptures are under the action of different environmental agents, such as 
solar irradiance, thermal variations and pollution, which, associated with dif-
ferent acts of vandalism, speed their degradation up. In view of this variety of 
factors, there is a need to proceed to specific studies on the pathological ma-
nifestations, in order to propose appropriate preservation measures for each 
case. Together with that, because it is a reality in the context of preservation 
of buildings and objects of historical and artistic value, digital laser scanning 
and photogrammetry tools help documenting the assets, registering them as 
reliable three-dimensional virtual models. Thus, the project provides an upda-
ted inventory of the exhibited works, and the beginning of the digital docu-
mentation of the pieces, in addition to including a proposal for a preservation 
manual for the works of the sculptor and former professor at FAU USP, Cae-
tano Fraccaroli. The project seeks to propose a place to the current and future 
generations of students, professors, employees and visitors, where they can 
experience the campus with a new perspective and fully appreciate its sculp-
tural collection in all its forms and authenticity.

KEY WORDS: sculptures, preservation, digital tools, damage map.
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Figura 1:  Esculturas expostas em 
frente à Escola de Comunicação e 
Artes da USP.

Foto: Júlio César Bazani
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1. INTRODUÇÃO

A Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO), 
sede da Universidade de São Paulo (USP), está localizada no bair-
ro do Butantã, zona oeste de São Paulo/SP. Segundo dados da 
Prefeitura do Campus1, a Cidade Universitária está implantada 
numa área total de 3.650.000 m², abrangendo a região da antiga 
Fazenda Butantã, por onde circulam atualmente em torno de 100 
mil pessoas por dia, entre alunos, professores, funcionários e visi-
tantes. 

A ideia de sua criação surgiu na década de 1930 com o ob-
jetivo de abrigar, em um mesmo espaço, faculdades já existentes 
na capital paulista, como a Faculdade de Medicina, no Araçá, a 
Faculdade de Direito, no Largo do São Francisco, e a Escola Poli-
técnica, no Bom Retiro. Inserido num período agitado da história 
brasileira, o projeto da Cidade Universitária enfrentou atrasos e 
paralisações, decorrentes de conflitos políticos e falta de verba 
para a construção de suas instalações.

Ultrapassado estes entraves, pouco a pouco a CUASO to-
mou forma. Sua localização, estrutura e logística sofreram altera-
ções se comparadas com a proposta inicial, mas no final, algumas 
diretrizes foram preservadas, como a proximidade com o rio Pi-
nheiros, a setorização espacial, a praça central integrando os seto-
res administrativos, de moradia e de eventos, e uma larga avenida 
de acesso arborizada. O objetivo de integrar todas as faculdades 
preexistentes não foi completamente atendido, sendo transferida 
para a CUASO apenas a Politécnica.

Além das unidades de ensino e pesquisa, encontram-se ins-

1 Disponível em: http://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/si-

tes/159/2016/08/Campus-USP-da-Capital.pdf. Acesso em: 13 de novembro de 

2019.

1
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taladas em seus jardins e praças exemplares de arte escultórica 
(Figura 1), fruto da criatividade de artistas como Galileo Emendabi-
li, Tomie Ohtake, Caetano Fraccaroli, Caciporé Torres entre outros. 
As obras apresentam iconografias das mais variadas, desde está-
tuas figurativas homenageando os fundadores da USP até obras 
abstratas que brincam com a paisagem universitária. Ao todo, são 
33 obras inseridas na Cidade Universitária, concentradas principal-
mente ao longo do eixo que liga as portarias 1 e 22.

As esculturas foram objeto de catalogação em dois momen-
tos: o primeiro ocorreu em meados da década de 1990, como par-
te do trabalho da Comissão de Patrimônio Cultural da USP (Figura 
2); o segundo, no biênio 2009-2010, como parte da dissertação 
de mestrado de Luciana Perrotti. Naturalmente, houve a aquisi-
ção e retirada de obras ao longo desses anos, fato comprovado 
pela comparação entre os levantamentos anteriores. Essa movi-
mentação ocorreu principalmente devido às trocas frequentes de 
exposição da antiga sede do Museu de Arte Contemporânea da 
USP (MAC-USP), cujo jardim externo concentra maior número de 
obras.

Contrariando a definição tradicional de museus como um es-
tabelecimento limitado por paredes que muitos acreditam, pode-
-se dizer que o campus CUASO é um espaço museológico, porém 
inserido na tipologia de “museu a céu aberto”, cuja exposição 
utiliza a natureza e a paisagem local como suportes. Esse novo 
conceito proliferou-se no século XX, na onda da nova museologia, 
que revolucionou a ideia do que é um museu e o seu papel na co-
munidade onde se encontra.

O museu a céu aberto pode apresentar diferentes objetos 
para exposição, como esculturas, grafites e até mesmo cidades 
inteiras, e se localizar em ambientes até então inimagináveis, 
como o fundo do mar. Esse tipo de museu pode ser encontra-
do em qualquer lugar do mundo, como o Kröller-Müller Museum, 
localizado no Parque Nacional Hoge Veluwe (Holanda), o Museo 
Subacuático de Arte, localizado no mar do caribe que banha o Mé-
xico, o Musée d’Art Urbain et de Street Art, na cidade francesa 
de Neuf-Brisach, cujo acervo de grafites e intervenções artísticas 
utilizam a estrutura da fortaleza construída pelo arquiteto francês 
Sébastien Le Prestre de Vauban, tombada pela UNESCO como 
patrimônio da humanidade, entre outros. No Brasil, tem-se como 
mais conhecidos o Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, 
que dispõe de obras da artista que dá nome à instituição, o Mu-
seu Aberto de Arte Urbana de São Paulo (MAAU), composto por 
grafites de artistas nos pilares das estações do metrô, em frente 
ao Terminal Rodoviário do Tietê, e o Instituto Inhotim (Figura 3), 

2 Levantamento realizado durante o biênio 2018-2019.

Figura 2:  Obras Escultóricas 
em Espaços Externos da USP 
(Comissão do Patrimônio 
Cultural da USP, 1996).

Foto: autor
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em Brumadinho, considerado como um dos museus a céu aberto 
mais prestigiados do mundo.

Para se ter embasamento da necessidade de divulgação da 
arte escultórica da CUASO, ainda mais com a proposta de torná-la 
um museu a céu aberto, no início deste projeto realizou-se uma 
pesquisa via web, utilizando a ferramenta de questionário do Goo-
gle Forms para verificar o nível de familiaridade da comunidade 
uspiana com as obras expostas no campus. Durante 2 semanas, 
os respondentes foram apresentados a fotos de algumas peças e 
responderam a algumas perguntas: se reconheciam a obra, quem 
era o autor(a) e o que ela representava. Como resultado, consta-
tou-se que há  desconhecimento sobre as esculturas da CUASO, 
que acabam sendo despercebidas pelo público. Nota-se também 
que não há divulgação de informações a respeito das obras: o 
último material oficialmente divulgado pela universidade é a pu-
blicação da Comissão de Patrimônio Cultural, datado de 1996, e 
como exposto, já desatualizado. Também é verificável a ausência 
de identificação das peças no local, ou quando há a informação já 
se apagou, e outras nem o têm.

Essa “invisibilidade” é prejudicial às obras, pois acabam por 
torná-las sem importância. A comunidade tem papel fundamental 
na preservação de qualquer bem público, e na ausência de qual-
quer afinidade com este, são deixadas de lado medidas conser-
vativas, como limpeza periódica e protetivas, como instalação de 
câmeras na vizinha da obra. Esculturas expostas ao ar livre sofrem 
a ação ininterrupta de agentes de deterioração - como processos 
de intemperismo químico e biológico - que associados a diferen-
tes atos de vandalismo, aceleram a expansão dos danos e os in-
tensificam.

Figura 3:  Vista panorâmica da 
obra Invenção da cor, Penetrá-
vel Magic Square # 5, De Luxe, 
de Hélio Oiticica, instalada no 
Instituto Inhotim.

Foto: autor

Figura 4:  Detalhe de picha-
ções na obra Palas Atenas, lo-
calizada na Escola Politécnica. 

Foto: Júlio César Bazanin
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No caso das obras da CUASO, muitas se encontram mal con-
servadas, seja pelo envelhecimento natural do material, como pela 
depredação provocada por vândalos (Figura 4). Partes quebradas 
e pichações são visíveis na maioria delas, além do acúmulo de po-
eira, fuligem, pequenas folhas e gravetos. Devido à diversidade de 
materiais que as compõem, para cada material existe metodolo-
gia específica para sua limpeza, manutenção e recuperação, que 
deve ser atendida, visto que uma intervenção inadequada é tão 
prejudicial quanto qualquer fator listado acima.

Conforme exposto, o acervo uspiano de esculturas é uma 
coleção que deve ser preservada, visto a sua relação com perso-
nalidades que fizeram parte da história da universidade, além da 
sua diversidade artística em formatos e cores. É essencial informar 
a esse grande público que participa do campus, e para a comuni-
dade que o frequenta, sobre as obras que se encontram expos-
tas, além de estabelecer princípios que orientem a conservação e 
salvaguarda desses objetos.

Faz-se necessário ressaltar que a ênfase desse estudo não 
é discutir ou abordar os conceitos sobre arte, visto que este é um 
trabalho desenvolvido na Arquitetura, mas sim salientar a impor-
tância das ações de manutenção das obras escultóricas, principal-
mente quando estão em ambientes externos. Neste contexto, a 
identificação das manifestações patológicas, sua recuperação e 
procedimentos adequados para conservação são importantes as-
pectos a serem estudados para dar à Universidade uma contribui-
ção significativa onde ciência, arte e tecnologia se relacionam de 
maneira harmoniosa.

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos.

O primeiro capítulo (Introdução) introduz o leitor ao tema 
que será desenvolvido ao longo da dissertação, apresentando 
como surgiu a proposta de estudar as esculturas da Cidade Uni-
versitária, e as motivações que levaram ao desenvolvimento. Tam-
bém são apresentados os objetivos e a metodologia adotada para 
desenvolvê-los.

O capítulo 2 (A Cidade Universitária Armando de Salles Oli-
veira) apresenta a história da criação do campus, descrevendo o 
processo de formação do espaço físico da Cidade Universitária. 
Aqui, não se pretende esgotar o assunto, mas trazer pontos im-
portantes para contextualizar o tema desta dissertação. A história 
da construção da CUASO foi dividida em quatro momentos, sepa-
rados por fatos considerados importantes pelo autor para a for-
mação deste espaço universitário. Também são apresentadas as 
obras escultóricas expostas no campus, abordando genericamen-
te como ocorreu o processo de instalação das esculturas, suas 
motivações e autores. No encerramento deste assunto, há uma 
linha do tempo, mesclando datas de eventos importantes para a 
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história do campus com datas de instalação de cada escultura.

No capítulo seguinte (Sobre Museus a Céu Aberto) traz-se 
uma definição do que é um museu a céu aberto e algumas infor-
mações sobre exemplos nacionais e internacionais. Aqui, a inten-
ção é mostrar por meio de exemplos nacionais e internacionais 
que a Cidade Universitária apresenta muitos atributos de um mu-
seu a céu aberto. São apresentados as necessidades e as estrutu-
ras já existentes no campus, que podem servir de subsídios para o 
início das discussões sobre a criação de um museu no local.

O quarto capítulo (Conservação de Esculturas a Céu ABer-
to) tem caráter transitório, pois estabelece a ligação entre os dois 
capítulos anteriores, associados com aspectos teóricos e históri-
cos, com os capítulos que abordam assuntos mais técnicos e de 
análise. É abordada a temática da conservação de obras expostas 
externamente, apresentando os pontos a serem considerados na 
formulação de uma proposta de intervenção, exemplos práticos 
empregados no Instituto Inhotim e no Museu Felícia Leirner e pro-
cedimentos voltados para a manutenção das peças.

O capítulo 6 (Manifestações Patológicas e Mapeamento de 
Danos) é uma revisão sobre as manifestações patológicas que 
podem danificar diferentes materiais, fazendo um recorte para 
três materiais: concreto, rochas ornamentais e metais. Também é 
apresentado o mapeamento de danos e a sua importância para o 
planejamento de uma intervenção em bens.

A seguir, o sétimo capítulo (O Uso da Tecnologia na Preser-
vação Patrimonial) trará uma revisão bibliográfica sobre as duas 
tecnologias utilizadas no desenvolvimento deste projeto, fotogra-
metria e escaneamento a laser, e exemplos de sua aplicação.

Na penúltima parte (Aplicações Práticas: As Esculturas de 
Caetano Fraccaroli) serão mostrados os resultados obtidos no 
mapeamento de danos e da modelagem tridimensional de quatro 
obras do ex-professor da FAU USP e escultor Caetano Fraccaroli. 
Assim, além dos mapas e de imagens dos modelos gerados, será 
dedicado um item sobre a biografia do artista e professor.

Encerra-se a dissertação com as considerações finais, procu-
rando mostrar os alcances gerados pelo projeto e a discussão que 
pode surgir a partir dele.

Além deste volume (Volume 1), compõem a pesquisa outros 
dois, totalizando três cadernos. O Volume 2 traz um catálogo de 
obras expostas na CUASO até dezembro de 2018, incluindo um 
mapa com a localização das obras, enquanto o Volume 3 apre-
senta o manual de manutenção para as obras expostas em local 
aberto.
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1.1 Objetivos
O principal objetivo deste projeto é evidenciar o potencial da 

Cidade Universitária em se tornar um museu a céu aberto, frente 
à sua rica coleção de arte escultórica que se encontra exposta em 
suas praças e jardins. A proposta está alinhada com a finalidade 
da Universidade de promover e desenvolver todas as formas de 
conhecimento, por meio de ensino e pesquisa, estabelecida no 
Estatuto da USP, aprovada pela resolução nº 3461, de 7 de outu-
bro de 1988. Neste mesmo instrumento, na sessão que trata da 
constituição da universidade, está explícito que entre unidades e 
órgãos, os museus também compõem a estrutura universitária e 
têm o papel de cumprir os objetivos da instituição.

A viabilidade da proposta se sustenta em dois documentos 
preliminares que constituem os objetivos específicos do projeto, 
que traz um caráter interdisciplinar neste trabalho. Um destes é a 
elaboração de um manual de manutenção para as esculturas, pois 
são perceptíveis as manifestações patológicas em todas as peças, 
em maior ou menor intensidade e a necessidade de intervenção, 
mesmo que mínimas, em algumas peças. Devido ao volume de 
obras expostas, foram utilizadas como objetos de análise as qua-
tro obras do ex-professor da FAU USP, Caetano Fraccaroli: “Ho-
menagem a Júlio de Mesquita Filho”, “Relógio Solar”, “Fita de 
Moebius” e “Monumento à Liberdade”. Este material se encontra 
no Volume 3. Em auxílio a esse objetivo, tem-se a confecção dos 
mapas de danos que é um item importante para a elaboração do 
manual, pois fornece informações gerais sobre os principais danos 
que agridem o material. A correta identificação destas manifesta-
ções patológicas norteiam a escolha das melhores técnicas que 
possam minimizar ou extinguir os problemas encontrados.

O segundo documento é um catálogo das obras expostas 
em ambiente externo na Universidade, alinhado com as diretrizes 
estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para a 
elaboração de um arquivo cadastral das peças que compõem um 
acervo. Este registro pode ser encontrado no Volume 2, o qual 
também apresenta um guia de visitação às peças, fundamental 
para uma primeira aproximação entre o público uspiano e as es-
culturas.

A pesquisa também contempla a utilização das ferramentas 
digitais de modelagem tridimensional, como a fotogrametria e o 
escaneamento a laser, com propósito de iniciar uma documenta-
ção digital das obras, preservando a concepção artística das pe-
ças, suas formas, dimensões, cores, texturas e detalhes. Além dis-
so, os modelos virtuais podem ser consultados para elaboração 
de projetos de intervenção quando surgir a necessidade. 



9

1.2 Materiais e métodos
1.2.1 Revisão bibliográfica
A revisão bibliográfica consistiu na seleção e triagem de ma-

teriais que foram utilizados para a construção teórica do projeto. 
Conforme estabelecido no capítulo anterior, os temas correlatos 
à pesquisa envolvem: museus a céu aberto; informações sobre a 
história do campus e das obras expostas; técnicas para conserva-
ção de materiais e mapeamento de danos; uso de ferramentas 
digitais na salvaguarda de bens patrimoniais; normas e boletins 
técnicos. Todos os meios de pesquisa foram consultados, desde 
os acervos físicos das bibliotecas da FAU USP, da ECA, do MAC, e 
de outras instituições, até digitais, em sítios de congressos, sim-
pósios, periódicos e redes sociais de compartilhamento de artigos 
científicos.

1.2.2 Confecção do catálogo
O catálogo das esculturas foi construído a partir das duas 

publicações resultantes de levantamentos anteriores, realizados 
pela extinta Comissão de Patrimônio Cultural da USP e por Lucia-
na Perrotti. Foram cruzadas as informações de ambas as referên-
cias, procurando filtrar informações pertinentes às obras, que res-
pondessem aos itens estabelecidos pela normativa do Ibram para 
elaboração de inventários museológicos.

Com o apoio da Sessão Técnica de Audiovisual da FAU (Foto-
VideoFAU) fez-se a captura de imagens que destacassem a esté-
tica das peças e novas perspectivas de contemplação das obras. 
O trabalho foi desenvolvido pelo fotógrafo Júlio Bazanini, respon-
sável pela maioria das imagens utilizadas neste projeto, cujo resul-
tado pode ser apreciado tanto neste primeiro volume quanto no 
Volume 2.

1.2.3 Elaboração do guia de visitação
A localização das esculturas no mapa ocorreu por constan-

tes visitas às esculturas, durante todo o ano de 2018. A vivência do 
espaço universitário possibilitou o posicionamento adequado das 
esculturas no mapa oficial do campus, disponibilizado pela Prefei-
tura da CUASO.

Utilizando o software Illustrator, desenvolvido pela Adobe, 
foi possível realizar uma remodelagem do arquivo original com al-
teração de fontes e cores. Também foi possível retirar informa-
ções desnecessárias ao guia que poluíam a imagem, permanecen-
do principalmente pontos de referência e nomes das principais 
vias da Cidade Universitária.

A concepção do guia e organização das informações ocor-
reu após experimentação e análise de guias de visitação desenvol-
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vidos em museus existentes, como o Instituto Inhotim (MG) e o 
Museu Felícia Leirner (SP). Os guias foram analisados sob a ótica 
do visitante, tendo como principal ponto de análise a fácil identifi-
cação do local de instalação das peças.

1.2.4 Pesquisa sobre técnicas e materiais para manutenção de 
esculturas
A pesquisa sobre técnicas e materiais utilizados na manuten-

ção de esculturas expostas externamente se pautou em entrevis-
tas com diferentes profissionais e em pesquisa bibliográfica sobre 
o assunto. Foram entrevistados o artista plástico Israel Kislansky 
e os conservadores Claudemir Ignácio, do Museu Felícia Leirner,  
Elaine Matos, do Instituto Inhotim, e Ariane Lavezzo, do Museu de 
Arte Contemporânea (MAC). Conversou-se também com Alice de 
Almeida Américo, do Departamento do Patrimônio Histórico de 
São Paulo (DPH) e com Marcos dos Reis, da equipe de manuten-
ção do Hospital Universitário (HU). Os Termos de Consentimento 
Livre e Esclarecido encontram-se no Anexo A desta dissertação, e 
as transcrições, no Anexo B.

Também se visitou o ateliê Fraccaroli, localizado na Cidade 
Universitária, a fim de procurar diretrizes do próprio artista com 
relação à manutenção de suas obras, utilizadas como objetos de 
estudo deste trabalho. 

1.2.5 Documentação das obras a partir de ferramentas digitais
A documentação das obras de Caetano Fraccaroli foi reali-

zada utilizando duas metodologias diferentes: a fotogrametria, a 
qual constrói uma superfície a partir de pontos em comum de fo-
tografias tiradas em diferentes ângulos; e o escaneamento a laser 
3D, que utiliza feixes de raio laser para estabelecer as coordena-
das de infinitos pontos que constituem a superfície da peça. Este 
foi executado em parceria com a empresa Trimble, e aquele, com 
a FotoVideoFAU.

O processamento dos modelos foi realizado em notebook 
cujas características se encontram no Quadro 1. O software es-

Processador 8ª geração Intel®CoreTM i5

Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB)
Disco Rígido 1 TB
Memória RAM 8 GB
Sistema Operacional Windows 10 Home (64 bits)

Quadro 1:  Configurações do notebook utilizado para o processamento dos 
dados

Fonte: autor
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colhido para a criação da superfície considerando a técnica foto-
gramétrica foi o RecapPhoto, da Autodesk. Já para a criação das 
nuvens de pontos resultantes do escaneamento a laser, foi usado 
o Trimble RealWorks, da Trimble.

1.2.6 Execução do mapa de danos
O mapa de danos foi elaborado a partir de visitas às escul-

turas, durante as quais pôde-se identificar as principais manifes-
tações patológicas presentes nas obras. Fez-se o registro foto-
gráfico das principais faces das peças, as quais, juntamente com 
as imagens dos modelos tridimensionais, foram utilizadas como 
base para os esboços das vistas. Estes desenhos foram executa-
dos no AutoCAD, impressos e levados a campo, onde foram ano-
tados os principais danos das peças e manualmente identificados 
no desenho.

Em seguida, as anotações foram escaneadas e levadas para 
o AutoCAD, onde foram manualmente, transferidas para o esboço 
virtual. Utilizaram-se legendas para a identificação das manifesta-
ções patológicas, além das fotografias retiradas durante as visitas.

1.2.7 Elaboração do manual de manutenção
O manual de manutenção foi elaborado a partir das infor-

mações coletadas nas entrevistas com os especialistas já citados 
anteriormente e das recomendações das referências bibliográfi-
cas. A partir dos mapas de danos foi possível estabelecer os me-
lhores procedimentos para a manutenção das obras em estudo. A 
periodicidade das intervenções foi decidida pela síntese das infor-
mações coletadas nas entrevistas e pelas informações climáticas 
locais, cedidas pelo Laboratório de Climatologia e Biogeografia do 
Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanadas (FFLCH USP).
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Figura 5:  Armando de Salles Oli-
veira, homenageado em obra de 
Bruno Giorgi.

Foto: Júlio César Bazanini
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2. A CIDADE UNIVERSITÁRIA “ARMANDO 
DE SALLES OLIVEIRA”

No início do século XIX existia a ideia de fundar uma univer-
sidade em São Paulo. Em 1819, D. João VI incumbiu José Bonifácio 
de Andrada e Silva a organizar os estatutos de uma universidade 
paulista (PUSPC, 1985). Esta seria constituída por três faculdades: 
Filosofia, Ciências Matemáticas e Naturais; Jurisprudência; e Me-
dicina. Na época, a intenção não foi aceita pela elite local, interes-
sada na manutenção do estatuto colonial da sociedade brasileira.

Uma segunda tentativa aconteceu, após a proclamação da 
independência, em 1823: a Assembleia Constituinte e Legislativa 
decretou a criação de duas universidades, uma em São Paulo e 
outra em Olinda. Porém, os atos foram declarados nulos pelo im-
perador D. Pedro I após dissolver a Assembleia no mesmo ano.

Outras iniciativas ocorreram ao longo do século XIX, porém 
eram episódios não vinculados à ideia de renovação das estrutu-
ras sociais e políticas do país. Uma universidade particular chegou 
a ser fundada em São Paulo, já na década de 1910, porém não du-
rou muito. Movimentações importantes aconteceriam apenas na 
década de 1920, caracterizado pelos movimentos tenentistas e 
democráticos no cenário político e pela Semana de Arte Moderna, 
nas Artes.

Em 1925, o texto “A Crise Nacional” publicado pelo jornal O 
Estado de São Paulo e redigido por Júlio de Mesquita Filho, seu 
principal proprietário, foi o primeiro texto a abordar explicitamen-
te a criação de uma universidade em São Paulo. Para Júlio, São 
Paulo deveria originar um movimento de resistência à ação das 
oligarquias que controlavam o país no período, pautado em duas 
frentes, a institucional, por meio do voto secreto e do referendum, 
e o cultural, mediante a organização de instituições culturais, em 
especial, as universidades (PUSPC, 1985). Um dos fatores decisi-
vos que justificaram essa necessidade de mudança foi a derrota 

2
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de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932. Em trecho 
do discurso de Júlio de Mesquita Filho como paraninfo da primeira 
turma de filosofia da USP, ele diz que “ ‘[...] o problema brasileiro 
era, antes de mais nada, um problema de cultura’ “ (PUSPC, 1985, 
p.22).

As ideias de renovação educacional [...] desagua-
ram na ideia de uma universidade que não fosse 
mera agregação de escolas profissionais, mas em 
um organismo coeso em torno de uma Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. [...] Faltava [...] mes-
mo às melhores escolas profissionais existentes, 
como a Politécnica e a Escola de Medicina, a univer-
sidade e a profundidade que levariam à certeza do 
progresso (PUSPC, 1985, p. 22 -23).

2.1 A construção da Cidade Universitária
A Universidade de São Paulo (USP) foi fundada pelo inter-

ventor federal no Estado de São Paulo, Armando de Salles Oliveira 
(Figura 5), com a publicação do decreto nº 6.283 de 25 de janeiro 
de 1934. Como dito anteriormente, tanto São Paulo, como o Bra-
sil, não possuía uma estrutura real de ensino superior, somente 
escolas isoladas, isto é, sem um foco comum de atuação e pro-
posta curricular (CPC, 2005). O projeto do decreto de criação foi 
discutido e arquitetado por uma comissão composta por Vicente 
Rao, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, André Dreyfus, Rocha 
Lima, Agesilau Bittencourt, e Almeida Júnior (PUSPC, 1985).

No decreto, a USP seria constituída pelos seguintes institu-
tos: Faculdade de Direito; Faculdade de Medicina; Faculdade de 
Farmácia e Odontologia; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 
Escola Politécnica; Escola de Medicina Veterinária; Escola Superior 
de Agricultura; Escola de Belas Artes; Instituto de Educação; e Ins-
tituto de Ciências Econômicas e Comerciais. Além destas, outras 
instituições ampliariam o ensino e ação da nova Universidade, 
como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Butantã, 
o Instituto Biológico, o Instituto de Higiene, o Museu Paulista, e 
o Observatório Instituto Astronômico e Geofísico, além de outras 
instituições de caráter técnico científico paulista.

2.1.1 Primeiro momento (1934 – 1941)
Na década de 1930, a USP ainda ocupava diversos edifícios 

localizados na região central da cidade de São Paulo, muitos de-
les sedes de instituições de ensino preexistentes à Universidade, 
como: Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, fundada 
em 1827; Escola Politécnica no bairro do Bom Retiro, criada em 
1899; Faculdade de Farmácia  e Odontologia, nomeação recebida 
após a criação da USP, localizada também no bairro do Bom Reti-
ro, fundada no final do século XIX  (1898 - 1900); e a Faculdade de 
Medicina, no Araçá, de 1913.
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Em 1935, Armando de Salles nomeou uma comissão cujo 
objetivo era escolher o local onde seria concentrada todas as ati-
vidades da USP: era o início do plano de centralização, a que se 
deu o nome de Comissão da Cidade Universitária (CCU) (CAMPOS, 
1954). Presidida pelo primeiro reitor da USP (1934 – 1938), Reynal-
do Porchat, a comissão era composta por pessoas que deveriam 
representar os vários interesses da Universidade, da sociedade e 
dos fundadores: professor Alexandre Albuquerque, da Escola Poli-
técnica; Ernesto de Souza Campos, da Faculdade de Medicina; Er-
nesto Leme, da Faculdade de Direito; Fernando de Azevedo para 
representar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; Afrânio do 
Amaral, do Instituto Butantã, que defendeu as propostas dos ins-
titutos anexos e complementares; e Mário de Andrade, diretor do 
Departamento Municipal de Cultura.

Durante três meses, a comissão estudou várias áreas, op-
tando por fim pelo espaço entre a Faculdade de Medicina e o Ins-
tituto Butantã. A região apresentava partes pertencentes à Cia. 
City, ao Estado de São Paulo ou à Prefeitura, com poucas ocupa-
ções. Após a finalização dos trabalhos da comissão, constituiu-se 
um Escritório Técnico, presidido pelo professor Antônio de Almei-
da Prado, da Faculdade de Medicina, e tendo como diretor, Er-
nesto de Souza Campos. Foram então elaborados anteprojetos 
e memoriais, encaminhados para aprovação do governo (Figura 
6). Após a realização de estudos de localização e dos respectivos 
anteprojetos e memoriais explicativos, sobraram apenas duas so-
luções: a chamada de Butantan - que ocupava algumas áreas do 
bairro e a fazenda Butantã - e a Sumaré, que abrangia a área desde 
a Faculdade de Medicina até a Fazenda. Devido ás dificuldades 
quanto ao volume e custo das desapropriações na solução Suma-
ré foi definido portanto que a Cidade Universitária seria instalada 
no terreno da Fazenda (Figura 7).

Porém, durante discussão dos projetos, ocorreu o golpe do 
Estado Novo, de 1937. “O Escritório Técnico encerrou suas ativi-
dades ficando parte de sua equipe técnica e patrimônio com as 
obras do Centro Médico no Araçá” (PUSPC, 1985, p. 38). O assun-
to foi retomado apenas 4 anos depois, em 1941, quando, durante a 
inauguração do Instituto de Eletrotécnica da Escola Politécnica, o 
diretor Antonio Carlos Cardoso apelou para o interventor estadual 
José Joaquim Cardoso de Melo retomar os planos de construção 
da cidade universitária. No mesmo ano, o novo interventor, Fer-
nando Costa, baixou o decreto nº 12.401, de 16 de dezembro, no 
qual ficava reservada, na Fazenda Butantã, a localização da Cida-
de Universitária.
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Figura 6:  Anteprojetos realiza-
dos pelo Escritório Técnico do 
Plano da Universidade.

Fonte: (PUSPC, 1985)

Artigo 1.° - Fica reservada, na Fazenda Butantã, a 
área ao sul do leito da Adutora de Cotia, com todas 
as benfeitorias existentes, para o Instituto Butantã, 
e, a área remanescente, para localização da Cidade 
Universitária, a que se refere o artigo 47, - parágra-
fo único do  Decreto n. 6.283, de 25 de Janeiro de 
1934. (SÃO PAULO, 1941). 

2.1.2 Segundo Momento (1941 - 1956)
Na década de 1940, ainda não havia um anteprojeto con-

solidado para o campus: de 1935 a 1955, dez anteprojetos foram 
elaborados (CAMPOS, 1954). Após a definição do local de instala-
ção da USP, novos planos são elaborados: em 1942, o reitor Jorge 
Americano solicitou novos estudos de urbanização ao escritório 
de Mário Whately, o qual reelabora a última proposta existente 
para a nova área; em 1944, é realizada a “Semana Universitária”, 
durante a qual são realizados vários debates sobre a Cidade Uni-
versitária; em 1945, realiza-se um concurso de ideias para um novo 
plano para o campus, vencido por Hipólito Gustavo Pujol Júnior e 
Oscar Difilippi. O projeto não foi adotado pela Reitoria e pela Co-
missão, pois ambas preferiram o estudo de urbanização desenvol-
vido pelo escritório chefiado pelo engenheiro Freitas Valle.
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Figura 7:  Solução Butantan, a 
localização da Cidade Univer-
sitária.

Fonte: (CAMPOS, 1954)
Pouco se executou deste último, apenas a terraplenagem 

e a locação de algumas ruas. O Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas (IPT) tem suas instalações construídas e concluídas no biênio 
1944-45, sendo o primeiro edifício locado na Cidade Universitária.

No final da década de 1940, a CCU foi ampliada, sendo cons-
tituída pelos professores Henrique Jorge Guedes, Luiz Ignácio Ro-
meiro de Anhaia Mello, José Maria da Silva Neves, Christiano Sto-
ckler das Neves, Ernesto de Souza Campos e pelos engenheiros 
e arquitetos Francisco Teixeira da Silva Telles, Eduardo Kneese de 
Mello, Elisário da Cunha Bahiana, Frederico Brotero e Freitas Valle. 
Esta comissão decidiu que o projeto deveria ser elaborado a partir 
do projeto do escritório de Freitas Valle e do projeto vencedor do 
concurso de ideias. 

A princípio, a Cidade Universitária seria dividida em núcleos 
capazes de conter atividades idênticas ou afins, tais como habi-
tação, trabalho, circulação e lazer. Alguns deles, específicos para 
as atividades acadêmicas, seriam setorizados em áreas de conhe-
cimento comuns. Estes setores foram distribuídos entre periféri-
cos (Medicina, Medicina Veterinária, Engenharia, Esportes, e resi-
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dência estudantil) e centrais (Administração, Filosofia, Ciências e 
Letras, Direito, Ciências Econômicas e Administrativas, Farmácia e 
Odontologia, Belas-Artes e Arquitetura) (Figura 8). Essa distribui-
ção ocorreu, pois os núcleos periféricos receberiam esportistas, 
doentes, animais, materiais pesados entre outros, que não deve-
riam ter ingresso no núcleo central da Universidade. Além disso, a 
“periferia” do campus estaria relacionada diretamente com a po-
pulação exterior à Universidade e a área central, com os setores 
de administração, filosofia, ciências, arquitetura e outros listados 
anteriormente.

Figura 8:  A setorização da 
CIdade Universitária.

Fonte: (PUSPC, 1985)

Uma grande avenida de ingresso ao campus foi traçada pa-
ralelamente ao Rio Pinheiros. A ideia inicial das primeiras propos-
tas era de uma avenida perpendicular ao rio, porém foi abandona-
da devido a uma série de fatores dentre eles o mau cheiro do rio, 
já poluído na época e da necessidade de uma infraestrutura mais 
desenvolvida para o acesso, como a construção de pontes. Assim, 
decidiu-se que o “parkway” (Figura 9), com 100 metros de largu-
ra, conduziria da entrada da Universidade diretamente ao centro 
cívico (ou Praça Magna, ou Core), destinado a conter a Reitoria, a 
Biblioteca e o Teatro, e considerado o coração da USP.

Uma das críticas da proposta para a Cidade Universitária es-
tava na distância na qual se encontravam as faculdades e institu-
tos, contrapondo-se ao espírito de integração existente na con-
cepção da Universidade (CPC, 2005). Porém, justificava-se pela 
necessidade de espaço para expansão dos centros acadêmicos e 
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pela necessidade de implantação de novas faculdades, como Ar-
tes Plásticas e Jornalismo, ainda inexistentes.

Com a proximidade dos quatrocentos anos da cidade de 
São Paulo, após esforços da CCU, foi executada a avenida de in-
gresso e proposta a execução de uma torre no Core, como marco 
das comemorações. Este período inicial da década de 1950 pode 
ser considerado uma fase áurea da USP, com verbas e obras em 
andamento, permitindo que em 1951 fosse o ano da garantia e 
1952 fosse o ano da consolidação da Cidade Universitária (PUSPC, 
1985). O edifício da antiga reitoria teve suas obras iniciadas, assim 
como a construção de vários edifícios do setor tecnológico.

Em 1954, a Universidade de Coimbra doou o sino, conhecido 
como “o Cabra”, que seria instalado na torre do centro cívico. O 
projeto do monumento (Figura 10) foi confiado a RIno Levi, que 
adotou a solução de duas placas paralelas, em concreto armado, 
cujas faces externas seriam decoradas com relevos de autoria de 
Elizabette Nobling (CPC, 2005). A praça ganha projeto paisagístico 
de Burle Marx, insinuando a intenção de tornar a Cidade Universi-
tária um grande parque, devido à influência do professor Anhaia 
Mello (PUSPC, 1985).

Entre 1954 e 1958, durante o governo de Jânio Quadros, as 
verbas praticamente inexistiram, diminuindo o ritmo das obras. O 
grande marco do governo é a publicação da lei nº 3456, de 28 de 
agosto de 1956, a qual batiza o campus como Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira.

2.1.3 Terceiro momento (1956 – 1968)
Em 1956, o arquiteto Hélio de Queiroz Duarte, chefe do Es-

critório Técnico, propõe o replanejamento da Cidade Universitária: 
o setor residencial passa a se localizar ao lado do Core; as zonas 
verdes e os institutos anexos tiveram suas áreas aumentadas; 
houve simplificação e racionalização do sistema viário.

A nova proposta enfatizou modificações no centro cívico, 
tornando-se mais compacto e simbolicamente significativo. Nesta 
nova proposta, além dos edifícios da Reitoria, Prefeitura, Biblio-
teca e Teatro, haveria também lojas, correio, restaurante, hotel, 
cine-teatro entre outros. A proposta era, portanto, fomentar as 
relações humanas no campus, como complemento à postura fun-
cionalista das primeiras formulações (CPC, 2005).

Durante a reitoria do professor Antonio Barros de Ulhoa Cin-
tra (1960 – 1963), foram incorporados ao planejamento da univer-
sidade alguns dos melhores profissionais arquitetos de São Paulo 
(USP, 1985). Alinhado a isto, encontrava-se o Plano de Ação do 
governo Carvalho Pinto (1959 – 1962) que garantia recursos para 
o desenvolvimento de obras e projetos. Durante este governo, 

Figura 9:  O “parkway” cons-
truído.

Fonte: (CAMPOS, 1954)

Figura 10:  Projeto da Torre do 
centro cívico.

Fonte: (CAMPOS, 1954)
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em junho de 1960, foi criado pela lei nº 5.444, de 17 de novembro 
de 1959, o Fundo para Construção da Cidade Universitária (FUN-
DUSP), o qual assumiu todas as tarefas construtivas e administra-
tivas.

Com a promulgação dos novos estatutos da USP, são reto-
madas algumas questões quanto ao centro cívico, novamente en-
fatizando as relações humanas e de integração dos vários setores 
universitários. Retomou-se a valorização das ciências humanas no 
projeto arquitetônico da Cidade Universitária. O “corredor das hu-
manas”, proposto na época, integraria as Faculdades de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL) à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), formando um conjunto coeso, interligado por pátios e jar-
dins, localizado na avenida adjacente à praça.

Conforme aponta Fernandes (CPC, 2005), os projetos na dé-
cada de 1960 buscavam sanar as dificuldades de comunicação en-
tre os diferentes setores, sendo os da FFCL e FAU os mais interes-
santes, por enfatizarem o desejo de sociabilidade e convivência. 
O corredor começaria no edifício da História e Geografia, e abran-
geria os da Filosofia, Sociologia, Geologia, Paleontologia, Minera-
logia e Petrologia, chegando ao da FAU, direcionando o fluxo de 
pessoas para à praça central.

Na década de 1960, foram entregues o Conjunto das Quí-
micas, os edifícios de Minas e Metalurgia, de História e Geogra-
fia, o Estádio Olímpico, e o conjunto residencial dos estudantes 
(CRUSP). Uma das motivações para a construção deste último 
foi a necessidade de abrigar os atletas durante os Jogos Pan-A-
mericanos de 1963, sediado em São Paulo. Aproveitando a opor-
tunidade, obteve-se verba para executar 6 blocos do conjunto 
residencial. Após os jogos, o reitor Luís Antônio da Gama e Silva 
impediu a liberação dos edifícios para os estudantes, o que levou 
à ocupação de apartamentos pelos alunos. Desde então, os seus 
moradores passaram a participar ativamente de movimentos con-
tra a ditadura militar e o local se tornou o centro do movimento 
estudantil de São Paulo (NAKAMURA, 2009) .

Em 1966, Gama e Silva também propôs o prolongamento da 
avenida de entrada até a Reitoria, atravessando as áreas previstas 
para esporte, comprometendo o projeto do Centro Social e obri-
gando a demolição do bloco do CRUSP. 

2.1.4 Quarto momento (1968 - atual)
O ano de 1968 marcou também a história da USP e da Cidade 

Universitária. Em outubro desse ano, estudantes da Universidade 
Mackenzie e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, entra-
ram em confronto na rua Maria Antônia, localizada no centro de 
São Paulo (Figura 11 e Figura 12). Este incidente iniciou uma onda 
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de construções “temporário/permanentes” na Cidade Universitá-
ria, ao lado de obras assinadas por grandes arquitetos, visando 
afastar os estudantes do centro da cidade (CPC, 2005). 

Depois da Batalha da Maria Antonia, o Crusp passou a con-
centrar as atividades estudantis que agitavam a FFCL (JORNAL DA 
USP, 2018). Dois meses depois, os apartamentos foram novamen-
te ocupados pelos estudantes, assim como a sede da Coordena-
doria de Assistência Social. Estes acontecimentos levaram o exér-
cito, de maneira desmedida a arrombar as paredes e a prender 
moradores com a utilização de tanques e movimentos de com-
bate: alguns alunos foram condenados e outros, exilados do país.

Com a reforma universitária de 1969, desvincula-se as Ciên-
cias da FFCL, que passa a se chamar Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (FFLCH). Também é alterada a denominação 
de várias outras unidades, como a Escola de Comunicações e Cul-
turais, que passa a ser chamada de Escola de Comunicações e Ar-
tes (ECA), e a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 
(FEA), que teve seu nome alterado para Faculdade de Economia e 
Administração (PUSPC, 1985). 

Na década de 1970, a quantidade de obras na Cidade Univer-
sitária é enorme. As sedes da FFLCH, ECA e FEA foram construídas, 
continuando com a concepção modular-industrial dos edifícios da 
USP, iniciada na década de 1960. A princípio utilizou-se a estrutu-
ra metálica nas construções, passando para os pré-moldados de 
concreto em seguida, o que melhorou a qualidade da arquitetura 
dos novos edifícios quando comparado com a tipologia anterior 
em aço. Também serão construídos o setor de esportes, a prefei-

Figura 11:  Confronto entre 
estudantes durante a Batalha 
do Maria Antônia, em 1968.

Figura 12:  Fogo na fachada do 
edifício da FFCL no confronto.

Fonte: Hiroto Yoshioka (PRA-
DO, 2018)

Fonte: Iconographia (PRADO, 
2018)
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tura do campus, a sede do MAC na Cidade Universitária, redes de 
água e esgoto, posto bancário, estacionamentos e a torre proje-
tada por Rino Levi, localizada no centro do Core.

As décadas posteriores assistiram ao adensamento dos di-
ferentes setores da Cidade Universitária, com muitas construções 
(CPC, 2005). Atualmente, é a Superintendência do Espaço Físico 
(SEF) e a Prefeitura do campus (PUSP) que reúnem a maior parte 
do corpo técnico responsável pelas atividades de planejamento 
gestão, construção e manutenção dos espaços físicos da Cidade 
Universitária. Dentre as grandes obras construídas recentemen-
te podem ser citadas a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 
(BBM) e o Centro de Difusão Internacional (CDI) da USP.

Observa-se que a Cidade Universitária não apresentou um 
projeto único, mas sim uma ideia-base, a qual buscou-se seguir 
todos os projetos elaborados a partir da definição desta. A estru-
tura do campus da forma como se apresenta hoje, portanto, é o 
resultado da construção de edifícios e projetos de infraestrutura e 
urbanização em períodos distintos da história da USP.

2.2 A Arte escultórica na Cidade Universitária
A Cidade Universitária apresenta instalado em suas praças 

e jardins um acervo escultórico constituído de diferentes formas, 
estilos e materiais. As esculturas uspianas encontram-se espalha-
das por todo o campus, surpreendendo os usuários menos familia-
rizados com o espaço universitário.

A maioria delas estão concentradas em dois locais: em fren-
te ao Espaço das Artes, da ECA e ao longo do eixo que corres-
ponde à Avenida Prof. Luciano Gualberto. Outras, porém encon-
tram-se em locais menos visíveis aos pedestres, como a obra que 
homenageia a professora Ana Rosa Kucinski (Figura 13), instalada 
na entrada no Instituto de Química da USP, e uma escultura do 
professor Caetano Fraccaroli, localizada em um jardim atrás do 
Hospital Universitário (HU).

A ideia da CUASO de ter esculturas integrando as suas paisa-
gens vem desde a década de 1950, conforme visto no item ante-
rior. A princípio, seria erigido uma torre na praça cívica da universi-
dade, que ditaria o ritmo da vida universitária pelas badaladas do 
sino doado pela Universidade de Coimbra. Infelizmente, o proje-
to de integrar o sino à torre não se completou, porém ambas as 
obras encontram-se atualmente na CUASO: a Torre da Universida-
de ou Torre do Relógio (Figura 14), é um monumento que não pas-
sa despercebido pelos pedestres da praça central da USP devido 
à dimensão e beleza, e o sino, instalado nos jardins internos da 
Reitoria da Universidade.

Fato é que a inserção de obras escultóricas até a década de 

Figura 13:  Escultura em Ho-
menagem à professora Ana 
Rosa Rucinski, de autoria de 
Kimi Nii.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 14:  Torre do Relógio, 
de autoria de Elisabeth No-
bling e Rino Levi.

Foto: Júlio César Bazanini
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1980 teve como principal motivação homenagear aqueles que 
ajudaram na fundação, idealização e desenvolvimento da USP. 
Assim, no eixo da avenida da Universidade (o parkway) encon-
tram-se três obras: Homenagem a Júlio de Mesquita Filho (Caeta-
no Fraccaroli) (Figura 15); Monumento a Armando de Salles Oliveira 
(Bruno Giorgi) (Figura 5); Homenagem a Ernesto de Souza Campos 
(Luís Morrone) (Figura 16).

A ideia de homenagear Júlio de Mesquita Filho surgiu logo 
após seu falecimento, em 1969. Após a realização de um concur-
so público, o projeto de Caetano Fraccaroli conquistou o primeiro 
lugar. A instalação e implantação da obra, na Praça do Relógio 
Solar, ficou a cargo da Prefeitura do campus (COMISSÃO DE PA-
TRIMÔNIO CULTURAL, 1997).

A segunda foi uma doação oficial do governador paulista 
Paulo Egydio Martins à USP, após campanhas falhas do Conselho 
Universitário para arrecadação de verba para sua construção. A 
motivação de homenagear o fundador da USP remonta ao início 
das obras da Cidade Universitária (COMISSÃO DE PATRIMÔNIO 
CULTURAL, 1997). Foi construída em 1977 na Praça Reinaldo Por-
chat, onde se encontra até hoje. 

Anos depois, em 1982, durante uma cerimônia pública presi-
dida pelo reitor da USP Antônio Hélio Guerra Vieira, foi inaugurada 
a herma de Ernesto de Souza Campos, em razão do centenário de 
seu nascimento. 

Desse período, apenas o Monumento a Ramos de Azevedo 
(Galileo Emendabili) (Figura 17) não teve como principal justifica-
tiva a homenagem a um fundador da USP. A obra encontrava-se 
na Avenida Tiradentes, próximo à Pinacoteca, cujo contexto ur-
bano apresentava uma estreita relação simbólica com a atuação 
de Ramos de Azevedo. Devido às obras do metrô, em 1967, foi 
desmontada e alocada no Jardim da Luz. A sua transferência para 
a Cidade Universitária ocorreu devido ao empenho da direção da 
Escola Politécnica e do então prefeito Figueiredo Ferraz, ex-aluno 
e professor da Poli. O novo local de implantação, próximo ao IPT e 
à Poli, foi uma tentativa de retomar o significado simbólico original 
da obra (COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL, 1997).

Talvez o grande marco que irá promover o estabelecimento 
de esculturas na Cidade Universitária é a abertura do MAC - CUA-
SO, em 1983, próximo à praça central, decorrente da doação do 
acervo do MAM à USP na década de 1960. Entre muitas exposi-
ções realizadas, algumas utilizaram o jardim em frente ao museu 
como suporte, como exemplo: Aquisições e Doações Recentes 
(1990), A Sedução dos Volumes (1992). Nestas foram instaladas 
as esculturas: Sem título (Ester Grinspum), Sem título (Márcia Pas-
tore), Sem título (Maurício Bentes), Catedral (Luís Hermano), Perfis 
(Simon Benetton). Além destas, outras foram também instaladas 

Figura 15:  Homenagem a Júlio 
de Mesquita Filho, de Caetano 
Fraccaroli.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 16:  Homenagem a 
Ernesto de Souza Campos, de 
Luís Morrone.

Foto: Júlio César Bazanini
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no jardim, porém sem registro de participação nas exposições: O 
Quadrado, o Círculo, e o DIsco Fragmentado (Emanoel Araújo) (Fi-
gura 18), Canto II (Eliane Prolik). 

Todas as obras citadas anteriormente ainda se encontram 
instaladas no campus. Porém, devido ao fato de constituírem 
um acervo museológico, a rotatividade de esculturas na frente 
do MAC - CUASO é considerável: de 1996 até 2019, 09 escultu-
ras foram retiradas. A saber: Concretus (Francisco Zorzete e Jorge 
Bassani), Crescimento (Carmem Inés Blondet), Fuga (Jesper Ne-
ergaard), Segmento de uma Noite de Luar e Pétala Perplexa (An-
tonio Lizarraga), Sem título (Amílcar de Castro), Sem título (José 
Rezende), Corvo (Sebastian - Enrique Carbajal), e Prezença de Eros 
N° 2 (Lucia Fleury). Em contrapartida, novas esculturas integraram 
este jardim de esculturas: Auriga I (Horst Kohlem), Ultramarinho 
(Tomie Ohtake), Vitória de Samotrace 2000 (Caciporé Torres).

Um terceiro fator que contribuiu para a instalação de obras 

Figura 17:  Monumento a 
Ramos de Azevedo, de Galileo 
Emendabili.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 18:  O Quadrado, o Cír-
culo e o DIsco Fragmentado, 
de Emanoel de Araújo.

Foto: Júlio César Bazanini
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ao campus é a comemoração de datas importantes para os insti-
tutos de ensino e pesquisa que integram a USP. A escultura Evo-
lução (Erasmo de Tolosa) encontra-se no jardim interno da Escola 
de Educação Física e Esportes (EEFE), e sua forma - sete cilindros 
metálicos agrupados aleatoriamente em uma estrutura verticali-
zada - representa um marco comemorativo do aniversário de 70 
anos da instituição. Em frente à FEA, encontra-se a obra Sem título 
(Tomie Ohtake), concebida para encerrar as festividades do sexa-
gésimo aniversário da faculdade. Como outros exemplos, temos 
ao lado do Edifício da Engenharia Civil, a obra Palas Atena ou Ágora 
(Denise Millan e Ary Rodrigo Perez), erigida para a comemoração 
do centenário da Poli e também, no Instituto de Física (IF) o Marco 
Comemorativo dos 30 anos do Instituto de Física (autor desconhe-
cido), que consiste de duas cápsulas retirada de um aparelho de 
Van de Graaff, retiradas do equipamento justamente para come-
morar a data.

Não é de interesse determinar e individualizar todos os an-
seios que levaram à vinda de esculturas na Cidade Universitária. 
Porém, é perceptível a relação destes com as atividades e inte-
resses da USP e dos institutos que a compõem. Além disso, per-
cebe-se que uma parcela do acervo é composta por obras produ-
zidas por membros da própria universidade, como o ex-professor 
da FAU USP, Caetano Fraccaroli, o ex-professor da Faculdade de 
Medicina, Erasmo Magalhães de Tolosa, e a professora da ECA, 
Norma Grinberg. 

Além das citadas, outras esculturas encontram-se expostas 
no campus. A localização e a ficha catalográfica das trinta e três 
esculturas1 encontram-se no Volume 2 desta dissertação.

2.3 As esculturas na cronologia da USP
Nas páginas a seguir, encontra-se uma linha cronológica (Fi-

gura 19) na qual destacam-se os principais eventos que marcaram 
a história da USP, e as datas de instalação das obras escultóricas 
na Cidade Universitária. 

1 A quantidade de 33 obras refere-se ao levantamento realizado até dez 

2019
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instalação de obras escultóricas 
na Cidade Universitária.

Fonte: autor
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Figura 20:  Obra de Hélio Oiticica, 
instalada no Instituto Inhotim, 
entre vegetação exuberante.

Foto: autor
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3. SOBRE MUSEUS A CÉU ABERTO

A palavra “museu” vem do grego mouseion, “templo ou 
morada das musas”. Na mitologia grega, as musas eram conside-
radas as divindades responsáveis por estimular a criatividade artís-
tica e científica nos humanos. Assim, entende-se que museu é um 
local associado às artes e às ciências.

De acordo com a definição mais atual que consta no estatu-
to do Conselho Internacional de Museus, museu

é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, 
a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 
aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, 
expõe e transmite o patrimônio material e imaterial 
da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, 
educação e deleite (ICOM, 2017, p.3, tradução do 
autor).

Eliminando qualquer caráter normativo e corporativo da 
descrição acima, consideram-se museus, além daqueles já desig-
nados como tal, qualquer outra instituição cujos objetivos funda-
mentais estejam alinhados a três funções: 1. conservar e arquivar, 
2. estudar e compreender, 3. expor e transmitir. Assim, sítios ar-
queológicos, monumentos naturais, jardins botânicos, viveiros, 
aquários, bibliotecas também podem ser enquadrados como um 
espaço museal.

Esse caráter amplo utilizado pelo ICOM está inserido num 
contexto de transformação e experimentação museal iniciado na 
segunda metade do século XX. Antes disso, tinha-se a concepção 
de museu como o destino de obras de arte, descontextualizan-
do-as, independentemente de sua função original e de seu valor 
simbólico (CHRISTOFOLETTI e MORENO, 2012).

Foi em 1971, na Conferência Geral do ICOM realizada na Fran-
ça, que estas novas experiências museais ganharam progressiva-
mente um sentido e um nome: “nova museologia”. Santos (2002)  

3
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considera o movimento da nova museologia como um dos mo-
mentos mais significativos da museologia contemporânea, por 
seu caráter contestador, criativo, transformador, adequando os 
museus às necessidades dos cidadãos, em diferentes contextos, 
por meio da participação, visando ao desenvolvimento social.

Na década de 1980, era possível identificar um número con-
siderável de museus tidos como não convencionais, como os eco-
museus, museus comunitários e locais, e museus a céu aberto. 
Apesar disso, os profissionais comprometidos com a nova museo-
logia encontram resistências quanto ao reconhecimento dos seus 
projetos no universo museológico. 

O reconhecimento do movimento só ocorreu oficialmente 
em 1984, com a Declaração de Quebec. Uma das resoluções do 
encontro convidou a comunidade internacional de museus a re-
conhecer a nova museologia, além de adotar e a aceitar todas as 
formas de museologia e tipologia dos museus.

Nas últimas décadas, os museus se transformaram 
radicalmente, ajustaram e reinventaram seus princí-
pios, políticas e práticas, a ponto de a definição de 
museu do ICOM não parecer mais refletir os desa-
fios e múltiplas visões e responsabilidades (ICOM, 
2019).

No início do mês de setembro de 2019, a 25ª Conferência Ge-
ral do ICOM, sediada em Kyoto, no Japão, se propôs a discutir e a 
votar uma nova definição de museu. Antes da conferência, vários 
países apresentaram propostas, inclusive o Brasil. Chegou-se à se-
guinte definição, a qual seria votada na conferência:

Os museus são espaços democratizadores, inclu-
sivos e polifônicos para o diálogo crítico sobre o 
passado e o futuro. Reconhecendo e enfrentando 
os conflitos e desafios do presente, eles mantêm 
artefatos e espécimes em confiança na sociedade, 
salvaguardam diversas memórias para as gerações 
futuras e garantem direitos iguais e acesso igual ao 
patrimônio para todas as pessoas. Os museus não 
têm fins lucrativos. Eles são participativos e trans-
parentes e trabalham em parceria ativa com diver-
sas comunidades para coletar, preservar, pesqui-
sar, interpretar, exibir e aprimorar entendimentos 
do mundo, visando contribuir para a dignidade hu-
mana e a justiça social, a igualdade global e o bem-
-estar planetário (ICOM, 2019).

O professor Martin Grossman, da ECA, participante da con-
ferência, admitiu existir um impasse com relação à nova definição 
(JORNAL DA USP, 2019). Como não houve aprovação, segundo 
ele haverá uma nova assembleia extraordinária para daqui há um 
ano. Até lá, novas propostas deverão ser recebidas pelo ICOM.
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3.1 Museu a céu aberto (Open-air Museum)
Um dos aspectos da nova museologia é o de levar o museu 

para além dos edifícios, ou seja, inseri-los na sociedade onde este 
se encontra. Além da busca por uma aproximação com os assun-
tos que permeiam a comunidade, a exposição deixou de estar en-
gaiolada entre quadro paredes e ganhou o espaço externo, em 
convívio direto com o público.

A ideia de “museu a céu aberto” ou “museu ao ar livre” (tra-
dução da expressão “open-air museum”) surgiu na Noruega, no 
final do século XIX, quando Thomas Johannessen Heftye recons-
truiu uma antiga fazenda em suas terras, nos arredores de Oslo, 
buscando a sua preservação e observação. Houve inciativas pare-
cidas em seguida: a exibição da arquitetura nacional da Noruega e 
Suécia na Exposição Nacional de Paris, em 1967; transferência de 
edifícios agrícolas para a propriedade do rei Oscar II da Noruega 
que foram incorporadas mais tarde ao Norsk Folkemuseum.

Vê-se que, se for considerada a origem escandinava desta 
tipologia museológica, os museus a céu aberto são espaços cujo 
foco está principalmente na preservação dos hábitos populares 
(músicas, vestimentas e costumes) e das construções rurais (MD 
ALI; ZAWAWI, 2007). A Associação Europeia de Museus a Céu 
Aberto (AEOM) corrobora com essa ideia, ao definir museus ao 
ar livre como coleções expostas externamente constituídas por 
vários tipos de estruturas, que como entidades construtivas e fun-
cionais, ilustram padrões de habitação, moradias, economia e tec-
nologia (AEOM, 2017).

Porém, a concepção literal do termo “museu a céu aberto” 
nos leva à identificação de outra tipologia expositiva, diferente da 
proposta europeia: uma exposição localizada fora das instituições 
museológicas edificadas, instalada em parques e jardins. Esta tipo-
logia, também conhecida como parque de esculturas (tradução 
de “sculpture park”) nasceu devido ao aumento do interesse em 
questões ligadas à ecologia (DI NEMI, 2016). É comum perceber a 
sua ligação com a paisagem e a própria natureza (Figura 20), vista 
como suporte para as obras e como parte fundamental para a sua 
leitura. O diálogo existente entre arte e a paisagem acaba por mo-
dificar esta, a tornando uma “paisagem de arte” (DI NEMI, 2016).

Não há regra para a escolha do local de estabelecimento 
de um museu: pode ser o fundo do mar, o deserto, montanhas, 
campos. Por não existir uma definição específica para esse tipo de 
museu, o termo “museu a céu aberto” encontra-se muito difundi-
do, e praticamente toda exposição em espaço aberto é chamado 
como tal.
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A fim de estabelecer um conceito que possa caracterizar 
todos os exemplos encontrados, adotar-se-á a definição de “mu-
seu a céu aberto” como uma instituição cuja exposição acontece 
em ambiente externo, fora de um edifício edificado. A sua origem 
está ligada a motivações históricas, culturais, políticas e/ou artís 
ticas e o seu local de instalação deve dialogar com a natureza e 
a comunidade circundantes. O acervo pode ser constituído tan-
to por bens materiais quanto imateriais, que devem ser conser-
vados, estudados, documentados, expostos e promovidos para 
toda a sociedade.

Não há informação de quantos museus a céu aberto há no 
mundo, porém Di Nemi (2016) apresenta 27 parques, seleciona-
dos a partir de alguns critérios, como qualidade artística das pe-
ças, relevância dos artistas permanentes, e respeito ao meio am-
biente. Estes estão apresentados no Quadro 2, onde também 
foram incluídos outros museus a céu aberto identificados durante 
o decorrer deste trabalho.

3.2 Exemplos internacionais
3.2.1 Museo Subacuático de Arte - MUSA (México)1

Localizado ao norte de Cancun (México), o MUSA é um mu-
seu submerso nas águas marinhas do Caribe, onde estão expostas 
obras de seis artistas: Jason deCaires Taylor (Figura 21), Karen Sa-
linas Martínez, Roberto Díaz Abraham, Rodrigo Quiñones Reyes, 
Salvador Quiroz Ennis, e Elier Amado Gil (Figura 22). São 506 obras 
espalhadas numa área de aproximadamente 420 m² (0,042 ha), 
instaladas a uma profundidade máxima de 10 metros.

A ideia começou após o convite da Comisións Nacional de 

1 Site oficial: https://musamexico.org/

Fonte: MUSA

Figura 21:  Reclamation, de 
Jason deCaires Taylor.
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Museu País | Continente
Benesse Art Site Naoshima Japão | Ásia
Boulevard Paris 13 França | Europa
Château la Coste França | Europa
Connells Bay Nova Zelândia | Oceania
Fattoria di Celle Itália | Europa
Fondation Maeght França | Europa
Fondation Pierre Gianadda Suíça | Europa
Grenada Underwter Sculpture Park Granada | América Central
Instituto Inhotim Brasil | América do Sul
International Sculpture Park Farum Dinamarca | Europa
Jardim das Esculturas Brasil América do Sul
Kröller-Müller Museum Holanda | Europa
Laumeier Sculpture Park Estados Unidos da América | América do 

Norte
Louisiana Museum of Modern Art Dinamarca | Europa
Middelheim Museum Bélgica | Europa
Minneapolis Sculpture Garden Park Estados Unidos da América (EUA) | América 

do Norte
Monumento Nacional Ruínas Engenho São 
Jorge dos Erasmos

Brasil | América do Sul

Musée d’Art Urbain et de Street Art - MAU-
SA VAUBAN

França | Europa

Museo del Parco di Portofino Itália | Europa
Museo Subacuático de Arte México | América do Norte
Museu Aberto de Arte Urbana Brasil | América do Sul
Museu Felícia Leirner Brasil | América do Sul
Nirox Foundation África do Sul | África
NMAC Foundation Espanha | Europa
Parco del Sojo – Arte e Natura Itália | Europa
Parco Sculpture del Chianti Itália | Europa
Rossini Art Site Itália | Europa
Schoental Sculpture Park Suíça | Europa
Springhornhof Alemanha | Europa
Storm King Art Center EUA | América do Norte
The Billy Rose Art Garden Israel | Ásia
The Wanas Foundation Suécia | Europa
Universidad Central de Venezuela Venezuela | América do Sul
Universidad Nacional Autónoma de México México | América do Norte
Vila de Paranapiacaba Brasil | América do Sul
Yorkshire Sculpture Park Inglaterra | Europa

Quadro 2:  Museus a céu aberto e sua localização.

Fonte: autor
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Fonte: MUSA

Figura 22:  Understanding, de 
Elier Amado Gil.

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a Jason Taylor, em 2009, 
sendo o museu inaugurado um ano depois.

As obras, em escala humana, foram construídas usando um 
mix de cimento poroso marinho, microssílica e fibra de vidro, cuja 
mistura possui um nível de acidez exato para inibir a criação de 
corais, que causariam desgastes na peça (DI NEMI, 2016).

3.2.2 Kröller-Müller Museum (Holanda)2

O Kröller-Müller Museum está localizado no Parque Nacional 
Hoge Veluwe, na Holanda, a 80 km de Amsterdã. O museu nasceu 
após a doação da coleção particular de Helene Kröller-Müller ao 
Estado holandês, em 1935, com a condição de que este criasse 
um museu no parque. O museu abriu as portas em 1938 mas, em 
decorrência da Segunda Guerra Mundial, só foi inaugurado após 
1945.

Atualmente, é um dos maiores jardins de esculturas da Euro-
pa: são 25 ha (250 000 m²), onde estão espalhadas 160 obras de 
artistas como Aristide Maillol, Marta Pan (Figura 23), Jean Dubuf-
fet (Figura 24), Pierre Huyghe, além de dois pavilhões de Aldo van 
Eyck e Gerrit Rietveld. Além do jardim de esculturas, o museu tam-
bém apresenta a segunda maior coleção de Van Gogh do mundo, 
perdendo apenas para a da própria família do artista.

3.2.3 Musée d’Art Urbain et de Street Art - MAUSA (França)3

O MAUSA Vauban é um museu de arte urbana e arte de rua 
de quase 1200 m² (1,2 ha), aberto desde 7 de julho de 2018. As 
intervenções dos artistas se encontram nas paredes da fortaleza 

2 Site Oficial: https://krollermuller.nl/uniek-in-elk-seizoen

3 Site oficial: https://mausa.fr/Fonte: Museu Kröller-Müller

Figura 23:  Drijvende sculp-
tuur, Otterlo, de Marta Pan.
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histórica construída por Vauban entre 1698 e 1704, na cidade de 
Neuf-Brisach (Figura 25). A inauguração do museu fez parte da co-
memoração de 10 anos da inscrição da fortaleza como patrimônio 
mundial da UNESCO.

Artistas de vários países, como Seth, Mesnager, Levalet, 
Guy Denning e Denis Meyers, insclusive os brasileiros Rafael Slicks, 
Wark da Rocinha e Cranio (Figura 26), têm seus grafites e interven-
ções expostas utilizando a fortaleza como base.

3.2.4 Connels Bay Sculpture Park (Nova Zelândia)4

Com mais de 30 obras permanentes, o museu Connels Bay 
Sculpture Park foi criado no final dos anos 1990 pelo casal John e 
Jo Gow. Apaixonados por arte, teatro e ambiente natural, o casal 

4 Site oficial: http://www.connellsbay.co.nz/

Fonte: Museu Kröller-Müller

Figura 24:  Jardin d’émail, de 
Jean Dubuffet.

Fonte: MAUSA

Figura 25:  Fortaleza de 
Vauban, em Neuf-Briascj, local 
de instalação do MAUSA.

Fonte: MAUSA

Figura 26:  Obra do artista 
brasileiro Cranio, no MAUSA.
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teve como objetivo unir arte e natureza em sua propriedade priva-
da, localizada na ilha de Waiheke. 

Ocupando uma área de aproximadamente 245 ooo m² (24,5 
ha), as esculturas contemporâneas são inspiradas na topografia 
do parque e na história local. A coleção reúne obras de Christine 
Helleyar (Figura 27), Julia Oram, Neil Dawson, Peter Nicholls, Gre-
gor Kregar, Phil Price (Figura 28) entre outros. Além de exposições 
permanentes e temporárias, há também exposições de fotogra-
fias, que ocorrem a cada dois anos, utilizando grandes painéis in-
seridos ao ar livre. 

3.2.5 Universidad Nacional Autónoma de México – Unam (Mé-
xico)5

A Unam foi criada no século XVI, especificamente no dia 21 
de setembro de 1551, com a nomenclatura de Universidade Real 
e Pontifícia do México, estruturada de acordo com o modelo eu-

5 Site oficial: https://www.unam.mx/

Fonte: Connells Bay Sculpture 
Park

Figura 27:  Obra de Christine 
Helleyar instalada no Museu 
Connells Bay.

Figura 28:  Obra de Phil Price 
instalada no Museu Connells 
Bay.
Fonte: Connells Bay Sculpture 
Park
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ropeu. O interesse de constituir uma universidade na colônia foi 
do arcebispo Fray Juan de Zumárraga, cuja ideia recebeu apoio do 
vice-rei Antonio de Mendoza e da própria coroa espanhola.

O campus central da Unam foi construído entre as décadas 
de 1940 e 1950 na região sul da Cidade do México, resultado do 
trabalho de arquitetos, engenheiros e artistas. O conjunto de edi-
fícios, instalações esportivas e espaços abertos se tornou

um complexo monumental exemplar do moder-
nismo do século XX, que integra urbanismo, arqui-
tetura, engenharia, paisagismo e artes plásticas, 
associando todos esses elementos a referências às 
tradições locais e, em particular, ao passado pré-
-hispânico do México. O grupo incorpora valores 
sociais e culturais de importância universal e se tor-
nou um dos símbolos mais importantes da moderni-
dade na América Latina (UNESCO, 2007).

Em 2007, o campus foi declarado patrimônio cultural da hu-
manidade pela Unesco, devido a três critérios: por representar 
uma obra-prima da criatividade humana; por exibir um importan-
te intercâmbio de valores humanos, ao longo de um período de 
tempo ou dentro de uma área cultural do mundo, sobre desenvol-
vimentos em arquitetura ou tecnologia, artes monumentais, urba-
nismo ou paisagismo; e por ser um excelente exemplo de um tipo 
de edifício, conjunto arquitetônico ou tecnológico ou paisagem 
que ilustra etapas significativas da história da humanidade (UNES-
CO; WORLD HERITAGE CONVENTION, 2019). 

Suas instalações são decoradas com a arte muralista, ca-
racterística da cultura mexicana, fruto da criatividade de artistas, 
como Juan O´Gorman (Figura 29) e David Alfaro Siqueiros, além 
de apresentarem um conjunto de esculturas e outras obras plásti-
cas distribuídas pela universidade (Figura 30).

Foto: Creative Commons

Figura 29:  Obra muralista de 
Juan O’ Gorman na Biblioteca 
Central da UNAM.

Foto: Abel Pardo López/Creati-
ve Commons

Figura 30:  Arte escultórica ex-

posta no campus da UNAM.
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3.2.6 Universidad Central de Venezuela – UCV (Venezuela)6

A cidade universitária da UCV, localizada na cidade de Ca-
racas, foi construída entre as décadas de 1940 e 1960. Projetada 
pelo arquiteto Carlos Raúl Villanueva e colaboradores, o campus 
apresenta um complexo de edifícios e instalações funcional e bem 
estruturado.

O arquiteto buscou os mais altos ideais e proposições do ur-
banismo moderno, arquitetura e arte ao projetar a UCV. Assim, há 
obras primas da arquitetura moderna e das artes plásticas, como 
a praça coberta (Figura 31), o estádio olímpico, a sala de aula mag-
na (Figura 32) e as obras escultóricas instaladas no campus (Figura 
33).Em 2000, foi declarada como patrimônio da humanidade pela 
Unesco, por representar uma obra-prima criada pelo ser humano, 
e por ser um conjunto arquitetônico e paisagístico que ilustra eta-
pas da história da humanidade.

6 Site oficial: http://www.ucv.ve/

Foto: UCV

Figura 31:  Painel em mosaico 
do artista Pascual Navarro, 
instalado na praça coberta da 
reitoria da UCV.

Foto: UCV

Figura 32:  Escultura Nubes 
Acústicas, de Alexander Cal-
der, instalada na sala da Aula 
Magna.

Foto: UCV

Figura 33:  La Ciencia, de Fran-
cisco Narváez.
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3.3 Exemplos Nacionais
3.3.1 Museu Felícia Leirner7

O Museu Felícia Leirner, inaugurado em 1979, está localiza-
do na cidade de Campos do Jordão (SP), abrangendo uma área 
total de 35 mil m² (3,5 ha). 

A coleção reúne 85 obras de bronze (Figura 34), cimento (Fi-
gura 35) e granito da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre. 
A localização de cada peça foi determinada pela própria artista, 
estando agrupadas de acordo com as fases da trajetória artística 
da escultora: figurativa, caminho da abstração, abstrata, orgânica 
e recortes na paisagem.

Felícia (1904 - 1996) nasceu na Polônia e mudou-se para o 
Brasil no final da década de 1920. As primeiras esculturas produ-
zidas apresentam traços característicos de Victor Brecheret, seu 
mestre, com quem estudou escultura a partir de 1948. Em São 
Paulo, onde residiu até 1965, utilizou o bronze como material, pro-
duzindo peças maciças e vazadas. Ao mudar-se pra Campos do 
Jordão, optou pela utilização do cimento e de vergalhões de aço 
para dar forma e estruturar suas obras.

A artista recebeu o prêmio de melhor escultora nacional em 
1963. Participou também de nove edições da Bienal de São Paulo, 
sendo que em 1965 conseguiu uma sala especial para sua exposi-
ção. Além do museu, há obras de Felícia Leirner expostas no MAM 
e na Praça da Sé, ambos em São Paulo.

7 Site oficial: https://museufelicialeirner.org.br/

Foto: autor

Figura 34:  Escultura Moça 
com Animal, bronze.

Foto: autor

Figura 35:  Escultura O Anjo, 
argamassa estruturada.
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3.3.2 Instituto Inhotim8

O Instituto Inhotim inaugurado em 2004, teve como mente 
motriz o empresário Bernardo de Mello Paz. Localizado na cidade 
de Brumadinho (MG), o museu possui uma área total de 140 ha 
(1 400 000 m²), onde se encontram obras escultóricas expostas 
ao ar livre, pavilhões de arte além de jardins onde se encontram 
espécies botânicas tropicais e da Mata Atlântica.

O empresário iniciou a empreitada na década de 1980, ao 
comprar a terra de Inhotim, com a ideia de construir uma casa de 
campo para fins de semana, onde poderia guardar sua coleção de 
arte moderna (DI NEMI, 2016). Anos mais tarde, influenciado por 
artistas contemporâneos, começou a apreciar arte contemporâ-
nea, alterando sua ideia inicial, o que culminou na criação de um 
novo lugar.

Apresentando uma estrutura completa para o lazer, Inho-
tim apresenta uma coleção repleta de artistas nacionais e interna-
cionais: Amílcar de Castro, Tunga, Adriana Varejão, Hélio Oiticica, 
Matthew Barney, Jorge Macchi, Doris Salcedo, entrou outros (Fi-
gura 36, Figura 37, Figura 38 e Figura 39).

8 Site oficial: https://www.inhotim.org.br/

Foto: autor

Figura 36:  Obra em bronze de 
Edgard de Souza.

Foto: autor

Figura 37:  Viewing Machine, obra de Olafur Eliasson.
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3.3.3 Museu Aberto de Arte Urbana
O MAAU expõe nos pilares que sustentam o trecho elevado 

do metrô de São Paulo grafites de artistas de arte de rua (street 
art) como Binho Ribeiro, Chivitz, Crânio, Tinho, Presto, Onesto, Mi-
nhau, Feik, Enivo e Magrela entre outros (Figura 40). Localizado 
na Avenida Cruzeiro do Sul, no trecho entre as estações Tietê-Por-
tuguesa e Carandiru da linha azul do metrô, o projeto surgiu após 
um incidente ocorrido em 2011, quando um grupo de grafiteiros 
foi levado até à delegacia por pintar as pilastras sem autorização.

Com a ajuda da Secretaria Estadual de Cultura, do Paço das 
Artes, da Galeria Choque Cultural e do metrô, os painéis foram 
encomendados tanto para artistas consagrados quanto para os 
iniciantes, que puderam ter a chance de expor seu trabalho para 
a população. O MAAU tinha também como objetivo incentivar a 
arte na região, considerada o berço do grafite paulista, e estimular 

Foto: autor

Figura 38:  Inmensa, obra de 
Cildo Meireles.

Foto: autor

Figura 39:  Instalação de Hélio 
Oiticica: Invenção da cor, 
penetrável Magic, Square #5, 
De Luxe.
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a reflexão sobre a censura do grafite na capital paulistana.

Além dos grafites, o canteiro central foi reformado com a 
colocação de grama nos espaços entre os pilares e ciclofaixas (Fi-
gura 41). Para pintar os 33 painéis, foram utilizadas mais de 3 mil 
latas de spray e 40 latas de tinta látex.

3.3.4 Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos 
Erasmos9

As ruínas que constituem o parque são de um engenho de 
cana de açúcar, construído no século XVI por Martin Afonso de 
Souza, donatário da então capitania de São Vicente (Figura 42). 
Para ocupar a região, além da construção de fortalezas e da doa-
ção de sesmarias - lotes de terra distribuídos a um beneficiário em 
nome do rei de Portugal, Martin também construiu vários enge-
nhos, entre eles, o dos Erasmos (Figura 43).

Após entrar em decadência e fechar no século XVIII, o es-
paço foi alvo frequente de furtos, principalmente dos blocos de 
pedra que compunham sua estrutura. Assim, parte do engenho 
já não se encontra no local devido a esse desmonte ocasionado 
pelo abandono. 

Esse quadro de deterioração foi interrompido no século 
seguinte, quando os terrenos com as ruínas do engenho foram 
adquiridas por Otávio Ribeiro de Araújo. Seu comprador loteou 
a propriedade, doando as ruínas para a USP na década de 1950, 
pela importância histórica da construção.

Em posse da universidade, iniciou-se o processo de tomba-
mento do sítio nas três esferas: nacional, estadual e municipal. 
Além das ruínas, o monumento apresenta uma estrutura de pes-

9 Site oficial: http://www.engenho.prceu.usp.br/

Foto: Daniel F. S. Bernardo

Figura 40:  Grafites do MAAU, 
próximos à rodoviária do 
Tietê.

Foto: Daniel F. S. Bernardo

Figura 41:  Passeio na lateral 
do MAAU.
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quisa, cultura e extensão universitária, desenvolvendo trabalhos 
em diversas áreas, como arqueologia e história.

3.3.5 Vila de Paranapiacaba
Paranapiacaba é uma vila pertencente ao município de San-

to André (SP), cujo nome de origem tupi-guarani significa “local de 
onde se vê o mar”. O local serviu como centro de controle opera-
cional e de residências para os funcionários da companhia inglesa 
de trens chamada São Paulo Railway, responsável pela constru-
ção da linha de trem que escoraria a produção cafeeira do cen-
tro-oeste paulista até o porto de Santos. Inaugurada no século 
XIX, a linha ferroviária ajudou na ocupação e desenvolvimento do 
interior de São Paulo, tornando-se muito importante para a eco-
nomia nacional.

No local, moravam os operários ingleses responsáveis pela 

Foto: Daniel F. S. Bernardo

Figura 42:  Parte das ruínas 
do engenho, local onde eram 
guardadas aramas para com-
bater invasões indígenas.

Foto: Daniel F. S. Bernardo

Figura 43:  Ruínas do enge-
nho, local de moagem da cana 
de açúcar.
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logística do transporte de cargas. As casas para abrigá-los foram 
construídas em estilo inglês, apresentando plantas diferenciadas 
de acordo com o cargo, estado civil e número de filhos. O enge-
nheiro-chefe morava no alto da colina, em local privilegiado, de 
onde é possível ver toda a movimentação no pátio ferroviário. 
Esta última construção se tornou o Museu Castelinho, no qual é 
possível ver objetos antigos e conhecer um pouco mais sobre a 
história local.

O primeiro campo de futebol do Brasil encontra-se no local. 
Charles Miller, considerado o pai do futebol no país, trabalhou na 
São Paulo Railway, tornando-se também correspondente da Co-
roa Britânica e vice-cônsul inglês. O primeiro jogo foi realizados em 
15 de abril de 1895 entre os funcionários da Companhia de Gás e 
os da companhia ferroviária.

Há uma linha de trem exclusiva para visitação da vila: o Ex-
presso Turístico da CPTM (Figura 44). Aos finais de semana, o pas-
sageiro tem a opção de embarcar na Estação da Luz ou na Esta-
ção Prefeito Celso Daniel-Santo André. A viagem é feita a bordo 
de uma composição, formadas por dois carros de aço inoxidável 
fabricados no Brasil na década de 50 e tracionados por uma loco-
motiva da década de 1950, totalmente reformada (CPTM, 2019). 

Foto: autor

Figura 44:  Expresso turístico 
da CPTM para Paranapiacaba.

Foto: autor

Figura 45:  Vista da Vila de 
Paranapiacaba.
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Ao chegar na estação de Paranapiacaba, há voluntários disponí-
veis para guiar os grupos de visitantes pela vila.

A Vila de Paranapiacaba (Figura 45) é tombada em todas as 
instâncias e já se candidatou a Patrimônio Mundial da Humanida-
de. Atualmente, encontra-se em processo de restauro. Mesmo 
não tendo o título de museu a céu aberto, a vila apresenta todos 
os itens para ser reconhecida como tal. Vide, por exemplo, a defi-
nição da AEOM.

3.3.6 Jardim das Esculturas
Criado em 1993, o Jardim das Esculturas encontra-se entre 

o Museu de Arte Moderna (MAM), a Bienal e a Oca, no Parque do 
Ibirapuera. Nele, encontra-se 30 obras em exposição permanen-
te, das quais 29 pertencem ao acervo do MAM, e uma pertencen-
te à Prefeitura de São Paulo. 

O Jardim permite conhecer uma amostra signifi-
cativa da arte tridimensional produzida no Brasil a 
partir da segunda metade do século XX, em traba-
lhos como os de Antonio Lizárraga, Carlos Fajardo, 
Emanoel de Araújo, José Resende, Amélia Toledo, 
Elisa Bracher e Nuno Ramos (PARQUE IBIRAPUE-
RA, 2020).

As obras encontram-se instaladas em uma área de 6 mil m², 
aproximadamente (Figura 46 e Figura 47). O projeto paisagístico 
do local é de autoria de Roberto Burle Marx. 

Foto: Victor Lambertucci

Figura 46:  Cantoneiras, de 
Franz Weissmann.

Foto: Victor Lambertucci

Figura 47:  Miragem I, II e III, 
de Cleber Machado.
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 48:  Relógio Solar, obra 
de Caetano Fraccaroli.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 49:  Marco da Eterna 
Amizade entre Brasil e Japão, 
de Tomie Ohtake.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 50:  A Missão, de Eras-
mo de Tolosa.
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3.4 A Cidade Universitária: um museu a céu aberto?
A Cidade Universitária tem potencial em se tornar um museu 

a céu aberto, a exemplo dos museus apresentados acima, particu-
larmente destacando as universidades do México e da Venezuela. 
Há diferentes fatores que a tornam um local propício para a cria-
ção de um espaço cultural integrado à paisagem da Universidade 
e ao seu contexto. 

3.4.1 História, Arte e Cultura
O primeiro motivo elencado diz respeito às esculturas ex-

postas no campus, que compõem um acervo com 33 obras, de di-
ferentes formas, cores e materiais. São criações de artistas como 
Bruno Giorgi, Galileo Emendabili, Tomie Ohtake, Emanoel Araújo, 
Caetano Fraccaroli, Caciporé Torres, dentre vários (Figura 48, Fi-
gura 49 e Figura 50). Há obras figurativas e abstratas, que cons-
troem uma narrativa, utilizando personalidades e eventos como 
motivações para sua criação (ver item 2.2).

Passar pelo campus da USP é como revisitar uma 
exposição de arte todos os dias. Em meio aos pré-
dios e árvores, obras artísticas buscam encontrar 
seu espaço e compor uma paisagem mais poética 
do ambiente uspiano. Há diversas esculturas na 
universidade e, por trás delas, histórias sobre a di-
tadura militar no contexto universitário, figuras im-
portantes da USP e a discussão de arte pública na 
universidade (VITTI, 2016).

Além de esculturas, a CUASO também apresenta edifícios 
marcantes para a arquitetura brasileira. O edifício Vilanova Artigas, 
da FAU USP (Figura 51) é tombado em instâncias estadual e muni-
cipal, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat)10 
, e pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patri-
mônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo)11, 
respectivamente. Em 2018, foram objeto de tombamento pelo 
Conpresp os edifícios da História e Geografia da FFLCH (Figura 52), 
os da Engenharia Mecânica e Naval, Engenharia de Minas e de Pe-
tróleo e Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politéc-
nica, além do estádio de futebol (Figura 53) e das piscinas (Figura 
54)do Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp)12. Foram 
escolhidos por serem representativos da arquitetura moderna em 
São Paulo, tendo integrado o plano de ação do governo Carvalho 
Pinto (1959-1963) (PRADO, 2018).

10 Resolução CONDEPHAAT nº26, de 23 de junho de 1981.

11 Resolução Secretaria Municipal de Cultura/CONPRESP nº05, de 05 de abril 

de 1991.

12 Resolução Secretaria Municipal de Cultura/CONPRESP nº 41, de 28 de 

setembro de 2018.

Foto: autor

Figura 51:  Edifício Vilanova 
Artigas, da FAUUSP.

Figura 52:  Edifício da Faculda-
de de Hstória e Geografia da 
USP.

Foto: autor
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Foto: Eduardo Cesar

Figura 53:  Estádio de futebol 
do CEPEUSP.

Foto: Eduardo Cesar

Figura 54:  Conjunto de pisci-
nas do CEPEUSP.

Foto: Marcos Santos | USP 
Imagens

Figura 55:  Exposição do 
Museu da Educação e do 
Brinquedo.
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Outro ponto positivo do campus são os museus universitá-
rios já existentes nas instituições de ensino. São eles: Museu da 
Educação e do Brinquedo, da Faculdade de Educação (Figura 55); 
Museu de Anatomia Humana, do Instituto de Ciências Biomédi-
cas; Museu de Anatomia Veterinária, da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia; Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) 
(Figura 56); Museu de Geociências, do Instituto de Geociências; 
Museu Oceanográfico, do Instituto Oceanográfico. A exemplo de 
Inhotim, que além das esculturas também apresenta galerias com 
exposições diversificadas, o campus também pode se tornar um 
grande complexo cultural da cidade de São Paulo, apresentando 
vários museus interligados por outro.

Assim, a existência de um museu a céu aberto no campus 
seria mais uma plataforma da Universidade para promover a arte, 
a cultura e a história da USP, além de poder divulgá-las à comu-
nidade. Essa divulgação já acontece através do programa “Giro 
Cultural USP”, organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Foto: Marcos Santos | USP 
Imagens

Figura 56:  Exposição Samba-
quis: Arqueologia e Interdisci-
plinaridade no Litoral do Brasil.

Fonte: PRCEU | Giro Cultural

Figura 57:  Ônibus do Giro 
Cultural, que faz os passeios 

no campus.
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Universitária (PRCEU). Este oferece gratuitamente passeios à po-
pulação (Figura 57), organizados em diferentes roteiros: “A Usp 
conhecendo a USP”; “Vista panorâmica: um passeio pelo cam-
pus”; “Acervo cultural”; “Acervo científico”; e “A USP e a São Pau-
lo modernista”. Cada um realiza um tour pela Cidade Universitária, 
com exceção deste último, e apresenta aos visitantes diferentes 
informações sobre a USP, suas unidades de ensino, institutos e 
museus. A proposta do museu a céu aberto poderia inserir-se em 
um desses programas ou ser um à parte.

Há ainda a oportunidade da USP promover concursos e ex-
posições para incentivar artistas plásticos em exporem suas obras 
no campus. Desde 1990, a PRCEU já tem ações neste sentido: anu-
almente é organizado o concurso “Nascente”, no qual produções 
artísticas de alunos da USP em diferentes modalidades, como au-
diovisual, artes cênicas e visuais (pintura, gravura, escultura, fo-
tografia), design, música e texto, são selecionadas e premiadas. 
Assim, é possível criar um concurso aberto de esculturas na qual o 
prêmio seja a exposição da peça na cidade universitária, seja per-
manente ou transitória. Essa ação chamaria a atenção de esculto-
res pouco conhecidos, por exemplo, que podem ver no concurso 
uma possibilidade para divulgação do seu trabalho. 

3.4.2 Número de visitantes, acessos e horário de funciona-
mento das portarias
O campus apresenta três portarias principais, além de outros 

portões e acessos para pedestres e veículos . De forma geral, elas 
permanecem liberadas de segunda à sexta-feira, entre 6h e 20h, 
e aos sábados, das 6h às 14h, apenas nas portarias 1 e 3, além de 
alguns acessos. Nos demais horários, a entrada é controlada ou o 
campus se encontra fechado.

Diariamente, transitam no local de 80 mil a 100 mil pessoas, 
além de transitarem em torno de 50 mil veículos por dia, nos qua-
se 60 km de vias que cortam a Cidade Universitária.

A proximidade da Cidade Universitária com as estações 
Butantã, do metrô, e Cidade Universitária, da CPTM (Companhia 
Paulista de Transporte Metropolitano) também é um fator a ser 
elencado. Há também três linhas de ônibus circulares entre a es-
tação Butantã e o campus, seis linhas municipais que o interligam 
aos bairros de Santana, Sé, Campos Elíseos, Lapa e Rio Pequeno, 
além de uma linha intermunicipal saindo de São Bernardo do Cam-
po. Assim, além de atender  à comunidade da USP, estes meios 
de transportes podem ser utilizados pela comunidade em geral 
como formas de acesso ao museu da Cidade Universitária.
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3.4.3 Infraestrutura, mobiliário para exposição e paisagismo
Os locais de implantação das esculturas são amplos e devem 

ter sua infraestrutura melhorada, com a instalação de bancos, li-
xeiras, postes de luz, etiquetas de identificação das obras, cami-
nhos acessíveis para pedestres entre outros. A maioria dos locais 
não está equipada suficientemente para suportar a estrutura de 
um parque de esculturas, essenciais para o conforto e atração dos 
visitantes durante uma visita. A ausência deste mobiliário interfere 
também na preservação e segurança das esculturas, pois obras 
instaladas em locais escuros são alvos fáceis para ações vandáli-
cas, como pichações e furtos, além de repelirem os visitantes.

Dentre todos os pontos elencados, acredita-se que este é o 
que demandará mais esforços para seu completo atendimento, 
visto envolver questões de ordem econômica e técnica de propor-
ções consideráveis. É um trabalho de curadoria, semelhante ao 
que ocorre em museus tradicionais. Deve-se formar uma equipe 
que planeja e organiza a exposição, associada com os desafios de 
um ambiente inserido no meio urbano movimentado, caracteriza-
do por um público heterogêneo, muitas vezes disperso devido à 
correria do dia a dia.

Para que se possa criar uma exposição fascinante, 
é necessário sempre ter claro o que se quer fazer, 
para quem se quer fazer e por que fazer. E, parale-
lamente, planejar, representar e visualizar o resul-
tado da sua montagem, mesmo antes de ela ser 
executada. Isso deve ser feito, preferencialmente, 
por uma equipe multidisciplinar (Ibram, 2017, p. 8).

Projetos paisagísticos devem ser formulados para embele-
zar as praças e gramados, além de serem opções para o lazer e 
descanso dos usuários do campus. Pode-se também utilizar as es-
pécies locais como atrativo para o espaço expositivo, atraindo um 

Foto: autor

Figura 58:  Paisagismo do 
Instituto Inhotim.

Foto: autor

Figura 59:  Placa informativa 
inelegível sobre o paisagismo 
da Praça da Torre do Relógio.
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perfil de visitante interessado em botânica, por exemplo. Tanto o 
Museu Felícia Leirner, quanto o Instituto Inhotim utilizam a natu-
reza ao redor como um elemento que compõe os espaços (Figura 
58). Especificamente este último apresenta em seu guia os locais 
onde se encontram as espécies exóticas plantadas no museu.

Na Cidade Universitária, a Praça da Torre do Relógio é um 
exemplo de espaço que poderia ter seu projeto paisagístico mais 
aproveitado. Nela, encontram-se distribuídas diferentes espécies 
botânicas em pontos específicos da praça para reproduzir os do-
mínios vegetais do Estado de São Paulo. Porém, essa concepção 
é pouco explorada, pois a única placa informativa está ilegível (Fi-
gura 59).

Há projeto que resgata o interesse pela flora do campus: o 
projeto “Árvores USP”, do Instituto de Biociências (IB) da USP, 
identifica algumas das centenas de espécies vegetais presentes 
no campus que estão mais próximas dos frequentadores da Uni-
versidade (LOPES, 2017). As informações básicas e curiosidades 
são acessadas por QRCodes, instalados em pequenos totens e 
pedras (Figura 60).

3.4.4 Segurança patrimonial
A CUASO está inserida entre bairros populosos e movimen-

tados além de estar próxima de acessos estratégicos da cidade, 
sendo utilizada como alternativa na malha viária; por essas e por 
outras razões recebe os reflexos da sociedade, tornando-se frágil 
e refém dos problemas sociais (SPPU, 2019). Assim, desde a déca-
da de 1980, existe no campus a Guarda Universitária, atualmente 
sob a responsabilidade da Superintendência de Prevenção e Pro-
teção Universitária (SPPU), órgão vinculado à reitoria. Dentre as 
principais atividades da Guarda, estão a fiscalização e segurança 
das atividades nas áreas comuns do campus por meio de rondas 
programadas e postos fixos, e a realização de serviços de apoio 
à manutenção e conservação das áreas comuns. Inserido neste 
contexto, a SPPU tem como proposta desenvolver um programa 
de segurança preventiva específico para museus, cujo objetivo 
principal é garantir a segurança das pessoas e do patrimônio.

Atualmente, está disponível o aplicativo para smartphone 
“Campus USP” (Figura 61), no qual os usuários podem relatar pro-
blemas de segurança, assim como problemas com a infraestrutu-
ra. Para utilizá-lo, é preciso ter um número USP e senha, estando 
restrito portanto a alunos, professores e funcionários da Univer-
sidade. Mesmo não sendo acessível por todos os usuários da Ci-
dade Universitária, esta é uma ferramenta que ajuda a mapear os 
locais mais perigosos do campus, e aqueles que precisam de aten-
ção da prefeitura da CUASO com relação à sua manutenção.

Foto: Cecília Bastos | USP 
Imagens

Figura 60:  Placa de identifi-
cação das espécies vegetais 
elaboradas pelo projeto Árvo-
res USP.

Fonte: STI USP

Figura 61:  Ícone do aplicativo 

para smartphone Campus USP.
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A existência de um plano de segurança é um dos principais 
fatores para a criação de um museu público e aberto, pois, se bem 
estruturado e executado, proporciona segurança aos visitantes, 
e  minimiza a ocorrência de vandalismos nas peças. A ausência ou 
ineficácia de um programa com este propósito afasta o público do 
local, com medo de assaltos e roubos, além de prejudicar a qua-
lidade da exposição, uma vez que as esculturas podem aparecer 
pichadas, quebradas, ou até mesmo, nem estar mais no local em 
decorrência de furtos.

Logo, a Guarda Universitária e o programa de segurança 
preventiva de museus da USP são ações que devem ajudar na or-
ganização e funcionamento do museu a céu aberto no campus. Já 
o aplicativo “Campus USP” deve ser ampliado para toda pessoa 
que deseja visitar a CUASO, independente se esta faz parte da co-
munidade uspiana ou não, além de ser divulgado na internet, nas 
portarias, instituições e órgãos da Universidade.

3.4.5 Organização e Estrutura institucional
A USP apresenta em seu Regimento Geral  um capítulo es-

pecífico dedicado à estrutura de seus museus. No Quadro 3 são 
apresentados a organização administrativa obrigatória estabeleci-
da pelo Regimento, assim como suas atribuições.

A Universidade também apresenta a Portaria nº 2948, publi-
cada em 30 de junho de 1995, a qual cria uma comissão responsá-
vel por analisar propostas e projetos de implantação de obras de 
arte no campus. Esta comissão é formada por um total de nove 
integrantes: o diretor do MAC e representantes do Fundo de 
Construção da Universidade de São Paulo (FUNDUSP), do MAC, 
da prefeitura da Cidade Universitária, do PRCEU, da Comissão de 
Patrimônio Cultural; da comunidade e das áreas de Arquitetura e 
Paisagismo. Esta norma não está revogada, porém encontra-se 
desatualizada pois a Comissão de Patrimônio Cultural foi extinta 
e suas atribuições transferidas para o Centro de Preservação Cul-
tural (CPC) da USP13, assim como o FUNDUSP, que atualmente foi 
substituído pela Superintendência do Espaço Físico (SEF)14.

Considerando esta resolução, percebe-se que a comissão 
criada em 1995 para avaliar propostas de aquisição, apresenta 
uma das atribuições que o conselho deliberativo de um museu 
USP deve ter. Assim, ao estruturar o museu a céu aberto no cam-
pus, pode-se utilizar desse dispositivo legal existente para compor 
seu próprio conselho por meio de seu regimento interno.

Tem-se também a portaria nº 3054, de 25 de março de 1997, 

13 Resolução USP nº 4968, de 30 de outubro de 2002.

14 Resolução USP nº 4946, de 13 de agosto de 2002
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Órgão 
administrativo Composição Principais Atribuições

Conselho 
deliberativo

De acordo com 
regimento do 
museu.

I – Aprovar o regimento do museu e o seu plano museológi-
co;
II – Fixar normas de funcionamento do Museu e de atendi-
mento ao público;
III – Aprovar os programas, as normas e os procedimentos 
de preservação, conservação e restauração;
IV – Aprovar a política de aquisições e descartes de bens 
culturais, artísticos e científicos;
V – Autorizar publicação de temas vinculados a bens cultu-
rais, artísticos e científicos, bem como peças publicitárias so-
bre o acervo do Museu;
VI – Aprovar a adesão do Museu ao Sistema de Museus.

Diretoria
Diretor e Vice-dire-
tor, escolhidos por 
meio de eleição.

I – Cumprir o plano museológico;
II – Planejar e coordenar a execução do plano anual de ativi-
dades;
III – Promover estudos de público, diagnósticos de participa-
ção e avaliações periódicas;
IV – Autorizar mecanismos de colaboração com outras enti-
dades;
V – Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Regimento Interno.

Comissão Técni-
co-Administra-
tiva

De acordo com re-
gimento do museu.

I – Aprovar o inventário e o registro dos bens culturais, 
artísticos e científicos do acervo, bem como o programa de 
segurança e a política de ingresso ao Museu;
II – Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Regimento Interno.

Quadro 3:  Organização administrativa de museus pertencentes à USP.

Fonte: autor

que dispõe sobre o inventário permanente das esculturas implan-
tadas e dos bens tombados ou em processo de tombamento nos 
campi. Esta estabelece que órgãos e unidades da USP devem co-
municar à Comissão do Patrimônio Cultural sobre as esculturas 
instaladas em suas áreas externas ou internas, e dos seus bens 
tombados, ou em processo de tombamento. Assim como a por-
taria do parágrafo anterior, este dispositivo ainda é válido, mas 
encontra-se desatualizado.

Com relação ao orgranograma administrativo da Universi-
dade, o museu aberto da Cidade Universitária estaria vinculado 
à Reitoria, assim como o MAE, o MAC, o Museu Paulista (MP) e o 
Museu de Zoologia (MZ). Com a publicação da Resolução nº 5901, 
de 23 de dezembro de 2010, os museus foram retirados do capí-
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Reitoria

Conselho consultivo

Unidades MuseusÓrgãos de integração Órgãos complementares
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Fonte: Adaptado do Estatuto e Regimento Geral da USP

Figura 62:  Organogrma administrativo da USP.

tulo referente aos órgãos de integração da USP, e ganharam um 
capítulo à parte. Na Figura 62 é possível visualizar a nova estrutura 
administrativa universitária.
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3.4.6 Conservação das obras
Atualmente, não está estabelecido claramente qual órgão 

ou unidade da USP é responsável pela conservação das obras ex-
postas na Cidade Universitária. O que ocorre é a manutenção de 
obras que se encontram nas dependências de algumas unidades, 
como é o caso das obras “Monumento à Liberdade”, “Fita de Mo-
ebius” e “A Missão”, instaladas na área do HU. Estas são lavadas 
pela equipe de manutenção do hospital quando se apresentam 
sujas, e repintadas praticamente a cada ano.

As obras pertencentes ao MAC e que se encontram instala-
das em frente ao Espaço das Artes, da ECA, não apresentam ma-
nutenção devido à dificuldade em enviar mão de obra da sede até 
o Butantã. Este problema não existia quando o museu ainda se 
encontrava na Cidade Universitária, visto que a equipe de conser-
vadores encontrava-se no local. 

Com relação às obras “A Árvore”, “ECA” e “Lugar com 
Arco” em frente à ECA, e a obra “Sem título” da artista plástica 
Tomie Ohtake, em frente à FEA, não se obteve informação oficial 
sobre procedimentos de manutenção dessas peças. O mesmo 
acontece com todas as obras instaladas em regiões visivelmente 
não vinculadas a alguma unidade.

De acordo com as competências estabelecidas pela resolu-
ção nº 5039, de 02 de junho de 2003, cabe à prefeitura desenvol-
ver a gestão funcional do espaço do campus propiciando os meios 
operacionais necessários para o funcionamento e a conservação 
das infraestruturas, dos sistemas e das áreas comuns, bem como 
de unidades e órgãos da universidade (SEF, 2015). Assim, partindo 
do princípio de que as esculturas fazem parte da infraestrutura 
do campus, cabe à Prefeitura planejar, implementar, organizar e 
avaliar ações necessárias para a conservação das obras.

A função de coordenar programas articulados para conser-
vação e restauração de bens culturais que integrem Unidades de 
Ensino e Pesquisa, Institutos Especializados, Museus e Órgãos da 
USP fica sob responsabilidade do CPC, item estabelecido no artigo 
3º da resolução CoCEx nº 6063, de 27 de fevereiro de 2012. À SEF 
compete praticamente a elaboração de diretrizes e projetos liga-
dos ao uso do espaço físico da Universidade, análise e aprovação 
de projetos de edificações encaminhados por unidades ou órgãos 
da USP, bem como pela execução das obras sob sua responsabi-
lidade.

Considerando as atribuições dos órgãos citados anterior-
mente, percebe-se que há uma comunhão quanto à responsabili-
dade de conservação das esculturas instaladas na Cidade Univer-
sitária. Porém, ainda não existe uma regulamentação específica 
para este assunto entre as normas da Universidade. Assim, a cria-
ção de um possível museu a céu aberto no campus acarretará a 
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necessidade funcional administrativa e normativas próprias objeti-
vando o pleno funcionamento para toda comunidade.
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 63:  Detalhe da piichação 
na Obra Canto II.
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4. CONSERVAÇÃO DE ESCULTURAS 
EXPOSTAS A CÉU ABERTO

O termo “conservação”, segundo o Manual de Elabora-
ção de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural (BRASIL, 
2005), é definido como conjunto de ações destinadas a prolongar 
o tempo de vida de determinado bem cultural, podendo englobar 
um ou mais tipos de intervenções. “Intervenção”, segundo artigo 
3º da portaria nº 420, de 22 de dezembro de 2010, do Iphan, é

toda alteração do aspecto físico, das condições 
de visibilidade, ou da ambiência de bem edificado 
tombado ou da sua área de entorno, tais como 
serviços de manutenção e conservação, reforma, 
demolição, construção, restauração, recuperação, 
ampliação, instalação, montagem e desmontagem, 
adaptação, escavação, arruamento, parcelamento 
e colocação de publicidade (IPHAN, 2010, p. 2).

Nota-se que a diferença entre os termos “conservação” e 
“intervenção” reside no objetivo das ações tomadas: intervenção 
é mais abrangente que conservação pois engloba muitas ativida-
des, cujos objetivos não necessariamente envolvem o aumento 
da durabilidade do bem, mas também o seu entorno.

Dentre os serviços listados acima, merecem destaque a ma-
nutenção e a restauração, também definidas na portaria já men-
cionada. A manutenção é vista como um conjunto de operações 
necessárias para manter o bom funcionamento do objeto. São 
ações periódicas e não destrutivas necessárias para minimizar o 
processo de deterioração, tais como: inspeções periódicas, lim-
peza e pequenos reparos. A inspeção identifica eventuais mani-
festações patológicas e suas possíveis causas, construindo uma 
visão sobre o estado de conservação do objeto em sua totalidade 
(HERITAGECARE, 2019).

Dentre algumas atividades que compõem a boa manuten-
ção estão medidas e ações indiretas, que não modificam ou afe-
tam a aparência da obra, mas que são importantes e necessárias 

4
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para evitar ou minimizar danos e perdas, tais como manutenção 
atualizada de registro do acervo, planos de segurança e gestão 
ambiental, divulgação e conscientização pública acerca do mate-
rial exposto, entre outros.

Restauração é uma atividade que abrange serviços cujos 
objetivos são de restabelecer a integridade de um bem cultural, 
devendo respeitar a concepção original do artista, o nível de tom-
bamento - se for o caso - e o processo de intervenções pela qual 
passou. O restauro procura melhorar a fruição, compreensão e 
uso do objeto, só acontecendo quando este perde uma parte de 
sua função ou significado, devido a uma deterioração ou alteração 
(HERITAGECARE, 2019).

Já o termo “preservação” abarca qualquer ação em benefí-
cio de um bem cultural nas áreas de identificação, proteção, con-
servação e promoção (BRASIL, 2005), sendo o mais abrangente 
em comparação com os anteriores. Percebe-se que preservar um 
objeto não necessariamente significa apenas a manutenção de 
suas características físicas. Envolve um projeto complexo que: o 
estude e caracterize; o divulgue e o promova para a comunidade; 
estabeleça um programa de segurança patrimonial e de diretrizes 
que nortearão os profissionais responsáveis por garantir a sua in-
tegridade material.

A Figura 64 apresenta esquematicamente a abrangência 
dos termos.

Preservação

Intervenção

Conservação

Manutenção

Restauração

Fonte: autor

Figura 64:  Abrangência dos termos preservação, intervenção, conservação, 
manutenção e restauração
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4.1 Preservação e Patrimônio
Para que um bem consiga sobreviver ao longo dos anos, é 

necessário existir um projeto de preservação que consiga garantir 
a sobrevivência da sua parte material e imaterial. Geralmente, a 
necessidade de se preservar algo começa a partir da constatação 
do valor histórico, artístico, cultural, sentimental, entre outros de 
um objeto. Assim, a preservação está associada a tudo aquilo que 
é considerado patrimônio, seja em uma esfera local, menos abran-
gente, até a mais ampla, global.

A noção de patrimônio está ligada a um recorte que 
se faz da realidade (...) com base em critérios pré-
-estabelecidos, socialmente compartilhados, e que 
são mutáveis no tempo e no espaço. (...) Aspectos 
culturais, políticos e econômicos interferem direta-
mente nesses critérios e obviamente estamos falan-
do de atribuição de valores e de relações de força, 
que acabam por designar determinados elementos 
como representativos de grupos sociais, períodos 
históricos, regionalidades, dentre outros aspectos 
que contribuem na formação de identidades plurais 
(GRANATO et al, 2018, p. 204).

Assim, todo objeto produzido pelo ser humano pode ser 
considerado patrimônio, dependendo dos critérios estabelecidos 
para classificá-lo como tal. Assim, podem existir objetos que são 
considerados patrimônio para uma pessoa, para uma família, bair-
ro, cidade, região, estado, país, mundo...

Considerando o contexto do Brasil, a legislação nacional 
evoluiu consideravelmente, começando na década de 1930, quan-
do foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), órgão antecessor do Iphan. O primeiro instrumento le-
gal instituído no país que se propôs a definir patrimônio brasileiro 
foi o Decreto-Lei nº 25, de 1937, o qual estipulou ser o conjunto 
dos bens móveis e imóveis nacionais, conservado devido ao seu 
valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artísti-
co (BRASIL, 1937).

Porém, no início do século XX, o patrimônio brasileiro abran-
gia principalmente bens ligados aos setores dominantes da so-
ciedade, numa tentativa de homogeneizar a identidade nacional: 
preservavam-se as igrejas barrocas, a casa-grande e os fortes 
militares, em detrimento dos quilombos, senzalas e cortiços (CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, 2013). Com os movimentos sociais no 
cenário político e cultural característicos das últimas décadas do 
século passado, rompeu-se com a visão elitista do setor cultural 
ao resgatar a história dos grupos e classes sociais excluídos da his-
tória brasileira. 

 Outro ponto interessante que evoluiu no último século é 
a abrangência do que pode ser considerado patrimônio: além da 
esfera material, do bem necessariamente construído, como es-
culturas, edifícios e ruínas, passou-se a considerar como patrimô 
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nio também os bens imateriais, como as manifestações culturais.  
Esse desenvolvimento é fruto das atividades de órgãos internacio-
nais, como a UNESCO, o ICOMOS e o ICOM, cujas recomendações 
são incorporadas no ordenamento jurídico dos países signatários 
de suas convenções e cartas, como é o caso do Brasil. 

Desde a pioneira Carta de Atenas, elaborada em 1931, dis-
cutem-se conceitos sobre o que é patrimônio e critérios de como 
preservá-lo, resultando em dezenas de cartas e declarações com 
enfoques e alcances diversos (BARRANHA, 2016).

As cartas patrimoniais são fruto da discussão de um 
determinado momento. [...] As cartas são docu-
mentos concisos e sintetizam os pontos a respeito 
dos quais foi possível obter consenso, oferecendo 
indicações de caráter geral. Seu caráter, portanto, é 
indicativo ou, no máximo, prescritivo (KÜHL, 2010, 
p. 289).

Cabe a cada país reinterpretar as indicações internacionais 
e contextualizá-las para a sua realidade local, seja pela publicação 
de cartas nacionais, ou integrando os principais pontos discutidos 
em normatizações dos órgãos de preservação. Ao se interpretar 
uma carta, é preciso entender o contexto na qual ela foi redigi-
da, visto estar o campo da conservação e restauro em constante 
transformação, e ler o documento na íntegra, pois frases isoladas 
podem levar a conclusões paradoxais (KÜHL, 2010).

A Constituição Federal de 1988 (CF88) valida dois princípios 
fundamentais que norteiam a política nacional de preservação do 
patrimônio histórico-cultural: os princípios da cidadania-cultural e 
da diversidade cultural (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013), fruto 
desse desencadear de eventos políticos e sociais, e das discussões 
em nível mundial acerca do conceito de patrimônio. No primeiro, 
é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e o acesso à cultura, além de apoiar e incentivar a valori-
zação e difusão das manifestações culturais. O segundo garante 
a proteção das manifestações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras e de qualquer grupo que constitui a sociedade 
brasileira.

No caput do artigo 216 da CF88 (BRASIL, 1988), considera-se 
patrimônio brasileiro os bens materiais e imateriais que remetem 
à identidade, à ação e à memória dos diversos grupos que cons-
tituem a sociedade brasileira. Assim, os bens patrimoniais não se 
restringem a edifícios e grandes monumentos, abrangem também 
as pequenas obras, os documentos, os livros, e bens intangíveis, 
expressos nos modos de criar, fazer e viver do povo brasileiro. 

Conforme exposto anteriormente, nos quase cinquenta 
anos que separam essas duas publicações a ideia do que é e de 
quais elementos poderiam ser inclusos na lista de patrimônio na-
cional evoluiu consideravelmente. Assim, cabe a nós, habitantes 
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do planeta Terra e cidadão, e aos Estados, a responsabilidade de 
preservar o nosso patrimônio, a fim de que as futuras gerações 
possam conhecê-lo e desfrutar da sua pluralidade, além de reco-
nhecer seu valor e continuar a preservá-lo.

4.2 A atividade de conservar
O trabalho do conservador é difícil: trabalha-se com muitos 

objetos distintos, pertencentes a diferentes perfis de proprietá-
rios, enquanto segue restrições éticas desconhecidas muitas ve-
zes por estes (APPLEBAUM, 2007 – tradução do autor). As peças 
podem pertencer a coleções de museus, a acervos particulares 
de famílias, a igrejas que as expõe aos seus fiéis, entre outras si-
tuações, que apresentam condições distintas, com necessidades 
para tratamento específicas para cada caso.

Independentemente do cenário, evita-se o emprego de mé-
todos que podem prejudicar um bem, mesmo que em escala mi-
croscópica ou com alterações que só aparecerão no futuro.

Se nós “consertamos as marcas do tempo, nós apa-
gamos a história do objeto. Se nós não o fazemos, 
não estamos respeitando as intenções do artista. 
Se fizermos um tratamento invasivo, este pode não 
ser reversível, mas se não fizermos, o objeto pode 
ficar vulnerável. [...] Para complicar ainda mais a ta-
refa, existe um clima intelectual pós-moderno que 
faz perguntas como: o que significa “estar melhor”? 
(APPLEBAUM, 2007, p. XVIII – tradução do autor).

A perenidade de uma obra está associada à manutenção da 
integridade dos seus componentes, visto que estes podem se de-
teriorar em virtude de diferentes fatores, químicos e físicos, am-
bientais ou antrópicos. Dependendo de sua constituição química 
e das características físicas do objeto, os danos podem ser mais 
ou menos intensos, devido aos agentes agressores e ao tempo 
de exposição a estes (MENDES et al, 2011). Conforme Bachmann 
e Rushfield (2011, p. 83), “o estado de um objeto depende de dois 
fatores: dos materiais e métodos de sua produção e do ambiente 
a que ele fica exposto durante a sua vida”.

Conservar é basicamente maximizar a utilidade do objeto, 
de acordo com o seu uso e a sua longevidade. O conservador 
deve buscar tratamentos que preservem a estética inicial da peça, 
a sua utilização ou aumente sua vida útil. Métodos que desacele-
rem a deterioração do material também são boas opções para a 
conservação.

Applebaum (2007) determina uma metodologia para con-
servação que consiste em 8 passos: caracterizar o objeto; levan-
tar a sua história; determinar o estado ideal da peça; decidir o 
objetivo do tratamento; escolher os materiais e métodos para o 
tratamento; preparar a documentação antes do tratamento; rea 
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lizar o tratamento; e preparar a documentação final.

Os quatro primeiros itens envolvem pesquisa, análise e orga-
nização de informações sobre os aspectos material e imaterial do 
objeto. Os demais, são de caráter mais prático, abrangendo a exe-
cução do tratamento planejado. A autora traz um quadro (Quadro 
4) que abrange o rol de informações necessárias para serviços de 
intervenção em uma peça. 

Este trabalho desenvolve temas ligados principalmente aos 
aspectos materiais do objeto (quadrantes I e II), abordando al-
guns aspectos imateriais (quadrantes III e IV). Reitera-se que es-
tes últimos são tão importantes quanto os primeiros, porém não 
é objetivo desta pesquisa desenvolvê-los.

Aspectos materiais Aspectos imateriais

In
fo

rm
aç

õe
s 

es
pe

cí
fic

as

(Quadrante I)
Informação: fenômenos e suas consequên-
cias, identificação dos materiais constituin-
tes, determinação da estrutura.
Fonte: próprio objeto
Estratégias: exames físicos, análises, ima-
gens, testes.

(Quadrante III)
Informação: história do objeto, valores, futuro 
desejável
Fonte: proprietários da obra
Estratégia: entrevistas, consultas ao acervo da 
instituição.

In
fo

rm
aç

õe
s 

ge
ra

is (Quadrante II)
Informação: métodos de manufatura, pro-
priedade de materiais, estudos sobre dete-
rioração.
Fonte: história da tecnologia, ciência dos 
materiais, conhecimento do conservador, 
exemplos similares
Estratégia: pesquisa bibliográfica

(Quadrante IV)
Informação: história de objetos semelhantes, his-
tória da arte, cultura geral.
Fonte: outros profissionais, conhecimento do con-
servador
Estratégia: revisão bibliográfica, consulta a outros 
profissionais.

4.3 Fatores relevantes para a conservação
4.3.1  Condições ambientais
De modo geral, os fatores ambientais que interferem na 

conservação de obras de arte ao ar livre estão relacionados à va-
riação de umidade relativa do ar (UR) e temperatura, incidência 
de luz solar, depósitos de poeira, resíduos vegetais e fuligens, e 
poluição atmosférica, principalmente no caso de grandes centros 
urbanos como São Paulo. Há também que se considerar o uso da 
peça como abrigo de roedores, pássaros e insetos que encontram 

Quadro 4:  Esquematização das informações necessárias para serviços de intervenção.

Fonte: traduzido de APPLEBAUM (2007)
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nas obras, locais adequados para construção de ninhos e depósi-
tos de ovos. O problema neste caso está no material fecal desses 
animais, cuja composição ácida pode encadear e acelerar proces-
sos danosos no material. Deve-se observar além destes fatores, o 
pH do solo - no caso da peça estar em contato direto, a vegetação 
adjacente e a direção principal dos ventos nos locais de instalação, 
pois direta ou indiretamente estas informações podem interferir 
na qualidade do espaço expositor da obra.

Esculturas expostas às intempéries apresentam maior peri-
go de sofrer danos quando comparadas às de acervos de museus 
tradicionais fechados. Nestes, é possível controlar por exemplo a 
temperatura e umidade relativa, além da intensidade luminosa e 
incidência de radiação ultravioleta (UV). No caso de acervos a céu 
aberto é impossível ter controle dessas variáveis climáticas, sen-
do necessário um plano de manutenção periódico a fim de tentar 
estabilizar o aparecimento ou desenvolvimento de manifestações 
patológicas ou eliminar o dano.

Somente pela observação criteriosa e sistemática é 
possível dizer se um objeto é estável ou se está em 
franca deterioração. Quando se verifica este último 
caso, convém investigar e implementar todos os 
métodos comprovados que impeçam a deteriora-
ção (BRADLEY, 2011, p. 27).

Segundo Pearson (2011, p. 36) “quanto mais alta a tempera-
tura e mais elevado o teor de umidade do ar, mais rápida é a dete-
rioração do material”. O controle da umidade relativa é fundamen-
tal para a conservação de obras de arte, pois ela acelera reações 
químicas, principalmente nos metais, afeta diretamente o teor de 
umidade de objetos feitos de materiais porosos e higroscópicos, 
provocando mudanças significativas em suas dimensões, além de 
influenciar a esporulação e a propagação de fungos (KING; PEAR-
SON, 2011). Pearson (2011) ainda afirma que os acervos ficam bem 
conservados com uma umidade relativa entre 40 e 70%: abaixo 
desse intervalo, alguns materiais ficam ressecados, e acima, pode 
facilitar o crescimento de bolores e bactérias.  Um intervalo pare-
cido é especificado por Craddock (2011): entre 45%, nível mínimo, 
a partir do qual não há prejuízo para materiais orgânicos, e 65%, 
nível máximo para que não ocorra o desenvolvimento de mofo. 
Porém, a autora alerta que esculturas de bronze corroídas com 
presença de pó verde claro - características da “doença do bron-
ze”, de ferro e metais muito polidos precisam de uma umidade 
relativa abaixo de 45%. 

Com relação à variação térmica, em geral são aceitáveis alte-
rações gradativas de temperatura a longo prazo, ou até mesmo a 
curto prazo, desde que não muito grandes. A mudança brusca de 
temperatura pode causar prejuízos devido à expansão e contra-
ção dos materiais, ocorrendo principalmente em objetos sobre os 
quais incide diretamente a luz solar. Craddock (2011) afirma que o 



66

clima ideal para a maioria dos materiais abrange uma temperatura 
de 20° ± 1°C, associada a uma umidade relativa de 50% ± 5%. Ba-
chmann e Rushfield (2011) definem um intervalo muito parecido, 
entre 47% e 55% de UR e temperatura entre 18° e 21°C.

A poluição é uma variável que também deve ser considera-
da, principalmente aquela decorrente da descarga de veículos e 
da indústria, muito comum na região metropolitana de São Paulo. 
As reações que ocorrem com os óxidos de nitrogênio sob luz solar 
intensa, produzem ozônio, que é um forte oxidante (KING; PEAR-
SON, 2011). Deve-se evitar o acúmulo de poeiras e outras partí-
culas carregadas pelo ar, uma vez que atrai insetos, é abrasiva e 
pode conter esporos de fungos (BACHMANN; RUSHFIELD, 2011).

A Cidade Universitária, conforme exposto no capítulo 2, está 
inserida no Bairro do Butantã, na Zona Oeste da cidade de São 
Paulo. Devido a sua localização, constata-se uma atmosfera po-
luída decorrente do tráfego intenso de veículos pela marginal do 
Rio Pinheiros e dos veículos que circulam pelo campus por dia. Se-
gundo dados de Ribeiro e Azevedo (2003), baseado nas médias 
do quinquênio 1995-2000, a região da Cidade Universitária apre-
senta uma qualidade do ar abaixo dos padrões primário e secun-
dário para o particulado inalável em suspensão (PM10). Enquanto 
a concentração permitida é no máximo igual a 50 µg/m³, há locais 
cujas médias anuais estão acima de 60 µg/m³ e até 80 µg/m³. Com 
relação às concentrações de partículas totais em suspensão (PTS), 
o campus apresenta melhor qualidade do ar em comparação às 
áreas circundantes, não registrando nenhum dado acima dos pa-
drões permitidos1. A composição química das partículas coletadas 
mostrou-se muito semelhante àquela da argila mineral (ALMEIDA 
et al apud RIBEIRO; AZEVEDO, 2003, p. 22).

Além da fumaça, há também o problema do mal cheiro pro-
vocado pelo esgoto despejado no rio. Este odor é mais presente 
na região da raia olímpica e do córrego Pirajuçara, próximo à Por-
taria 1.

Em torno de 25% da área total do campus, o que correspon-
de a quase 925 mil m², são áreas comuns verdes e ajardinadas, 
além de mais de 10 hectares destinados a reservas ecológicas. No 
geral, há certa homogeneidade quanto à distribuição de árvores, 
destacando-se a região do Instituto de Biociências.

Na Tabela 1 encontram-se os valores médios de temperatura 
do ar e umidade relativa (UR) dos últimos 10 anos (2008 – 2018), 
plotados nos gráficos da Figura 65 e Figura 66, respectivamen-

1 Pesquisa realizada entre 1997 e 1998, com amostras de ar coletadas den-

tro da área do campus em quatro pontos limítrofes (Escola Politécnica, Escola 

de Educação Física, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e MAE) e 

um ponto central (Instituto Oceanográfico).
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ANO

VERÃO
(Jan - Mar)

OUTONO
(Abr - Jun)

INVERNO
(Jul - Set)

PRIMAVERA
(Out - Dez)

Temp. 
(°C) UR (%) Temp. 

(°C) UR (%) Temp. 
(°C) UR (%) Temp. 

(°C) UR (%)

2008 - - - - 17,8 75,7 20,6 74,2

2009 22,6 77,7 19,5 77,2 - - 23,1 83,3

2010 23,0 78,8 18,1 78,4 17,8 73,3 20,3 79,6

2011 22,6 82,9 17,7 80,7 17,3 75,5 20,0 77,4

2012 21,9 80,7 19,2 84,9 - 74,7 - 80,0

2013 - 84,0 18,0 83,9 17,7 74,5 20,9 79,3

2014 23,6 77,0 19,0 82,7 17,8 76,8 21,4 76,7

2015 - - 17,4 85,9 19,0 77,6 22,2 82,7

2016 23,1 82,4 18,5 81,7 17,2 78,2 20,9 81,0

2017 22,9 81,9 18,6 80,5 17,8 69,4 21,1 75,2

2018 22,5 78,3 19,1 76,4 17,8 74,6 21,2 77,7

te. Os dados foram fornecidos pelo Laboratório de Climatologia e 
Biogeografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH).

Percebe-se que não há diferença muito significativa quan 
to a estes dados: a temperatura média varia entre 17 e 24 °C, e 
a umidade relativa, entre 77 e 86%, com exceção do inverno de 
2017, quando ficou no patamar de 69,4%. Considerando os limites 
definidos pela literatura para museus fechados (40% a 70% para 
umidade relativa e 18°C e 21°C para temperatura), observa-se na Fi-
gura 65 que com relação à temperatura, apenas o verão apresen-
ta um cenário fora do intervalo adequado, apresentando todas 
as médias acima de 21°C. Porém, com relação à umidade relativa, 
nenhuma das estações atende à recomendação, indicando que 
a umidade é um dos fatores que podem levar ao surgimento de 
manifestações patológicas nas esculturas (Figura 66).

Conclui-se que nenhum período do ano apresenta condições 
ambientais satisfatórias para a conservação de obras a céu aberto 
sem intervenções, sendo o verão o mais crítico. Assim, um plano 
de conservação deve ser elaborado a fim de preservar as escultu-

Tabela 1:  Média de temperatura e umidade relativa do período 2008-2018.

Fonte: autor
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Figura 65:  Gráficos de tempe-
ratura médica sazonal entre 

2008-2018 do campus Cidade 
Universitária.

Fonte: autor
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Figura 66:  Gráficos de umi-
dade relativa médica sazonal 

entre 2008-2018 do campus 
Cidade Universitária.

Fonte: autor
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ras expostas na Cidade Universitária em bom estado, consideran-
do uma periodicidade que minimize os efeitos da temperatura e 
da umidade relativa sobre os materiais constituintes.

4.3.2 Interações com a comunidade
A deterioração das obras expostas em espaço aberto tam-

bém decorre da ação humana, seja por atos de vandalismo, como 
pichações e depredações, além de tentativas de furto, como tam-
bém pelo uso inadequado da peça por crianças e adultos, que po-
dem deixar marcas e sulcos. Neste último caso, estas formas de 
apropriação da escultura pela comunidade também podem levar 
à sua deterioração, visto que o acréscimo de material, como colas 
e tintas, ou a retirada dele, podem desencadear processos quími-
cos que danificam o material da escultura.

A interação da comunidade com a obra precisa ser discutida 
durante o desenvolvimento de uma intervenção no local. A prin-
cípio pode-se buscar a conscientização das pessoas através de 
ações educativas que as informem sobre a obra e a importância 
de sua conservação, objetivando a criação de vínculos afetivos e 
de responsabilidade com a peça. Esse vínculo é de suma impor-
tância para a eficácia de um projeto de manutenção em qualquer 
bem patrimonial, pois a comunidade estará comprometida em 
conservá-lo.

Porém, caso seja constatada que a escultura está vulnerável 
e não haja qualquer interação positiva com a obra, medidas como 
a criação de barreiras verdes e gradis podem ser adotadas. Esta 
não é a solução ideal, mas é uma tentativa de se prolongar a vida 
útil da escultura, sem que haja a necessidade de retirá-la do local.

Em geral, o vandalismo acontece pela não compreensão da 
importância histórico-artística que a obra apresenta. Mas também, 
há casos em que a escolha de qual objeto danificar é proposital ou 
seja, há intenção de agredir especificamente aquele bem como 
uma forma de protesto. Foi o caso, por exemplo, das pichações 
feitas em dois monumentos da cidade de São Paulo na época das 
eleições municipais de 2016. O Monumento às Bandeiras, junto ao 
Parque do Ibirapuera, e a estátua de Borba Gato, na zona sul da 
cidade, amanheceram manchadas por tintas vermelha, amarela, 
verde e azul (Figura 67).

Outro exemplo aconteceu com a estátua de Carlos Drum-
mond de Andrade, instalada na altura do Posto 6 da orla de Copa-
cabana, no Rio de Janeiro. Após chutar violentamente a estrutura, 
o autor da agressão furtou os óculos da escultura, que se despren-
deram após o ataque. Entre 2002, ano da instalação, e 2019, os 
óculos foram furtados onze vezes. A prefeitura carioca não infor-
ma o custo da reposição da peça justamente para não incitar a 
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recorrência do furto (DE PAULA, 2017).

A criação de espaços culturais públicos e a inserção de es-
culturas na malha urbana devem ser ações bem planejadas pelos 
gestores públicos, devendo sempre buscar a conscientização da 
comunidade e a aproximação com os seus valores socioculturais, 
a fim de evitar tais ocorrências. Logo, tão importante quanto a 
manutenção do material é a aproximação e zelo da comunidade 
que participa do seu entorno.

Conforme discutido no item 3.4.4, a Cidade Universitária 
é um local de trânsito constante de pessoas devido à sua loca-
lização. Essa condição, associada com a falta de visibilidade das 

Figura 67:  Monumento às 
Bandeiras pichado após deba-
te eleitoral.

Foto: Marcelo Gonçalves/ 
Estadão Conteúdo

Figura 68:  Estátua de Carlos 
Drummond de Andrade sem 
os óculos.

Foto: Carlos Ivan / Agência O 
Globo
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esculturas à comunidade e à aparente ausência de manutenção 
das peças, leva a atos de vandalismo. É comum portanto ver pi-
chações nas peças, além de quebras. Há também colagens com 
reivindicações e protestos (Figura 69 e Figura 70).

4.3.3 Materiais e métodos construtivos
A formação de manifestações patológicas em obras escultó-

ricas e em qualquer outro bem edificado está diretamente ligada à 
qualidade dos materiais utilizados para sua construção e às técni-
cas empregadas. A falta de conhecimento sobre as características 
físico-químicas de cada componente e a má utilização ou execu-
ção podem comprometer a vida útil do objeto.

Os materiais disponíveis para uso do escultor são 
muitos e incluem uma variedade de substâncias or-
gânicas e inorgânicas. Entre estes estão as rochas, 
madeiras, metais, ceras e plásticos, marfins, ossos 
e chifres. Cada um apresenta tem sua cor, textura 
e dureza individuais; cada um possui qualidades e 
limitações intrínsecas, determinadas por suas ca-
racterísticas físicas. Os materiais, portanto, não são 
permutáveis (RICH, 1967 apud HOVENKAMP, 2013, 
p. 43 - tradução do autor).

O bronze e o mármore são tradicionalmente utilizados na 
modelagem de esculturas desde a Idade Antiga, com variações 
quanto ao tipo da rocha ou metal dependendo da localidade do 
artista e da disponibilidade do material. Após a revolução indus-
trial, com a criação e produção de novos materiais, começou-se o 
emprego também de outros meios, como concretos e argamas-
sas, plásticos e resinas, fibras entre outros (HOVENKAMP, 2013).

No caso de esculturas a céu aberto, restringem-se as opções 
disponíveis devido à dificuldade em manter a integridade da obra 
em um meio onde as variáveis ambientais são incontroláveis. As-
sim, os materiais mais comuns utilizados para confecção de obras 
expostas às intempéries são os metais, as rochas e os concretos 
e argamassas. Outro material, porém mais moderno, são os polí-
meros e plásticos.

• Metais

Os metais enquanto material para confecção de esculturas 
apresenta diferentes métodos para atingir a forma concebida 
pelo artista, além de procedimentos que podem alterar a textura 
e a cor da obra. 

Devido à sua estrutura em forma de uma matriz uniforme 
granular, este material é  facilmente modelado quando uma força 
é aplicada, processo chamado de conformação. Este dá forma às 
chapas metálicas através de deformações plásticas, tais como a 
laminação, extrusão, forjamento a quente e a frio, dobramento e 

Figura 69:  Colagens sobre 
Marielle Franco na obra Home-
nagem a Júlio de Mesquita 
Filho.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 70:  Rosas brancas de 
papel coladas sobre o memo-
rial aos membros da comu-
nidade USP perseguidos e 
mortos durante a ditadura.

Foto: Júlio César Bazanini
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repuxo (ALTAN et al, 2012). Há também outros processos, como 
os de usinagem (corte em serra, torneamento, fresamento e bro-
chamento), que retiram parte do material para lhe dar forma, e de 
união (soldagem e rebitamento), que agregam peças para chegar 
à forma pretendida.

Outro método muito utilizado para executar uma escultura 
metálica é a fundição. A técnica moderna, conhecida por “cera 
perdida”, consiste na execução de um modelo em argila, utilizado 
para confecção de um molde (Figura 71); sobre este é feita uma 
cópia em cera, acrescida de tubos, conhecidos por canais de ali-
mentação e respiro, por onde o material fundido irá entrar e sair, 
respectivamente (Figura 72). Faz-se um segundo molde em ma-
terial refratário sobre a cera, o qual é posteriormente aquecido. 
Neste aquecimento, há a calcinação do molde e a perda da cera, 

Figura 71:  Molde em resina e 
silicone, executados sobre o 
modelo em argila.

Fonte: SENAI-SP

Figura 72:  Modelo em cera, 
acrescido de tubos de alimen-
tação e respiro, também em 
cera.

Fonte: SENAI-SP
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deixando o seu interior oco (Figura 73). Verte-se então o metal lí-
quido dentro do molde refratário (Figura 74), até o extravasamen-
to do material pelos orifícios de respiro. Chega-se a uma forma 
metálica idêntica ao modelo em cera com os tubos (Figura 75), 
que por sua vez é usinada para enfim chegar na escultura final (Fi-
gura 76).

A maioria das obras escultóricas não são executadas em me-
tais puros: na verdade, o material é resultado de uma mistura de 

Figura 73:  Molde refratário sendo aque-
cido, com perda da cera.
Fonte: SENAI-SP

Figura 74:  Metal fundido sendo coloca-
do dentro do molde refratário oco.
Fonte: SENAI-SP

Figura 75:  Modelo em metal, não usinado, 
ainda com os tubos de alimentação e respiro.
Fonte: SENAI-SP

Figura 76:  Escultura metálica pronta.

Fonte: SENAI-SP
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diferentes metais conhecida por liga metálica. As mais utilizadas 
por artistas plásticos são as ligas de cobre (latão e bronze) e o aço 
(liga de ferro e carbono). 

Essa nova composição fornece propriedades antes não exis-
tentes no metal puro. A diferença no tamanho dos átomos, por 
exemplo, permite um arranjo mais denso ou não: é o caso do la-
tão (liga de zinco e cobre) cujos átomos apresentam tamanhos 
similares, tornando-o relativamente macio e fácil de trabalhar, e 
do bronze (liga de cobre e estanho) cujos átomos de estanho são 
consideravelmente maiores que os de cobre, o que o faz ser mais 
difícil de trabalhar devido ao preenchimento dos vazios existentes 
no arranjo (BARCLAY et al, 2019) (Figura 77).

A corrosão é o principal dano encontrado nos metais, e o 
principal agente causador é a água. Em meio aquoso, há a troca 
de elétrons entre o metal e o oxigênio (reagente mais comum), le-
vando aquele à se dissolver. Assim, existem métodos para prote-
ção das esculturas metálicas. O mais conhecido é a galvanização 
que consiste na aplicação de uma camada metálica protetiva, seja 
por imersão em material fundido ou por eletrólise (eletrogalvani-
zação). 

A escolha de qual metal utilizar para o revestimento deve 
ser baseada na série galvânica, ordenação que indica quais metais 
(ou ligas) são mais propensos a sofrer corrosão (ativos) e os mais 
estáveis (nobres). Entre os nobres estão: platina, prata, ouro, ti-
tânio, níquel e grafite. Já os mais ativos são o magnésio, o zinco, 
alumínio, chumbo e o estanho. 

O contato direto de dois metais (ou ligas) em um ambiente 
úmido levará à corrosão mais rápida do menos nobre, se compa-
rada com uma situação em que não há contato. Por exemplo, na 
Figura 78, a caixa de música metálica teve danos na pintura e no 
revestimento de estanho, expondo a base em aço, que por sua 
vez, devido à umidade, oxidou. Assim, atenção deve ser dada ao 
escolher os metais que serão utilizados em soldas ou parafusos, a 
fim de se evitar este fenômeno.

Há casos em que a corrosão não é prejudicial: é a chama-
da pátina, que é um tipo de corrosão não agressiva, cujo produto 
forma uma camada protetiva superficial sobre o metal, impedin-
do o desenvolvimento da corrosão em camadas mais internas. O 
interesse estético de artistas plásticos com a pátina reside na sua 
coloração: cada metal apresenta uma cor característica que pode 
ser adquirida naturalmente pelo seu envelhecimento, ou por mé-
todos químicos. Assim, temos que o bronze patinado pode apre-
sentar tonalidades vermelhas, azuis, verdes, marrons e pretas, 
enquanto o aço, tonalidades que variam entre o preto-azul e ver-
melho-marrom.

Figura 77:  Estrutura cristalina  
do latão (a) e do bronze (b).

Fonte: autor

b)

Figura 78:  Corrosão galvânica 
do ferro em contato com o 
estanho.

a)

Fonte: Canadian Conservation 
Institute
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• Rochas

As rochas são consideradas materiais nobres para esculpir, 
devido às suas características físicas particulares, como durabilida-
de, resistência e adequação à forma (HOVENKAMP, 2013). Estas 
são classificadas em três grupos de acordo com a sua formação: 
sedimentar, ígnea e metamórfica. As sedimentares são formadas 
pela deposição de partículas de rocha nos leitos de lagos, rios e 
mares, onde se misturam com material orgânico (restos de seres 
vivos e esqueletos). Exemplos de rocha sedimentar amplamente 
utilizados na confecção de esculturas são o calcário e o arenito.

As rochas ígneas são formadas pelo esfriamento e solidifica-
ção do magma ao se aproximar da superfície terrestre. São geral-
mente muito duras, compactas e uniformes, com minerais visíveis 
a olho nu, como os granitos. 

Já as rochas metamórficas são resultado de transformações 
em rochas ígneas ou sedimentares, decorrente de altas tempera-
turas e pressões, movimentações e variações térmicas, que mo-
dificam a composição química original. O mármore é uma rocha 
metamórfica que apresenta uma vasta gama de cores e grãos, e 
é um dos mais utilizados na confecção de esculturas (Figura 79).

A escolha de qual tipo utilizar vai depender de uma série de 
critérios os quais são estipulados pela experiência do artista. No 
caso, as rochas sedimentares são porosas e não oferecem grande 
resistência a impactos, partindo facilmente. As ígneas, em com-
pensação, são muito duras, oferecendo maior resistência ao im-
pacto. Já as metamórficas são de dureza média a alta, sendo tam-

Figura 79:  A Virgem Velada, 
escultura em mármore carra-
ra, de Giovanni Strazza (185?).

Foto: Megapixx~/flickr
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bém bastantes quebradiças. 

Ou seja, dependendo das habilidades do escultor, o traba-
lho com as sedimentares será mais difícil devido à sua fragilidade. 
Em compensação, as ígneas são as mais duras, necessitando de 
ferramentas e equipamentos específicos para sua modelagem. 
As metamórficas, por terem características intermediárias, são as 
mais “fáceis” de se trabalhar, por isso sua ampla utilização. Assim, 
como afirma Hovenkamp (2013), o trabalho na pedra não requer 
apenas um conhecimento teórico, mas também um conhecimen-
to sensível e prático.

O processo de esculpir uma rocha consiste, basicamente, 
em retirar fragmentos de um bloco maciço até chegar à forma de-
sejada. Requer grande rigor técnico, paciência e precaução, por se 
tratar de um trabalho consideravelmente lento no qual qualquer 
erro pode ser irremediável.

As técnicas mais conhecidas são o talhe e a abrasão. A ativi-
dade de talhar exige grandes esforços do escultor para desbastar 
o material, pois é uma técnica manual que utiliza de ferramentas 
escolhidas de acordo com a dureza da rocha e a quantidade de 
material a ser subtraído. No primeiro momento, são retirados 
grandes volumes do bloco (Figura 80-a), até chegar a uma forma 
aproximada do modelo concebido. Em seguida, ainda são retira-
dos volumes consideráveis, a fim de chegar a contornos mais de-
finidos da obra, porém ainda preservando uma espessura segura 
para a execução da última fase. Esta consiste na execução dos 
detalhes e na definição da superfície final, sendo necessárias fer-
ramentas mais delicadas (Figura 80-b).

A abrasão é uma técnica de acabamento que retira fragmen-
tos em excesso da superfície ao esfregar materiais abrasivos na 
peça, como areia, pedras de brunir e de esmeril (Figura 80-c). Ini-
cia-se com métodos mais grosseiros, e progressivamente passa 
para o polimento. Este favorece a conservação das pedras, pois 
fecha os poros, podendo ser reforçado com a aplicação de um 
verniz ou cera (HOVENKAMP, 2013).

• Concreto

O concreto é resultado da mistura de cimento, areia, brita 
e água. É um material plástico enquanto úmido, solidificando-se 
progressivamente com a hidratação do cimento.  Da mesma for-
ma que a modelagem dos metais pela fundição, a confecção de 
esculturas utilizando este material se dá pelo preenchimento de 
um molde, com o concreto ainda mole. As fôrmas podem ser exe-
cutadas em madeira ou em metal, a escolha depende da riqueza 
de detalhe desejado (Figura 81).

A sustentação das obras em concreto ocorre pela imersão 

a)

b)

c)

Figura 80:  Processos de 
esculpir rochas. a) Retirada de 
grandes volumes de material 
com disco; b) Desbaste manu-
al com ponteiro e martelo; c) 
Acabamento com grossa.

Fonte: (HOVENKAMP, 2013)
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de barras de aço na massa, configurando o chamado concreto ar-
mado (Figura 82). A vantagem dessa associação é a resistência 
a esforços de tração, garantida pela armação metálica, e à com-
pressão, devido ao concreto. A desvantagem reside na oxidação 
do aço quando em contato com umidade, devendo-se evitar sua a 
exposição direta às intempéries. Para isso, deve-se preservar uma 
distância da superfície na ordem de centímetros, conhecida por 
“cobrimento”. No interior da estrutura, devido ao ph elevado de-
corrente do hidróxido de cálcio, a armadura não sofre oxidação.

O cobrimento também protege a estrutura metálica da dimi-
nuição de pH decorrente da carbonatação do concreto, processo 
natural que ocorre de fora para dentro. Reações químicas entre 
o hidróxido de cálcio e o ácido carbônico, resultante da diluição 
de gás carbônico atmosférico na umidade do material, diminui a 
alcalinidade do concreto, proporcionando um ambiente para a 
oxidação do aço.

Figura 81:  Superfície deta-
lhada da obra em concreto 
pigmentado Epopeia Paulista, 
de Maria Bonomi.

Foto: Maria Bonomi

Figura 82:  Armaduras utiliza-
das para a execução da obra 
Epopeia Paulista.

Foto: Maria Bonomi
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• Plásticos e polímeros

Os pláticos são materiais modernos que apresentam com-
posição química complexa e muito variável. Além disso, o uso de 
aditivos modificam as propriedades destes materiais. Assim, é es-
sencial identificar com exatidão o material para a elaboração de 
uma rotina de manutenção.

Entre os principais agentes de deterioração que causam da-
nos estruturais e químicos específicos a objetos de plástico são: 
forças de origem mecânica, visto que alguns plásticos são que-
bradiços, e podem se deformar permanentemente; poluentes 
atmosféricos ácidos que podem acelerar degradações e causar 
efeitos nocivos à escultura; e a luz e o  ultravioleta, que podem 
provocar descoloração além de perda de resistência do material. 
Em instalações externas, os plásticos também sofrem com varia-
ções térmicas e de umidade relativa, pois podem provocar incha-
çoes e empenamentos, além de estresse físico e fissuras. Além 
disso, uma umidade relativa alta pode provocar o aparecimento 
de mofo. 

4.3.4 Manutenções precedentes e/ou inadequadas
Outro fator a ser considerado no processo de conservação 

de uma escultura é a ocorrência de procedimentos inadequados 
realizados em limpezas ou em restauros anteriores. Na maioria 
dos casos, os erros são decorrentes da falta de conhecimento 
do responsável pela intervenção (Figura 83). O uso impróprio de 
materiais e técnicas pode apagar ou destruir vestígios de origina-
lidade, sendo normalmente realizados por mão de obra desqua-
lificada ou sem orientação sobre como proceder com o serviço 
(COSTA, 2016).

Figura 83:  Imagens sacras 
antes e depois do restauro, 
em Portugal.

Foto: Folha de São Paulo, 2014
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4.4 Exemplos de manutenção de esculturas
As informações apresentas nos exemplos foram coletadas 

em visita a dois museus a céu aberto brasileiros: Museu Felícia 
Leirner e Instituto Inhotim. Em ambos, foram realizadas entrevis-
tas com o conservador / restaurador das instituições. No caso do 
Museu Felícia Leirner, pode-se acompanhar a execução de proce-
dimentos de manutenção de algumas obras escultóricas.

4.4.1 Museu Felícia Leirner
No início da atual gestão do Museu Felícia Leirner, frente 

a um cenário de descaso com as esculturas, foram necessárias 
ações de recuperação executadas semanalmente pela equipe de 
conservadores da Júlio Moraes Conservação e Restauro. Este tra-
balho durou em torno de dois anos: oito meses para recuperar as 
obras de concreto e argamassa, e mais um ano para tratar as de 
bronze.

A partir do momento que as esculturas não apresentavam 
manifestações patológicas graves, instaurou-se o plano de manu-
tenção em vigor até hoje. Diariamente, a estagiária Maria Angelina 
Costa do Nascimento monitora as obras e faz pequenas interven-
ções, como secar água acumulada ou retirar gravetos e folhas (Fi-
gura 84). 

Tem-se também uma equipe responsável pela manutenção 
do gramado e dos jardins do museu, que ajudam a conservar o en-
torno das obras. As visitas da equipe de conservação, composta 
de dois a três funcionários, ocorrem bimestralmente, salvo quan-
do é identificado um problema mais grave pela estagiária, ou du-
rante o Festival de Inverno, cujas apresentações acontecem no 
Auditório Cláudio Santoro, inserido no coração do museu. Duran-
te a época quente e chuvosa, a frequência de visitas dos conser-
vadores, também tende a ser maior se comparada com a época 
mais fria e seca. 

No geral, há três tipos de material utilizados na confecção 
das esculturas expostas: granito, bronze e concreto e/ou arga-
massa estruturada. As obras em bronze são lavadas por hidroja-
teamento, com pressão baixa, três vezes ao ano. Caso haja ainda 
cera da última aplicação, esta é removida com aguarrás e uma 
nova camada é colocada. Não há muitos problemas nestas peças 
pois a maioria apresenta formas que evitam o acúmulo de água, 
além de estar em local arejado e iluminado. 

As obras delgadas de argamassa estruturada apresentam 
problemas de fissuração devido à vibração provocada pela ação 
dos ventos, pois estão implantadas em um jardim descampado. 
Para tratá-las, são necessários remendos feitos a base de arga-
massa resinada, posteriormente pintados com tinta porosa. Em 

Figura 84:  Estagiária do Mu-
seu Felícia Leirner executando 
alguns serviços de manuten-
ção em: a) granito; b) bronze; 
c) argamassa armada.

Fonte: Museu Felícia Leirner, 
2019

a)

b)

c)



81

casos extremos, teve-se necessidade da utilização de fibra de vi-
dro e pinos para reestruturar a região danificada. O tratamento 
das fissuras é necessário para evitar o contato da umidade com a 
armação metálica, impedindo a corrosão desta. Caso seja consta-
tado um foco de corrosão, passa-se na estrutura um convertedor 
de ferrugem antes do fechamento com argamassa.

As obras em concreto, mais robustas, localizadas em local 
sombreado, apresentam problema com a umidade, principalmen-
te devido à sua ligação com o crescimento e desenvolvimento de 
fungos. Nestes casos, a parte atacada é raspada e recebe fungici-
das. Procede-se com a repintura apenas quando a superfície esti-
ver seca.

Há duas obras em granito: uma delas não apresenta proble-
mas significativos devido á localização privilegiada. Porém, a se-
gunda sofre com ataque de fungos, devido à umidade. Para sanar 
este problema, a peça é lavada com água corrente e sabão neu-
tro, além de ser aplicado fungicida. Esta mesma obra, apresentava 
desintegração dos minerais da base, também em granito, quando 
chegou ao museu. A parte danificada foi consolidada com metacli-
rato, porém não se optou pela impermeabilização pois a aplicação 
deste produto pode alterar a cor da rocha.

4.4.2 Instituto Inhotim
No Instituto Inhotim, a conservadora Elaine Matos organi-

zou um manual de manutenção das obras, onde se encontram 
especificados os serviços a serem executados, os materiais utiliza-
dos e a periodicidade de cada um. 

O parque apresenta esculturas de diferentes tipologias, des-
de o tradicional bronze, até resina reforçada com fibra de vidro. 
Basicamente, a maioria das peças é varrida semanalmente, com 
o auxílio de uma trincha e juba, a fim de retirar poeiras e folhas. 
É o caso da obra “Gui Tuo Bei”, de Zhang Huan, executada em 
uma pedra de origem chinesa, que não recebe nenhum tratamen-
to superficial, apenas a varredura. Na época em que precisou ser 
desmontada e remontada pois encontrava-se inclinada, a peça 
foi lavada apenas com água corrente e uma escova. Diferente da 
obra “Escultura para todos os materiais não transparentes”, de 
Waltércio Caldas, a qual se encontra próxima a um restaurante, 
cujo microclima úmido e fresco, é propício para crescimento de 
musgos e deposição de gordura. Nesta situação, utiliza-se um pro-
duto chamado moviol, que age da mesma forma que a pasta de 
ágar-ágar: o produto forma uma película que, ao ser retirada, re-
move toda a sujeira superficial, inclusive, gorduras. 

As obras em bronze, além da remoção de poeiras e folhas, 
são polidas com uma flanela de microfibra, e recebem uma cama-
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da de cera de tempos em tempos. É o caso das obras de Edgard de 
Souza e “Boxhead”, de Paul McCarthy. O aço é outro material me-
tálico encontrado: “Deleite”, do artista plástico Tunga é compos-
ta por sinos, bengalas, correntes entre outras formas, que estão 
naturalmente oxidadas. A intensidade da corrosão é controlada 
com a aplicação de um óleo em sua superfície. Devido ao acúmulo 
de água em alguns elementos e a preocupação com a proliferação 
de vetores transmissores de doenças, a equipe de manutenção 
sempre seca qualquer acúmulo após uma chuva.

Há também peças em madeira, como “Embrionário, Equilí-
brio Amarrado”, da artista Elisa Bracher, a qual especificou tipo 
de resina utilizado para a manutenção. “The Mahogany Pavilion”, 
de Simon Starling, é um veleiro em madeira posto de cabeça para 
baixo que sofre ataque de fungos, sendo já restaurado duas ve-
zes, durante as quais foram reconstruídas algumas réguas do seu 
casco. Devido à sua altura, a parte superior da obra é visitada anu-
almente para vistoria e limpeza, com trincha e um pano úmido.

A instalação “Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, 
De Luxe”, do artista Hélio Oiticica, recebe repintura a cada quatro 
anos. Cada parede tem um número de camadas especificadas no 
projeto, assim como a direção que camadas devem ter. Por exem-
plo, são 5 camadas na diagonal da direita para esquerda, mais 4 
camadas de cima para baixo. É uma das obras com a qual os visi-
tantes não devem interagir da forma como acontece, provocando 
desgaste na pintura e sujeiras não cogitadas originalmente.

Além de três restauradores, há uma equipe de manutenção 
à parte, composta por oito pessoas. Estes profissionais recebem 
treinamento para executar os serviços semanais de limpeza das 
esculturas. São também responsáveis pela poda do gramado e 
dos jardins, com a utilização de tesouras, a fim de se evitar o espa-
lhamento de folhas e galhos sobre as obras.

A região do Inhotim sofre com alterações consideráveis na 
temperatura e umidade diariamente, as quais são apontadas pela 
restauradora Elaine Matos, como dois dos principais causadores 
de danos nas obras. Há também a questão da poluição por parti-
culado de minério de ferro decorrente da atividade de mineração 
próxima ao parque. Porém, este nunca provocou nenhuma ma-
nifestação patológica, devido à manutenção semanal constante.

Nota-se, portanto, em ambos os exemplos pontuados que 
para existir um museu a céu aberto na Cidade Universitária é ne-
cessária a formação de uma equipe de manutenção que realize 
intervenções periódicas de limpeza nas obras escultóricas. Além 
disso, a administração deve ser composta por um grupo interdisci-
plinar de profissionais, na qual cada um contribui para a gestão de 
um setor específico do espaço, como setor de jardins, iluminação, 
sinalização, atendimento ao usuário, etc. O trabalho em conjunto 
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e bem orquestrado dessa equipe resulta em um espaço convidati-
vo e agradável para visitas e para o lazer dos visitantes, tal como é 
no Instituto Inhotim e no Museu Felícia Leirner. 

4.5 Práticas e materiais para manutenção de obras escultóricas
A adoção de medidas de conservação preventiva pode redu-

zir a deterioração de um bem patrimonial, muitas vezes impercep-
tível devido à lentidão de seu desenvolvimento. De acordo com 
o “Guia de Boas Práticas em Conservação Preventiva” (HERITA-
GECARE, 2019), as inspeções periódicas e os controles efetuados 
por pessoal especializado são atividades simples de rotina, cuja 
implantação é de responsabilidade do proprietário da obra.

Um manual de manutenção específico para as necessidades 
de cada obra deve ser elaborado, a fim de se implantar essa con-
servação preventiva. Elaborado de acordo com as informações 
coletadas em inspeções periódicas, este manual deve ser sempre 
revisto e atualizado anualmente. Basicamente, o manual de ma-
nutenção é como uma agenda, onde são estabelecidas as tarefas 
diárias, com listas de verificações que ajudem o conservador a cui-
dar das peças sob sua responsabilidade. Deve indicar de maneira 
simples e clara qual elemento ou material deve ser inspecionado, 
quais os serviços devem ser efetuados e qual a periodicidade com 
que devem ser realizados (HERITAGECARE, 2019).

Infelizmente, em algumas instituições ou setores ainda não 
se considera a manutenção como uma atividade prioritária, o que 
contribui para o avanço da deterioração dos bens e aumento nos 
custos de serviços mais invasivos no futuro.

[...] Estas rotinas são importantes ferramentas de 
gestão que podem reduzir a necessidade da execu-
ção de reparações dispendiosas ou de maior enver-
gadura, contribuindo também para a poupança em 
termos de custos (HERITAGECARE, 2019, p. 21).

As tarefas e as periodicidades geralmente são escolhidas de 
acordo com as estações do ano, devido às condições climáticas 
particulares de casa período. Como visto anteriormente, as escul-
turas expostas a céu aberto sofrem ataques constantes das in-
tempéries, que acabam danificando os materiais constituintes. A 
intensidade com que estes agentes agridem as obras varia com a 
época do ano. 

Nos Quadros 5 e 6  segue uma lista de procedimentos e ma-
teriais que podem ser utilizadas para manutenção de caráter pre-
ventivo, corretivo e estético de esculturas expostas a céu aberto. 
Reitera-se que a periodicidade dessas atividades é determinada 
de acordo com as necessidades de cada obra, além da consulta a 
um profissional restaurador. 
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Agente Ações para manutenção Periodicidade Recomendações

Água

• Secar acúmulos de água 
com pano macio e limpo. 
Preferencialmente, devem 
ser utilizados panos que não 
soltam fiapos, como os de 
microfibra.

Sempre após 
chuvas ou após 
névoas intensas, 
ou quando cons-
tatada a presen-
ça de poças na 
obra.

• Não se recomenda ins-
talar obras diretamente 
sobre o solo, devido à sua 
umidade. Deve-se instalar 
as obras sobre uma base 
impermeabilizada, sempre 
que houver possibilidade. 
A base deve permitir o 
escoamento da água para 
a rede de drenagem do 
jardim, evitando o seu acú-
mulo na parte inferior da 
escultura e/ou alagamento 
do jardim na vizinhança.

Poeiras, 
sementes e 
pequenos 

fragmentos

• Varrer depósitos de material 
com uso de trincha, juba, 
jatos de ar ou água pressuri-
zada. 

• No caso deste último, não 
deve ser aplicado diretamen-
te sobre a obra, além de se 
evitar pressões muito altas.

1 vez por sema-
na.

• Não utilizar água de reuso 
para limpeza, devido à 
composição desconhecida 
do líquido, que pode con-
ter sais agressores à obra.

• No caso de substratos ci-
mentícios, não é recomen-
dado utilizar escovas ou 
espátulas de fero ou aço.

Insetos, 
líquens, algas 

e fungos

• Limpar os locais atacados por 
fungos, algas ou líquens, com 
água e sabão neutro. Podem 
ser utilizadas escovas de 
cerdas macias, pincéis, trin-
chas, espumas, e no caso de 
esponjas dupla-face, utilizar 
o lado macio da esponja para 
não riscar a peça.

• Fungicidas podem ser utili-
zados, desde que não sejam 
agressivos ao substrato.

• Retirar as colônias e/ou 
ninhos de insetos quando 
existirem.

1 vez por sema-
na ou quando 
detectar proble-
ma.

• Manter jardins e gramados 
adjacentes aparados, evi-
tando a atração de insetos 
e pequenos animais.

• Sempre remover ninhos 
e infestações utilizando 
equipamento de proteção 
individual apropriado.

• Não utilizar água de reuso 
para limpeza, devido à 
composição desconhecida 
do líquido, que pode con-
ter sais agressores à obra.

Falta de
informação

• Manter sempre legíveis as 
informações sobre a obra

Sempre verificar 
após qualquer 
procedimento.

• Fornecer informações 
sobre a obra (título, autor, 
data de pro-dução) em lo-
cal próximo e garantir sua 
legibilidade.

• Manter banco de dados 
atualizado.

Quadro 5:  Serviços para manutenção, periodicidade e recomendações.

(Continua)
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Agente Ações para manutenção Periodicidade Recomendações

Pássaros e ou-
tros animais

• Limpar os locais onde há 
excrementos de animais 
com água e sabão neu-
tro. Utilizar o lado macio 
da esponja para não 
riscar a peça.

• Retirar ninhos de aves ou 
outros animais quando 
existirem.

1 vez por semana 
ou quando de-
tectar problema.

• Manter jardins e gramados ad-
jacentes aparados, evitando a 
atração de insetos e pequenos 
animais.

• Sempre remover ninhos e 
infestações utilizando equipa-
mento de proteção individual 
apropriado.

• Não utilizar água de reuso para 
limpeza, devido à composição 
desconhecida do líquido, que 
pode conter sais agressores à 
obra

Vandalismo 
(Pichação)

• Entrar em contato com 
restaurador, antes de 
tomar qualquer atitude.

• Deve-se utilizar material 
adequado para limpeza 
(removedor de picha-
ção). 

Imediatamente 
após a identifica-
ção da ocorrên-
cia

• Reparar os danos ou remover 
pichação imediatamente como 
um impedimento à sua recor-
rência.

• Instalar barreiras e / ou placas 
de instrução ao redor do ob-
jeto para impedir o acesso do 
visitante e incentivar o respei-
to pela obra de arte ou objeto 
histórico.

• Iluminar o local à noite.
• Considerar um revestimento 

anti-graffiti.
• Estabelecer programas de 

monitoramento.
• Aparar galhos de árvores a 

menos de 1,5 m do solo, e 
manter sebes e arbustos com 
não mais de 0,4 m de altura, a 
fim de desobstruir o campo de 
visão de monitores e visitan-
tes.

• Para identificar qual remove-
dor de pichação é o melhor, 
aconseha-se fazer testes em 
pequenas regiões da escultu-
ra, a fim de se verificar o seu 
poder de limpeza e alterações 
com o próprio material base 
da escultura.

(Continua)

(Continuação)
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Agente Ações para manutenção Periodicidade Recomendações

Vandalismo 
(mossas, 

abrasões, fu-
ros e quebras)

• Entrar em contato com 
profissional restaura-
dor.

Imediatamente 
após constatada 
a ocorrência.

• Inspecionar regularmente se há 
partes faltantes.

• Instalar barreiras e / ou placas 
de instrução ao redor do objeto 
para impedir o acesso do visitan-
te e incentivar o respeito pela 
obra de arte ou objeto histórico.

• Recomenda-se não instalar 
obra sob galhos e extensões de 
telhado.

• Incentivar o público em geral a 
denunciar vandalismo ou ativida-
des danosas.

• Cercar o objeto com uma co-
bertura macia do solo como 
alternativa a cascalho ou pedras, 
que podem causar amassados e 
abrasões se jogados.

• Evitar o uso de equipamentos 
mecânicos para limpeza de cal-
çadas e valas ou corte de grama 
perto de objetos.

• Aparar galhos de árvores a me-
nos de 1,5 m do solo, e manter 
sebes e arbustos com não mais 
de 0,4 m de altura, a fim de 
desobstruir o campo de visão de 
monitores e visitantes.

Plantas

• Plantas jovens, sem raí-
zes pro-fundas, devem 
ser retiradas ime-diata-
mente.

• Plantas já desenvol-
vidas preci-sam ser 
combatidas com 
herbi-cidas permitidos 
pela vigilância sanitá-
ria. Após morrerem e 
seca-rem, devem ser 
cuidadosamente retira-
das, ou serem cortadas 
rente à superfície.

Quando detecta-
do o problema.

• Verificar constantemente se há 
surgimento ou crescimento de 
vegetação.

• Atenção na escolha das espécies 
utilizadas nos jardins adjacentes. 
Recomenda-se a utilização de 
plantas que não necessitem de 
água constantemente nem em 
abundância, para evitar a criação 
de um microclima úmido próxi-
mo à obra. 

• Atenção quanto à forma de 
regar e podar os jardins, pois po-
dem provocar acúmulos desne-
cessários de água e/ou danificar 
as obras.

(Continuação)

Fonte: autor
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Material Procedimentos Periodicidade Recomendações

M
et

ai
s

• Aplicar cera em pasta incolor, micro-
cristalina, cera líquida de parafina 
ou de carnaúba com a utilização de 
trincha ou pincel, e polir a peça com 
flanela de microfibra.

1 vez por mês.

• Executar o serviço pre-
ferencialmente em dias 
quentes, pois facilita o 
espalhamento do mate-
rial sobre a superfície. 

• Repintar a obra (quando for o caso) 
com material próprio para substrato 
metálico, como tintas a óleo ou esmal-
tes, conforme ABNT NBR 11702:2009 
– Tintas para cons-trução civil – Tintas, 
vernizes, texturas e complementos 
para edificações não indus-triais – Clas-
sificação e requisitos.

• Caso exista alguma especificação, de-
ve-se considerar o material estipulado 
pelo artis-ta.

1 vez por ano 
ou quando 

houver neces-
sidade.

• Observar as especifi-
cações da ABNT NBR 
13245:2011 – Tintas para 
a construção civil – Exe-
cução de pinturas em 
edificações não indus-
triais – Preparação de 
superfície.

• Seguir as orientações do 
fabricante do material 
do revestimento.

Co
nc

re
to

• Repintar a obra (quando for o caso) 
com utilização de tinta látex premium 
ou standard. Esta preferência decorre 
da utilização destes materiais para 
pinturas em áreas externas, conforme 
ABNT NBR 11702:2009.

• Se existir especificação, deve-se 
considerar o material estipulado pelo 
artista.

1 vez por ano 
ou quando 

houver neces-
sidade.

• Observar as especifi-
cações da ABNT NBR 
13245:2011.

• Seguir as orientações do 
fabricante do material 
do revestimento.

• Ao constatar trincas ou fissuras, deve-
-se investigar os motivos que levaram 
ao aparecimento do dano.

• Geralmente, o seu surgimento está 
associado a dilatação do substrato e 
a ausência de juntas que absorvam as 
pressões originadas pela movimenta-
ção. Recomenda-se, nesta situação, o 
seu preenchimento com resina (acríli-
ca, epóxi ou de poliéster), evitando a 
infiltração de água para o interior da 
peça.

• Em casos onde a abertura foi decor-
rente de quebras devido a agentes 
externos, o preenchimento com resina 
deve ser reforçada com tela de fibra 
de vidro.

Quando for 
constatado o 

problema.

• Sempre consultar profis-
sional restaurador.

Quadro 6:  Procedimentos estéticos e preventivos em metais e concretos.

Fonte: autor
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 85:  Danos na obra Ultra-
marinho, de Tomie Ohtake.
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5. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E O 
MAPEAMENTO DE DANOS

A síntese das alterações funcionais e estruturais em escul-
turas encontradas durante inspeções rotineiras pode ser ilustrada 
em um documento conhecido por mapa de danos. Tinoco (2009) 
define mapa de danos como a representação gráfico-fotográfica, 
onde estão ilustradas e descritas todas as manifestações patológi-
cas do objeto em estudo. A necessidade de um estudo específico 
dos danos apresentados por um bem patrimonial é citada pela pri-
meira vez na Carta de Atenas de 1931:

[...] os especialistas aconselham unanimemente, 
antes de toda consolidação ou restauração parcial, 
análise escrupulosa das moléstias que os afetam, 
reconhecendo, de fato, que cada caso constitui um 
caso especial (ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS. SOCIEDADE DAS NAÇÕES, 1931, p. 3.

Entende-se por manifestação patológica, ou ainda dano, 
como qualquer alteração físico-química, não prevista em projeto, 
que agride o material constituinte de um objeto e afeta a sua inte-
gridade (Figura 85). A origem de um dano é bastante diversa, ten-
do como agentes de degradação as condições ambientais, como 
umidade relativa, variação de temperatura, radiação ultravioleta 
e pragas, e atos de origem antrópica, intencionais ou não, como 
pichações e furtos.

Considerando uma escultura a céu aberto, é fundamental 
ter um panorama global da sua envoltória para estabelecer prio-
ridades nas intervenções necessárias, além de facilitar a compre-
ensão dos mecanismos que levam à degradação da peça. Muitas 
vezes, o aparecimento ou agravamento de um dano pode ser a 
fonte ou catalisador para o desenvolvimento de outro. Por exem-
plo, uma fissura a princípio pode não ser considerada uma mani-
festação patológica grave. Caso não entendido o porquê de seu 
surgimento e não tratada adequadamente, pode evoluir para uma 
abertura maior que facilita a entrada de água e outros elementos 

5
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agressores para o interior do objeto, trazendo prejuízos maiores. 
Assim, deve-se atualizar periodicamente o mapa de danos a fim 
de verificar se um dano está ativo ou estável. 

5.1 Principais manifestações patológicas
Cada material, devido à sua constituição química, pode apre-

sentar um rol de manifestações patológicas exclusivas, ocasiona-
das pelo envelhecimento natural dos componentes e pela inte-
ração destes com o meio ambiente. Este tipo de dano químico 
caracteriza-se pela alteração do material devido a reações quími-
cas, identificadas por alteração de cor ou textura. Porém, têm-se 
também alterações que são comuns a todos os materiais, devido 
à sua natureza física, como quebras, fissuras, pichações, e sujida-
des. Neste caso, não há alteração do material original, apenas mo-
dificação da sua forma, perda ou acréscimo de material.

O conhecimento de cada um desses problemas e das pos-
síveis causas é fundamental para uma identificação eficaz duran-
te as inspeções de rotina e no estabelecimento das atividades a 
serem desenvolvidas pela equipe de conservação. No Quadro 7 
são apresentadas algumas manifestações patológicas que podem 
aparecer nos três materiais mais tradicionais utilizados na fabrica-
ção de esculturas a céu aberto: metais (bronze, latão, ligas ferro-
sas), concreto e argamassas, e rochas ornamentais (mármores e 
granitos).

Foto: Júlio Cèsar Bazanini

Figura 86:  Manifestações patológicas do tipo alteração 
cromática e bolha, na escultura de Tomie Ohtak.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 87:  Árvore nascendo dentro da obra O Duplo e o 
Tempo.
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Quadro 7:  Descrição de algumas manifestações patológicas.

(Continua)

Manifestação Descrição

5.1.1 Alteração 
cromática
(Figura 86)

Alteração do tom, luminosidade e/ou saturação da cor do objeto.
São frequentemente causadas pela precipitação de sais, pela corrosão de metais, 
por microorganismos, pela umidade, ou por exposição ao fogo.

5.1.2 Bolha
(Figura 86)

Destacamento da camada superficial do material, apresentando forma geralmente 
esférica e oca. A bolha pode ocorrer no revestimento (tintas, e vernizes) quando 
este for adequado, ou quando a sua execução foi mal feita. Nestes casos, há a sol-
tura da película pela falta de aderência com o substrato e/ou devido à presença de 
umidade interna, que provoca bolsões de vapor d’água. Em esculturas de pedra, 
o aparecimento de bolhas pode ocorrer devido a sais solúveis que constituem o 
material. 

5.1.3 Coloniza-
ção biológica
(Figura 87)

A colonização biológica consiste no desenvolvimento de formas de vida animal e/
ou vegetal sobre a superfície ou dentro do objeto. Assim, temos como exemplos 
as colônias de bactérias, algas, fungos, líquens, ninhos de insetos, aves e outros.
A localização da escultura afeta diretamente o aparecimento desse tipo de ma-
nifestação patológica, assim como a falta de manutenção e limpeza periódicas. 
O acúmulo de matéria orgânica (folhas, gravetos, fezes, sementes entre outros 
depósitos) atraem, a princípio, pequenos animais, que ali se instalam e fazem seus 
ninhos. Além disso, em ambientes úmidos, os depósitos se tornam locais propícios 
para o desenvolvimento de microrganismos.

5.1.4 Corrosão
(Figura 88)

A corrosão é uma reação química na qual um metal (ou liga metálica) e um não-
-metal (geralmente o oxigênio) reagem em presença de água, produzindo óxidos 
metálicos.
Estes óxidos apresentam coloração diferenciada do metal reagente, sendo esta 
uma característica específica de cada metal (ou liga).
Subtipos:
• Pátina: resultado da corrosão da superfície metálica, decorrente da ação do 

tempo ou obtida artificialmente pela ação de produtos químicos, geralmente 
ácidos. Neste caso, forma-se uma película protetiva bem aderente à superfície, 
que impede a corrosão de camada subjacentes.

• Corrosão ativa: há desprendimento de lascas, flocos e pós e/ou aparecimento 
de fissuras sobre a superfície.
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Foto: autor

Figura 88:  Corrosão no subtrato metálico da obra Ultra-
marinho, de Tomie Ohtake, provocada supostamente 
pelo descascamento do revestimento branco. Foto: Júlio César Bazanini

Figura 89:  Crota de coloração escura na obra Fita de 
Moebius.

Foto: Júlio Cèsar Bazanini

Figura 90:  Deformações no Marco dos 30 anos do 
Instituto de Fìsica.

Foto: Júlio Cèsar Bazanini

Figura 91:  Depósito de água e material granular na obra 
Vitória de Samotrace 2000.
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(Continuação)

(Continua)

Manifestação Descrição

5.1.5 Crosta
(Figura 89)

Alteração superficial decorrente do acúmulo de material externo. Ao se destacar, 
muitas vezes, retiram parte do material da base devido à sua interação com o 
substrato. Em ambientes urbanos, a crosta apresenta coloração escura, devido à 
fuligem derivada da atividade industrial e da combustão de combustíveis em auto-
móveis.

5.1.6 Danos de 
origem mecâni-
ca

Perda de material devido a ação mecânica (risco, incisão, abrasão, apicoado, entre 
outros), geralmente associada a ação antrópica.

5.1.7 Deforma-
ção
(Figura 90)

Qualquer alteração na forma original do objeto, sem que haja perda de material. 
Este tipo de manifestação dano pode se apresentar na forma de encurvamentos, 
torções, e abaulamentos, por exemplo. As causas podem ser a variação de tempe-
ratura e atos vandálicos também.

5.1.8 Depósito
(Figura 91)

Acúmulo de material externo (tintas, argamassas, poeiras, fuligem, restos de mate-
riais de conservação, fezes de animais), produzindo camada de espessura variável. 
Esta manifestação patológica não é aderente ao substrato, o que a diferencia da 
crosta.

5.1.9 E f l o r e s -
cência  e  subflo-
rescência

Acúmulo superficial (eflorescência) ou interno (subflorescência) de sais solúveis, 
geralmente esbranquiçados e pulverulentos, com fraca adesão à superfície. Resul-
tam da evaporação de água rica em sais presentes em estruturas porosas, como 
pedras e concretos.

5.1.10 Erosão
(Figura 92)

Alteração na rugosidade e/ou suavização de contornos decorrentes da perda de 
material superficial. Suas causas podem ter origem natural, como a ação do intem-
perismo e o ataque de fungos e líquenes, ou antrópica, como o uso de produtos 
de limpeza agressivos.
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Foto: autor

Figura 92:  Erosão na base em granito da escultura 
Homenagem a Júlio de Mesquita Filho.

Foto: autor

Figura 93:  Fenda no pedestal quatripartite da obra 
Homenagem a Júlio de Mesquita Filho.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 94:  Revestimento avermelhado da obra Árvore 
descascando, caracteizando um filme.

Foto: Júlio Cèsar Bazanini

Figura 95:  Pedestal da obra Homenagem a Ernesto 
de Souza Campos sem revestimento em granito na 
lateral direita.
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Fonte: autor

(Continuação)

Manifestação Descrição

5.1.11 Fenda
(Figura 93)

A fenda é caracterizada pela separação de uma parte da outra, claramente visível 
a olho nu. Uma das possíveis causas são as tensões internas no material, ocasiona-
das por exemplo, pela variação de temperatura, que provoca a expansão e retra-
ção do material. Outra causa são os impactos sofridos durante um ato de vandalis-
mo por exemplo.
Subtipos:
• Fratura: quando a fenda abrang toda a peça;
• Fissura: fenda com espessura inferior a 0,1 mm; e
• Craquelamento: rede de microfissuras conectadas.

5.1.12 Filme
(Figura 94)

Película artificial que recobre a superfície do objeto, que devido ao seu envelhe-
cimento natural, pode perder sua translucidez, cor ou se destacar do substrato. 
Pinturas, hidrofugantes, protetores anti-grafites são exemplos de filmes.

5.1.13 Fragmen-
tação e destaca-
mentos
(Figura 95)

Caracteriza-se pela ruptura completa do objeto, com divisão em partes, seja na 
forma de lascas ou em volumes maiores. As causas podem ser distintas, como 
sobrecarga e vandalismo.
Quando a perda é superficial, com espessura da ordem de milímetros a centíme-
tros, dá-se o nome de destacamentos.

5.1.14 Graffiti
(Figura 96)

Qualquer ação vandálica sobre o objeto, como riscos, incisões, pinturas, colagens 
entre outros.

5.1.15 Incrusta-
ção

Resultado da percolação de água, procedida de precipitação de sais na superfície 
de objetos pétreos. É caracterizada por uma camada compacta, endurecida e 
muito aderente ao substrato. Diferencia-se da crosta pela forma como acontece: 
percolação + precipitação.

5.1.16 Lacuna
(Figura 97)

Ausência evidente de partes da escultura, como extremidades de nariz e dedos em 
estátuas.

5.1.17 Sujidade
Depósitos de material externo, formando camadas muito finas, conferindo ao 
objeto o aspecto de sujo. No caso da obra não apresentar uma limpeza periódica, 
a sujidade pode se desenvolver para um depósito, ou, até mesmo, uma crosta.
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Foto: Júlio Cèsar Bazanini

Figura 96:  Pichação na obra O Quadrado, o Círculo e o DIsco Fragmentado.

Figura 97:  Ausência de volumes amarelados no interior da obra Catedral. a) foto de 2018;  b) 
fotos da década de 1990.

a) b)

Foto: (a) Júlio Cèsar Bazanini | (b) (CPC, 1997)
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5.2 O mapeamento de danos
Mapeamento de danos é a atividade que consiste na inves-

tigação e levantamento das manifestações patológicas que dani-
ficam um objeto, representadas graficamente no mapa de danos. 
Trazendo as palavras de Barthel et al (2009) para o contexto da 
arte escultórica, o mapeamento de danos é o resultado de pesqui-
sas mais avançadas sobre a escultura que levarão ao conhecimen-
to do estado de conservação para fundamentação da postura de 
intervenção a ser adotada.

A identificação do estado de conservação de uma peça pode 
se dar por três métodos: direto, indireto e misto. No primeiro, par-
te-se para uma análise através do contato e manipulação do obje-
to, utilizando ações destrutivas que garantem um conhecimento 
mais amplo sobre as causas dos danos. O método indireto propõe 
que a investigação ocorra sobre documentos, imagens, relatos e 
outros tipos de informação para a coleta de dados. Neste, não há 
a utilização de ações invasivas e destrutivas, tal qual acontece no 
método direto. O método misto prevê a utilização de tecnologia 
não destrutiva, em uma tentativa de equilibrar as duas estratégias 
anteriores.

A busca por informações e a construção de conhecimento 
acerca das manifestações patológicas, independentemente do 
método escolhido, devem estar pautadas em processos científi-
cos rigorosos, iniciados com a identificação do que é, de como foi 
feito e de como funciona o objeto. As respostas a estes questio-
namentos partem das observações e dos exames com o objetivo 
de descrever os materiais, técnicas e sistemas, tanto do que está 
aparente como oculto à vista (TINOCO, 2009). Assim, o mapa de 
danos é considerado como um dos poucos, senão único método 
de vivenciar com profundidade o real estado de conservação de 
um bem (BARTHEL et al, 2009)

Porém, a compreensão do porquê o objeto se encontra na-
quele estado deve levar em consideração as interações dos seus 
componentes com o meio no qual está inserido ao longo do tem-
po. Assim, conforme Tinoco (2009), os dados históricos são peças 
importantes que, junto com os exames, asseguram a compreen-
são sobre as origens, causas e evolução do quadro patológico. O 
autor define três etapas básicas para uma investigação eficaz:

1. levantamento das informações, por meio de vistorias, 
coleta de dados históricos, ensaios e estudos laborato-
riais;

2. análise dos danos, elencando hipóteses que visam es-
clarecer as origens, causas, mecanismos e agentes das 
manifestações patológicas; e

3. intervenção, apresentando as propostas para solução 
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dos problemas apresentados.

As representações gráficas (esboços e desenhos) e fotográ-
ficas são elaboradas simultaneamente às etapas descritas ante-
riormente. Elas revelam o conteúdo das informações coletadas e 
dos estudos realizados sobre os danos de um objeto. A tecnologia 
tem contribuído consideravelmente na aquisição de informações 
durante o processo de mapeamento de danos, por meio de mé-
todos como os de fotografia de alta resolução, scanner digital e 
fotogrametria. Estes métodos serão mais bem detalhados no ca-
pítulo seguinte.

A princípio, recomenda-se a utilização de fichas de identifi-
cação de danos (FID), que são formulários impressos ou digitais 
que contém registros e anotações sobre as manifestações pato-
lógicas identificadas. Executadas durante as duas primeiras eta-
pas do estudo, devem conter no mínimo os seguintes campos: 
identificação do elemento, numeração de classificação, data da 
vistoria, responsável, identificação da manifestação patológica 
(denominação, sintoma, causa, natureza, origem, agentes) e ob-
servações.

A coletânea de FIDs são analisadas e representadas no 
mapa de danos, que compõe o relatório final do estudo sobre o 
estado de conservação do objeto. No caso de esculturas, suge-
re-se a utilização das vistas principais da peça, visto não ser ade-
quada a utilização de plantas e cortes. Estes são melhor emprega-
dos quando se pretender estudar os danos em edificações, pois o 
acesso ao espaço interno do objeto é facilitada pela sua dimensão 
e pela própria natureza do bem (ambiente utilizado por usuários 
para moradia, trabalho ou lazer). É interessante fazer um estudo 
das condições internas em esculturas ocas, principalmente das 
estruturas utilizadas para a sua sustentação. Porém o trabalho 
demandaria uma equipe muito bem preparada, e dos projetos de 
implantação e estruturação da obra de arte, justamente pela ne-
cessidade de desmontá-la, ou até mesmo, efetuar pequenas aber-
turas planejadas para vistorias.

É importante destacar a atualização periódica do mapa de 
danos, a fim de verificar a recorrência de uma manifestação pa-
tológica, e/ou o desenvolvimento de novas alterações, e ainda o 
agravamento das existentes. O histórico documental destes estu-
dos facilita projetos de intervenção futuros, além de ser subsídios 
para fundamentações mais consistentes sobre as origens e cau-
sas dos danos identificados. Conforme aponta Barthel et al (2009) 
a função do mapa de danos não se resume a uma representação 
gráfica do estado patológico, mas traduz um registro do quadro 
evolutivo do estado de conservação. Ou seja, o fato de um mapa 
estar desatualizado, não anula a sua importância para a conserva-
ção do bem patrimonial, apenas muda seu papel: deixa de ser um 
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documento atual utilizado para propostas de intervenção, e passa 
a ser referência para futuros estudos.

Assim, o mapeamento de danos é uma das atividades que 
um profissional responsável pela conservação de um bem patri-
monial deve executar, pois seu produto, o mapa, constitui um do-
cumento que engloba parte significativa de informações sobre os 
aspectos materiais e imateriais da obra (rever Quadro 4).

5.3 Construindo um mapa de danos
Não existe um modelo a ser seguido: para cada caso deve 

ser estipulado um padrão. Muitos autores de mapa de danos 
adotam representação gráfica própria, baseada em preferências 
pessoais, indicando a ausência de um padrão que oriente o regis-
tro gráfico do estado de conservação (BRASIL; ZANONI, 2018). 
Barthel et al (2009) estipula três tópicos de conteúdo que preci-
sam ser apresentados pelo mapa: situação física, histórica e social 
do objeto; declaração de significância, apresentando os valores 
e significados aos usuários; representação gráfica do estado de 
conservação. Os autores ainda afirmam que alguns aspectos são 
indispensáveis para sua eficácia como representação através de 
imagens, legibilidade e acessibilidade. De acordo com Costa (2011, 
p. 2), “a boa leitura do mapa de danos é condicionada pela facili-
dade em avaliar corretamente os dados representados”.

Como existem danos que apresentam características pon-
tuais, lineares ou em áreas, a representação destes deve passar 
por estas características (COSTA, 2011), implicando na sua dife-
renciação gráfica. Assim, para representar os danos no mapa, po-
dem ser utilizados diferentes tipos de elementos, como símbolos, 
linhas, manchas de cores, texturas, letras, números, fotografias, 
ou até mesmo a utilização simultânea destes itens.

Um problema bastante frequente está relacionado 
com a coexistência de múltiplas formas de degrada-
ção e à consequente dificuldade de gerenciar a so-
breposição dos símbolos gráficos: seria necessário 
evitar, dentro da mesma legenda, o uso de padrões 
que possam criar ambiguidade como, por exemplo, 
adotar dois símbolos gráficos que, se sobrepostos, 
geram um terceiro, correspondente a um existen-
te, distorcendo a presença real dos fenômenos de 
degradação e dificultando a identificação e seleção 
das várias patologias (NEGRI e RUSSO, 2008, tradu-
ção do autor).

Como aponta Melo Júnior et al (2014), a identificação dos 
danos geralmente é apresentada em duas dimensões, tais como 
plantas, cortes ou elevações, utilizando da linguagem gráfica para 
representar as manifestações patológicas existentes, relacionan-
do as características dos materiais, dos agentes e causas de de-
gradação. Atualmente, utilizam-se imagens fotográficas para a 



100

criação de mapa de danos, a partir da vetorização do objeto e da 
representação das deteriorações em programas CAD (Computer 
Aided Design) utilizando ortofotos como base. As ortofotos são 
produtos resultantes de um processo chamado de retificação di-
ferencial, em que são eliminados os deslocamentos causados pela 
deformação perspectiva, pela inclinação da câmera fotográfica 
em relação ao plano principal do objeto fotografado e pela varia-
ção topográfica do referido objeto (COSTA; AMORIM, 2009).

5.3.1 Exemplos de mapa de danos
• O Sepultamento

Kuzmickas e Del Lama (2014) utilizaram o mapa de danos 
para ilustrar as formas de alteração de rocha da obra escultórica 
“O Sepultamento” (Figura 98), do artista plástico Victor Breche-
ret, datada de 1923 e instalada no Cemitério da Consolação. Com 
a utilização de métodos não destrutivos de espectrofotometria, 
ultrassonografia e microscopia eletrônica de varredura, as autoras 
analisaram a interferência das manifestações patológicas na per-
da de homogeneidade da obra em locais com alteração cromática 
e colonização biológica, além da identificação dos materiais que 
constituem os depósitos: fuligem e microrganismos

Foram realizados dois mapas de danos (Figura 99), um para 
a face frontal da escultura, e outro, para a posterior. Graficamen-
te, foram utilizadas letras, cores, linhas e diferentes ícones para 
representar as manifestações patológicas. A alteração cromáti-
ca (cor amarela), assim como colonização biológica (cor verde), 
crosta (cor azul), depósito (cor cinza) e erosão (cor laranja), devi-
do ao tipo do dano, foi representado em manchas coloridas que 
abrangessem as áreas afetadas por cada um. A fissuração, perda 

Figura 98:  Obra O Sepulta-
mento, de Victor Brecheret.

Fonte: Bia Parreiras / Veja SP 
2017
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de material e perfurações foram identificados utilizando cruzes 
vermelhas, “X” cinza e asterisco escuro, respectivamente.

Os sintomas apareceram devido às características arquite-
tônicas da escultura, que possibilitaram o acúmulo de fuligem, su-
jeira e água, e ao local de instalação. Devido ao sombreamento 
provocado por um mausoléu em sua face posterior, esta apresen-
ta mais danos que a frontal pois está mal ventilada e com pouca 
incidência de raios solares, favorecendo o desenvolvimento das 
colônias de microorganismos. Outro fator relevante para o estado 
de conservação, e apontado por Kuzmickas e Del Lama (2009) é 
o vandalismo sofrido pelo jazigo.

Figura 99:  Mapa de danos da 
obra O Sepultamento: a) vista 
fronta; b) vista posterior.

Fonte: (KUZMICKAS; DEL 
LAMA, 2014)
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Utilizando dos recursos do Photoshop, foi possível criar uma 
única imagem panorâmica do objeto e retificá-la, a fim de eliminar 
distorções provocadas pela forma de semiarco do painel, e pela 
própria câmera utilizada. Em seguida, procedeu-se com o esboço 
dos danos no programa Autocad, recorrendo a consultas nas fo-
tografias originais e a novas vistorias para sanar possíveis dificul-
dades de identificação devido à pixelização das imagens.

O mapa (Figura 101) contou com a utilização de cores, linhas 
e hachuras para a caracterização gráfica dos danos. As infiltrações 
e biofilmes receberam cores distintas (vermelho, ciano, marrom, 
verde-limão) para diferenciar as colorações deste dano que ocor-
riam na obra. No caso das sujidades, a utilização das cores ocorreu 
para diferenciar a intensidade do dano (fraco = verde; roxo = mé-
dia; castanho = alto). Fissuras foram representadas pelas linhas, e 
o gretamento, por hachura. Lascamento, desbotamento e perda 
foram indicados apenas por cores.

• Largo da Memória

Confeccionado por Oliveira e Matsuy (2013), o mapa os da-
nos do painel de azulejos, de Wasth Rodrigues (Figura 100), insta-
lado no Largo da Memória (São Paulo/SP), foi elaborado a partir 
de uma metodologia baseada em fotografias e programas digi-
tais. No estudo, fotografou-se o painel com câmera convencional 
digital em tomadas sequenciais, aproveitando ao máximo o zoom 
óptico do equipamento. Por estar na parte superior de um pór-
tico, precisou-se utilizar uma escada para fotografar o mosaico, 
visto que as fotos retiradas do solo não abrangiam a parte inferior 
do painel.

Figura 100:  Painel de azulejos de Wasth Rodrigues, no Largo da Memória.

Fonte: (OLIVEIRA; MATSUY, 2013)
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Figura 101:  Mapa de danos realizado sobre contorno retificado do painel.
Fonte: (OLIVEIRA; MATSUY, 2013)

• Sobrado do Imperador

O Sobrado do Imperador (Figura 102), localizado na cidade 
do Recife (PE), tombado pelo Iphan na década de 1980, teve sua 
fachada mapeada pelo arquiteto Jorge Eduardo Tinoco. Revesti-
do por azulejos em alto relevo vitrificados, o edifício de quatro pa-
vimentos encontrava-se em um precário estado de conservação 
(BARTHEL et al, 2009).

A princípio, foram divididos os materiais utilizados para sua 
construção: azulejos, ornamentos, alvenarias e argamassas, con-
creto armado, esquadrias e gradis para captação de águas plu-
viais. Para cada um desses conjuntos, fez-se uma descrição dos 
elementos e dos problemas encontrados. A princípio, utilizaram-
-se FIDs (Figura 103)para caracterização dos sintomas (origem, 
causas, agentes, condutas etc) para enfim proceder para a con-
fecção do mapa. 

O mapa de danos utilizou cores, hachuras e ícones como ele-
mentos gráficos de representação. Diferente dos outros descri-
tos, neste exemplo os responsáveis indicaram em uma fotografia 
da fachada do edifício os materiais componentes, as formas de 
degradação e as intervenções necessárias por meio de legenda 
alfanumérica (Figura 104). Figura 102:  Sobrado do Impe-

rador (Recife/PE).

Fonte: (BARTHEL et al, 2009)
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Figura 103:  Modelo de ficha de danos utilizado como ferramenta para o ma-
peamento de danos.

Fonte: (TINOCO, 2009)

Figura 104:  Mapa de danos do Sobrado do Imperador.

Fonte: (TINOCO, 2009)
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• Rua dos Afogados, nº 318, São Luís (MA)

O mapa de danos da casa térrea colonial localizada na Rua 
dos Afogados, nº 318, na cidade de São Luís, no Maranhão, foi ela-
borado utilizando metodologia BIM (Building Information Model). 
Para isso, foram escolhidos dois softwares REVIT, da Autodesk e 
ArchiCAD, da Graphisoft. Limitou-se na análise da fachada, com-
posta por alvenaria de pedra e réguas de madeira, argamassa de 
cal e barro, reboco com conchas e tintas à base de água.

A fachada da casa apresentava diversas manifestações pa-
tológicas, tais como vegetação e microrganismo, corrosão, sujida-
de, eflorescência, descolamento da pintura, argamassa e reboco, 
manchas de umidade, descaracterização por elemento metálico, 
além de fissuras e madeira apodrecida (LIMA et al, 2017).

Formularam-se hipóteses para o modo de inserção das in-
formações nos programas. A primeira foi a de criar parâmetros e 
atribuí-los aos objetos, porém a existência de diversos danos em 
um mesmo elemento dificultaria a alimentação do programa com 
informações. Além disso, encontraram-se problemas ligados à de-
limitação da área da manifestação patológica, à sobreposição de 
vários sintomas em uma mesma entidade, e à forma dos danos. 
Diante deste cenário, foram inseridas as informações dos danos 
em materiais que seriam aplicados no modelo, permitindo a aqui-
sição de quantidades, além de possibilitar a sua distribuição em 
diferentes objetos. A sobreposição e a forma do dano foram re-
solvidas utilizando modelos genéricos, conhecido por “massas” 
no REVIT, e de “morphs”, no ArchiCAD.

Com relação à apresentação gráfica, utilizaram-se recursos 
de hachuras e tramas, além de linhas, preenchimento e renderiza-
ções (Figura 105). Porém, Lima et al (2017) afirmam que existem 
algumas deficiências nos programas, sendo necessários recursos 
voltados para a área de conservação. 

5.4 Padronização de legendas para mapas de danos
Nota-se com os exemplos acima, que não há um padrão 

consolidado para execução de mapa de danos no Brasil, com ins-
truções claras que orientem a sua confecção. Kuzmickas e Del 
Lama (2014) utilizam legenda diferente da usada por Oliveira e 
Matsuy (2013) para indicar uma fissuração, por exemplo. Não que 
isto afete os estudos realizados, mas a padronização na forma de 
apresentação e de identificação dos danos unificaria os trabalhos 
numa mesma linguagem, facilitando o intercâmbio de informa-
ções entre os profissionais de conservação e restauro.
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Considera-se que a proposta de um método que 
oriente os registros sobre o estado de conservação 
das edificações patrimoniais é um facilitador para 
os procedimentos de gestão e manutenção, pois 
torna-se uma ferramenta que permite o acompa-
nhamento da evolução do estado de conservação 
e a fiscalização das rotinas de preservação do patri-
mônio moderno (BRASIL; ZANONI, 2018, p. 2).

Ao mesmo tempo em que os órgãos preservacionistas bra-
sileiros reconhecem a importância do mapa de danos, não ofe-
recem nenhuma normatização sobre sua confecção (TIRELLO; 
CORREA, 2012). Tão importante quanto às informações que estão 
dispostas no mapa é a forma como estão colocadas. Não se deve 
perder de vista que este documento deve ser compreendido por 
todos que terão participação no processo de intervenção, inclusi-
ve por profissionais não familiarizados com uma linguagem técni-
ca neste âmbito (BARTHEL et al, 2009).

Neste contexto, uma primeira tentativa de uniformizar a 
linguagem gráfica utilizada em mapas de danos ocorreu na Itália, 
com a normatização Normal 1/88 (CNR-ICR, 1990). Esta estabele-
ceu hachuras padronizadas para representar as manifestações pa-
tológicas encontradas em materiais de pedras naturais e artificiais. 

Figura 105:  Mapa de 
danos executado no 
programa ArchiCAD.

Fonte: (LIMA et al, 
2017)
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O documento traz também descrições sucintas e imagens para 
ajudar o profissional a identificar corretamente um dano (Figura 
106). 

Mesmo já superada pela UNI 11182:2006, que não traz mais 
a especificação de legenda, apenas fotografias e definições, per-
cebe-se certa compatibilidade visual entre as representações, 
com semelhanças evidentes entre o que é apresentado nas foto-
grafias com os símbolos gráficos estipulados (BRASIL e ZANONI, 
2018). Negri e Russo (2008) aponta que o desaparecimento dos 
símbolos gráficos na normatização atual é uma consequência di-
reta da ampla difusão dos softwares CAD/GIS, os quais fornecem 
ao usuário uma gama ampla de hachuras diferentes.

A cor também foi objeto de estudos voltados para padroni-
zação de sua utilização como elemento da legenda de mapa de 
danos. Negri e Russo (2008), buscando um aprimoramento da 
representação, agrupou as manifestações patológicas em três 
categorias: danos com perda de matéria; com aumento de maté-
ria, sobrepondo camadas de material sobre a superfície; e aqueles 
que alteram o material do substrato. Para cada uma foi atribuída 
uma tonalidade: amarelo para o grupo “perda de material”, ciano 
para “aumento” e magenta para “alteração”. As manifestações 

Figura 106:  Descrição e repre-
sentação gráfica em mapa de 
danos da eflorescência.

Fonte: (CNR-ICR, 1990)
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pertencentes a um mesmo grupo têm tonalidades mais próximas 
da cor padrão da categoria; já as que podem ser colocadas entre 
dois grupos apresentam uma tonalidade intermediária, aproxi-
mando-se mais para um ou para o outro, de acordo com o caráter 
majoritário do dano. A tonalidade verde pode ser utilizada para a 
descrição de manifestações que não se enquadrem nas três cate-
gorias principais.

Inseridas no padrão HSL (sigla das iniciais em inglês das pala-
vras matiz, saturação e luminosidade), as cores padrão estão dis-
tanciadas entre si por um ângulo de 120°. Subdividiu-se cada arco 
pelo número de danos listado na UNI 11182:2006, atribuindo para 
cada um matiz único, distanciadas entre si praticamente por 9° 
(Figura 107). 

A legenda final foi obtida pela associação entre cores e ha-
churas (Figura 108). Os autores fizeram estudos de caso com a 
legenda proposta, e observaram que para a elaboração de mapas 
de danos com escalas menores que 1:50, foi necessário simplificar 
a simbologia, talvez combinando sintomas semelhantes perten-
centes ao mesmo grupo. Além disso, em casos mais complexos, 
com muitas sobreposições, muitas vezes foram feitas adições e 
modificações nos símbolos propostos, porém mantendo-se o mé-
todo usado.

Outro estudo que propôs a padronização de legendas foi 
desenvolvido por Brasil e Zanoni (2018): as autoras utilizaram de 
conceitos da cartografia para criar uma simbologia para represen-
tar as manifestações patológicas no mapa de danos. Foram de-
finidos quatro tipos de dados que deveriam constar na legenda: 
elementos e componentes construtivos; manifestações patológi-
cas; regiões reabilitadas; e gravidade dos danos. A cor foi um parâ-
metro cartográfico para indicar a gravidade e o tipo de elemento 
e componente construtivo, já as hachuras, pontos, e linhas foram 
empregadas para representar as manifestações e as regiões repa-
radas.

A gravidade foi subdividida em quatro estágios, sendo os 
estágios 1, 2, 3 e 4, sendo o primeiro o de nível baixo e o quarto, 
de gravidade avançada. Para cada um foi definida uma cor: verde 
para o estágio 1, amarelo para o 2, laranja para o 3, e vermelho 
para o 4. 

Os danos foram organizados em categorias (vegetação- V, 
fissuras- F, manchas- M, perda de seção- PS e corrosão de arma-
dura- CA) (Figura 109). Para cada manifestação patológica, as au-
toras montaram réguas graduadas, baseadas em critérios e pa-
râmetros que pudessem classificar os danos nos quatro estágios 
de gravidade estipulados. Considerando os danos decorrentes da 
vegetação, por exemplo, especificou-se que: microvegetações e 
daninhas são do estágio 1 (V1); vegetações daninhas com caule 
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Figura 107:  Divisão das tonali-
dades entre as manifestações 
patológicas proposta por 
Negri e Russo (2008).

Fonte: (NEGRI; RUSSO, 2008)

Figura 108:  Legenda final para 
mapa de danos proposta por 
Negri e Russo (2008).  A colu-
na A representa a tonalidade 
correspondente a cada dano. 
A coluna B é a cor utilizada 
após alterações na saturação 
e luminosidade. A última colu-
na (C) é a associação entre a 
cor e a hachura.

Fonte: (NEGRI; RUSSO, 2008)
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e raízes frágeis, 2 (V2); vegetações daninhas com raízes firmes e 
superficiais, 3 (V3); e vegetações daninhas com raízes profundas, 
4 (V4) (Figura 110). O grupo fissuras foi classificado de acordo com 
a espessura da abertura: F1 para aberturas inferiores a 0,2 mm; F2, 
aberturas entre 0,2 e 0,4 mm; F3, entre 0,4 e 0,6 mm; F4, acima 
de 0,6 mm (Figura 111).

Todas as ideias apresentadas anteriormente, como a padro-
nização de hachuras, cores, e a indicação de gravidade, foram uti-
lizadas para a criação de uma proposta de legenda para mapa de 
danos das esculturas da Cidade Universitária, a qual se encontra 
definida no capítulo 7.

Figura 109:  Códigos utilizados para as manifestações patológicas porposto por Brasil e Zanoni (2018).

Fonte: (BRASIL; ZANONI, 2018)
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Figura 110:  Régua graduada 
indicando a gravidade para os 
danos ligados ao crescimento 
de vegetação.
Fonte: (BRASIL; ZANONI, 
2018)

Figura 111:  Régua graduada 
indicando a gravidade para as 
fissuras.

Fonte: (BRASIL; ZANONI, 
2018)
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 112:  Drone capturando 
imagens da obra Homenagem a 
Ernesto de Souza Campos..
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6. O USO DA TECNOLOGIA NA 
PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL

Uma escultura, assim como qualquer outro bem patrimonial 
edificado, pode ser mantido pela sociedade através da educa-
ção patrimonial desenvolvida nas escolas e museus, assim como 
pelo hábito de mantê-lo sempre bem conservado. A preservação, 
como definida no capítulo 4, não abrange apenas a parte mate-
rial do objeto, mas também a imaterial. Esta abrange a memória, 
hábitos, costumes, lendas, enfim, todo valor e significado que o 
patrimônio assume para a comunidade onde está inserido.

Um dos trabalhos que constitui a preservação é a documen-
tação, que mantém a memória de um objeto por meio de um re-
gistro gráfico. Como apontado por Yanaga (2006), o ser humano 
sente a necessidade de definir, descrever, representar e transmitir 
o entorno no qual se insere, tanto de forma literal como gráfica.

A documentação gráfica e o sistema de registro 
adquirem um importante protagonismo, tanto por 
converter-se em instrumentos imprescindíveis para 
a investigação histórica (arqueologia da arquitetu-
ra), como por constituir o suporte para sua gestão e 
posterior difusão do registro da memória (YANAGA, 
2006, p. 26).

O trabalho que envolve um bem patrimonial é complexo e 
apresenta fatores limitantes, principalmente se este encontra-se 
tombado pelas instâncias públicas. Além disso, A documentação 
e registro histórico geralmente se encontram distribuídos em dife-
rentes órgãos, fato que facilita a perda de informações, e dificulta 
ainda mais o trabalho (CANUTO et al, 2016).

Frente à impossibilidade da preservação física de todos os 
exemplares patrimoniais edificados, devido a ocorrência de aci-
dentes naturais, como chuvas, ventanias, furacões, tsunamis, 
terremotos e inundações, e pela ação humana, decorrente de 
negligência, imperícia ou vandalismo, a documentação detalhada 

6



114

e precisa do patrimônio passa a ser um instrumento importantís-
simo nas ações e projetos de conservação e restauro (AMORIM, 
2010).

Atualmente, a tecnologia digital facilitou o ato de documen-
tar, fornecendo ferramentas para captura e processamento de 
dados. Conforme expõe Amorim (2010), o uso dessas tecnologias 
atuais tem potencializado as ações de registro, restauração, pre-
servação e gestão de edificações, conjuntos arquitetônicos, sítios 
históricos, em todo o mundo.

O levantamento e registro preciso de patrimônio 
cultural é essencial para: a) acumular conhecimento 
e propiciar compreensão da herança cultural e sua 
progressão; b) ajudar a manutenção e a preserva-
ção do patrimônio de modo fiel a seu aspecto físico, 
material, construtivo e significado histórico e cultu-
ral; c) possibilitar controle embasado de modifica-
ções (YANAGA, 2006, p. 42 - 43),

Dentre estas tecnologias estão a plataforma BIM (Building 
Information Model), a fotogrametria digital, o laser scanning (es-
caneamento a laser), realidade virtual e a realidade aumentada, 
que contribuem significativamente para a produção de levanta-
mentos muito precisos.

Técnicas como o escaneamento a laser, a fotogra-
metria podem ser trabalhados concomitantemente 
com os softwares da plataforma BIM (Building In-
formation Modelling), gerando modelagens cada 
vez mais inteligentes e interativas [...]. A preserva-
ção digital do patrimônio é uma das áreas do co-
nhecimento a serem beneficiadas com as possibili-
dades oferecidas pelas novas tecnologias (CANUTO 
et al, 2016, p. 252).

Baptista (2013) afirma que novas tecnologias para um levan-
tamento arquitetônico preciso estão surgindo, com o escanea-
mento a laser (Figura 112) e a fotogrametria sendo utilizados cada 
vez mais. Ambos têm se destacado em pesquisas como opções 
para o levantamento, diagnóstico e documentação de bens patri-
moniais, auxiliando na construção precisa do bem e, consequen-
temente na análise de sua conservação.

De modo geral, tanto a fotogrametria quanto o escaneamen-
to a laser são alternativas rápidas que substituem o levantamento 
manual por coletar uma densidade grande de informações, regis-
trando com precisão a forma real dos objetos, suas irregularida-
des e imperfeições decorrentes da construção, e as deformações 
e desgastes decorrentes do seu uso. Mesmo apresentando um 
grande avanço na área da conservação, a simulação tridimensio-
nal encontra como um dos fatores determinantes para seu baixo 
uso os investimentos elevados para aquisição dos equipamentos 
necessários para o levantamento e processamentos dos dados 
coletados (MENDÉZ, 2002).
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Cada tecnologia tem suas vantagens sobre 
a outra, e o uso de ambas é o necessário para 
fazer um levantamento arquitetônico preciso e de-
talhado de um bem patrimonial (BAPTISTA, 2013, p. 
675 – tradução do autor).

6.1 Fotogrametria
A palavra “fotogrametria” é composta por três raízes gre-

gas: fóton (luz), gramma (desenhado ou escrito) e métron (me-
dir). De acordo com Slama (1980 apud REZENDE, 2006), fotogra-
metria significa medir graficamente por meio da luz. Groetelaars 
e Amorim (2004) a definem como uma técnica de levantamento 
que permite obter as formas e as dimensões dos objetos a partir 
de fotografias. Também pode ser definida como a ciência e tecno-
logia para a determinação de informações precisas de objetos e 
do meio ambiente, a partir do registro, mensuração e interpreta-
ção de imagens fotográficas (LOCH e LAPOLLI, 1994 apud YANA-
GA, 2006). De acordo com Melo Júnior a

[...] International Society for Photgrammetry and 
Remote Sensing (ISPRS), antiga American Societ 
of Photogrammetry (ASP), define a fotogrametria 
como a arte, a ciência e a tecnologia de obterem-
-se informações confiáveis de objetos físicos, am-
bientes urbanos e geografias terrestres por meio 
de processo de registro, medição e interpretação 
de imagens fotográficas e de padrões de energia 
radiante eletromagnéticas e outros fenômenos 
(MELO JÚNIOR, 2016, P. 55).

Sua fundamentação teórica data do século XIX, com o de-
senvolvimento da geometria projetiva, quando as soluções grá-
ficas eram utilizadas para auxiliar a confecção de mapas através 
do uso de fotografias. A partir do século XX, passou-se a adotar 
soluções analógicas, através da utilização do estereocompara-
dor, um aparelho ótico-mecânico que facilitou o trabalho graças à 
substituição de inúmeros cálculos matemáticos e operações geo-
métricas (YANAGA, 2006). O método analógico se baseia no uso 
da estereoscopia, que é semelhante à capacidade do sistema de 
visão humano em perceber a profundidade quando se visualiza 
um mesmo ponto por meio de dois ângulos distintos (MELO JÚ-
NIOR, 2016).

A partir da segunda metade do século XX, os primeiros es-
tudos sobre fotogrametria analítica foram realizados, incluindo 
tratamento matricial, soluções de mínimos quadrados, solução si-
multânea utilizando múltiplas imagens e análise de propagação de 
erros (MELO JÚNIOR, 2016). Ainda segundo o autor, o surgimen-
to do computador na década de 1940 permitiu o processamento 
de grandes cálculos matemáticos envolvidos nessa nova técnica.

Com a evolução do poder de processamento dos computa-
dores nos últimos anos, principalmente entre as décadas de 1980 



116

e 1990, a técnica fotogramétrica foi levada para o formato digital. 
A fotogrametria digital permitiu simplificar o processo de análise 
e modelagem e torná-lo mais acessíveis, uma vez que estes pas-
saram a ser realizados por softwares especializados para compu-
tador. Além disso, ao invés de se trabalhar com fotografias em 
filme, no caso analógico, passou-se a utilizar imagens no formato 
digital, como JPEG ou JPG, PNG, BMP entre outros. Esses avanços 
permitiram sua difusão para diferentes áreas de aplicação, como o 
levantamento arquitetônico de bens patrimoniais, que envolvem 
superfícies mais complexas e muito detalhadas.

Na Figura 113 são apresentadas as fases da fotogrametria 
desde a origem até a fotogrametria digital.

6.1.1 Princípios da fotogrametria
Três são as grandezas necessárias para a restituição foto-

gramétrica: as coordenadas tridimensionais do objeto (x, y, z); as 
coordenadas bidimensionais da imagem (x, y) e os parâmetros 
de orientação da câmera (Γ), como posicionamento, orientação 
e tipo de câmera (Figura 114). Basicamente, a técnica consiste em 
identificar pontos de mesma localização na superfície do objeto 
em diferentes imagens, e a partir disso, realizar medições para de-
finir as dimensões.

De acordo com Melo Júnior (2016) estes dados passam 
então por três processos: resseção, interseção e triangulação. A 

Fonte: (MELO JÚNIOR, 2016)

Figura 113:  Fases do desenvol-
vimento da fotogrametria.
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resseção é o processo pelo qual a imagem é posicionada no es-
paço, ou seja, são determinados os parâmetros de orientação da 
imagem no sistema de coordenadas espaciais. Na interseção, são 
determinadas as coordenadas tridimensionais dos pontos em no 
mínimo um par de imagens sobrepostas. E por fim, a triangulação 
associa simultaneamente os dois processos anteriores, obtendo a 
orientação das imagens e as coordenadas dos pontos identifica-
dos em várias delas.

Com a evolução da fotogrametria digital, eliminaram-se eta-
pas antes necessárias nos métodos analógicos e analíticos. Na 
verdade, estas etapas são feitas por softwares específicos para 
fotogrametria, tornando o processo mais automático do que ma-
nual (ver item 6.2). Basicamente, o usuário realiza a captura de 
imagens, que por serem digitais podem ser transferidas direta-
mente para o computador. Em seguida, alimenta-se o programa 
escolhido para o processamento e restituição fotogramétrica, e 
faz uma análise pós-processamento do modelo gerado. 

O ponto onde pode existir divergências quanto ao método 
está no manuseio do programa. Cada software apresenta uma 
forma de alimentação com as informações e imagens coletadas 
durante o levantamento.

6.1.2 Classificações
A fotogrametria pode ser classificada por diferentes crité 

rios, apresentados no Quadro 8. O segundo parâmetro de classi-

Fonte: (MELO JÚNIOR, 2016)

Figura 114:  Os três grupos de 
grandeza na fotogrametria.
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Critérios Classificações Descrição

Distância entre a 
câmera e o objeto

Fotogrametria por satélite
Processamento de imagens de satélites, 
com distância superior a 200 km

Aérea ou aerofotogrametria
Processamento de fotografias aéreas, 
com distância superior a 300 m.

Terrestre Medições de pontos fixos terrestres.

À curta distância (close range)
Captura de imagens com distâncias infe-
riores a 300 m.

Microscópica Escala da imagem maior que 1.

Número de imagens 
utilizadas

Monorestituição Processamento de uma única imagem.

Estereorestituição Processamento de duas imagens.

Por várias imagens Processamento de mais de duas imagens.

Método de aquisição e 
processamento

Analógica
Imagens analógicas e sistema de medição 
ótico-mecânico.

Analítica
Imagens analógicas e medição realizada 
por computador.

Digital
Imagens digitais e medição realizada por 
computador.

Quadro 8:  Classificação da fotogrametria, considerando os critérios de distância entre câmera e objeto, número de ima-
gens e métodos de aquisição

Fonte: adaptado de Melo Júnior (2016)
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ficação divide a técnica em três tipos: monorestituição, estereo-
restituituição e restituição a partir de várias fotografias. A primeira 
utiliza apenas uma fotografia (Figura 115), sendo necessárias tam-
bém informações sobre a geometria do objeto, como paralelismo, 
perpendicularidade de arestas ou identificação dos eixos x, y e z. 
É utilizada principalmente para o levantamento de objetos planos, 
como fachadas de edifícios. As aplicações são limitadas pelo fato 
de o produto ficar restrito apenas às formas visíveis na fotografia. 
Assim, podem ser obtidas fotografias retificadas, ortofotos, dese-
nhos e modelos tridimensionais das partes visíveis. É uma técni-
ca interessante para a restituição de monumentos históricos que 
não existem mais, e que estão registrados em apenas uma ima-
gem (GROETELAARS e AMORIM, 2004).

A estereorestituição utiliza duas fotografias com centros de 
perspectiva diferentes, de forma que os eixos óticos da câmera 
sejam paralelos entre si e perpendiculares à superfície do objeto 
(Figura 116-a). Esta técnica é semelhante à visão humana e é um 
dos métodos mais utilizadas em levantamentos urbanos e arqui-
tetônicos, por permitir o registro de qualquer objeto, como colu-
nas, estátuas, cúpulas, abóbodas entre outros, e não só os planos.

Com a sobreposição das imagens é possível identificar pon-
tos homólogos, ou seja, pontos que representam a mesma loca-
lização no objeto, sendo estes os responsáveis pela criação do 
modelo. Para a identificação destes pontos, Groetelaars e Amorim 
(2004) indicam sobreposições de 60% na horizontal e 30 % na ver-
tical, no caso de fotografias terrestres. É uma técnica de elevada 
precisão, mas que requer cuidados na captura das imagens, e a 
necessidade de equipamentos específicos, como câmeras métri-
cas ou semi-métricas e aparelhos de visão estereoscópica.

Por fim, a restituição a partir de várias fotografias utiliza ima-
gens capturadas em diferentes posições para a identificação de 
pontos homólogos (Figura 117). Cada parte do objeto deve ser 
fotografada mais de uma vez, preferencialmente, mais de três ve-
zes (GROETELAARS E AMORIM, 2004). Foi a primeira técnica a ser 
desenvolvida, mas por utilizar processos gráficos de medição e re-
presentação ponto por ponto, foi praticamente inutilizada após o 
desenvolvimento das duas técnicas apresentadas anteriormente.

Com o advento da fotogrametria digital, foi possível criar 
programas computacionais capazes de solucionar estes proble-
mas, o que fez crescer a utilização dessa técnica nos últimos tem-
pos. O uso de equipamentos menos sofisticados como câmeras 
fotográficas digitais e a variedade de produtos obtidos, como mo-
delos tridimensionais e fotorealísticos, ortofotos, associado com a 
possibilidade de integração em diferentes programas são fatores 
que justificam sua popularidade.

Porém, Groetelaars e Amorim (2004) apontam que o méto-

Figura 115:  Posição da câmera 
na monorrestituição, com eixo 
da câmera perpendicular ao 
objeto.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 116:  Posição da câmera 
para a técnica de estereores-
tituição.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 117:  Posição de câme-
ras para restituição de várias 
fotografias de objeto tridimen-
sional.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)
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do é considerado insuficiente ou inadequado para o levantamen-
to de objetos com formas muito complexas, que apresentam ele-
mentos irregulares ou curvos, como esculturas e alguns detalhes 
arquitetônicos.

6.1.3 Emprego de VANT na fotogrametria
Nos últimos anos, com a universalização da foto digital e a 

popularização dos VANTs (veículos aéreos não tripulados), conhe-
cidos como drones, a fotogrametria passou a ser adotada nos le-
vantamentos arquitetônicos com a geração de modelos digitais 
3D. Os drones permitem maior alcance de registro, segurança no 
levantamento, com a possibilidade de fotografar grandes alturas, 
áreas de acesso restrito e etc (CANUTO, 2016).

Os VANTs foram desenvolvidos com o objetivo de execu-
tar voos de forma autônoma, sobrevoando alvos específicos ou 
áreas de interesse, sendo operados por controle remoto através 
de sinais eletrônicos (MELO JÚNIOR, 2016). Estes equipamentos 
podem explorar o objeto tridimensional por inteiro, desde que o 
entorno esteja livre de obstáculos, fornecendo imagens de dife-
rentes posições.

São opções mais baratas (dependendo do porte e custo do 
aparelho) e mais rápidas para captura de imagens em grandes al-
turas (Figura 118). Eles substituem guindastes, empilhadeiras ou 
outros equipamentos, que quando utilizados, elevam os custos e 
o tempo do trabalho.

6.2 Dense Stereo Matching (DSM)
O Dense Stereo Matching (DSM), também denominado de 

Structure from Motion (SfM), Dense Surface Modeling e Photo-
-based scanning, é uma técnica automatizada para restituição 
fotogramétrica que produz modelos de objetos com grande ní-
vel de complexidade, com pequena interação humana durante o 
processo. O DSM foi desenvolvido nos últimos anos devido aos 
avanços tecnológicos da Fotogrametria Digital, relacionado ao 
rigor geométrico e à precisão dos resultados, e da Visão Compu-
tacional, que busca desenvolver ferramentas cada vez mais auto-
matizadas, visando o reconhecimento de padrões e a aceleração 
dos processos de geração de modelos geométricos à partir de fo-
tografias (GROETELAARS e AMORIM, 2011).

O DSM funciona a partir da associação de feições 
homólogas (conjunto de pixels homólogos) em 
diferentes fotos através do reconhecimento de 
padrões e do princípio da estereorrestituição. Para 
isso, são necessárias imagens com grande área de 
sobreposição e pequena angulação entre si, carac-
terísticas fundamentais para a tomada fotográfica 
(ARAÚJO et al, 2018, p. 2).
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Como produtos, podem ser obtidos: modelo geométrico 
texturizado, modelo geométrico sólido, modelo tipo “nuvem de 
pontos” e/ou a malha triangular irregular (Triangular Irregular Ne-
twork - TIN) (Figura 119). A transformação dos dados de nuvem 
de pontos em malhas (mesh) ocorre pelo agrupamento de vérti-
ces da nuvem. Mesh é a forma mais comum para representar um 
modelo de superfície, que se caracteriza por um arranjo espacial 
de polígonos adjacentes, compartilhando arestas da superfície de 
fronteira do objeto (MELO JÚNIOR et al, 2018).

O tipo de modelo final varia de acordo com a ferramenta 
digital utilizada para o processamento dos dados (GROETELAARS, 
2015). Tem-se por exemplo, o RecapPhoto, da Autodesk, e o Pho-
toScan e a versão mais atual, MetaShape, da Agysoft, que execu-
tam modelagens tridimensionais utilizando o DSM. 

As maiores diferenças entre eles estão relacionadas 
a: custo, interface, necessidade ou não de calibra-
ção da câmera, limite de fotos a serem processa-
das, precisão e densidade da nuvem de pontos ou 
malha TIN gerada, possibilidade de definição da 
resolução, nível de automatização dos processos 
e tipos de formatos disponíveis para exportação 
(GROETELAARS e AMORIM, 2011, p. 363).

Foto: Diógenes Miranda / 
FotoVideoFAU

Figura 118:  Imagens tiradas 
com uso de VANT na CIdade 
Universitária. a) Monumento 
a Ramos de Azevedo. b) Torre 
do Relógio.

a)

b)
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Araujo et al (2018) indica a necessidade de planejar o levan-
tamento fotográfico, e o cumprimento de alguns requisitos, des-
critos a seguir.

• cada objeto deve ser fotografado em, no mínimo, três 
posições diferentes, com angulação menor que 15° en-
tre elas. Em caso do levantamento de elementos muito 
altos, o uso de VANT é um excelente recurso.

• Deve-se respeitar a relação 0,1 < B/L < 0,5, onde B é a 
distância entre as estações de tomada fotográfica e L é a 
distância da câmera para o objeto. Groetelaars e Amorim 
(2011), já recomendam um intervalo entre 0,1 e 0,4.

• A textura do objeto não deve ser uniforme, deve haver 
variação de coloração ou apresentar alguma rugosida-
de, variação de relevo, etc. Groetelaars (2015) também 
aponta a não uniformidade de texturas como uma van-
tagem para o processamento das imagens. Já Melo Jú-
nior et al (2018) apontam também as superfícies espe-
lhadas, pois refletem quaisquer padrões do seu entorno, 
fazendo com que um padrão possa aparecer em uma 
imagem e não aparecer em outra imagem.

• todas as fotos devem ter boa iluminação e nitidez, de-
vendo-se realizar o levantamento fotográfico sob as 
mesmas condições de luminosidade.

b)a) d)c)

Figura 119:  Produtos obtidos pelo método DSM da obra Homenagem a Ernesto de Souza Campos, utilizando o software 
RecapPhoto, da Autodesk: a) modelo geométrico texturizado; b) modelo geométrico sólido; c) nuvem de pontos; d) ma-
lha triangular irregular (TIN).

Fonte: autor
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• a tomada fotográfica deve ser realizada em curto espa-
ço de tempo, para evitar a variação de luminosidade e 
sombra em ambientes externos e internos, não sendo 
possível o uso de flash (localização variável da ilumina-
ção).

Groetellars e Amorim (2011) apresentam quatro etapas 
para o levantamento utilizando a tecnologia DSM: planejamento, 
aquisição dos dados, processamento e prós processamento. Na 
primeira, são determinados os equipamentos utilizados para o le-
vantamento fotográfico, além de reconhecimento do local e le-
vantamento de possíveis interferências. A aquisição de dados é a 
captura de fotografias em si, além de serem executadas medições 
para posterior correção de escala. A terceira etapa ocorre já na in-
terface do software de processamento das fotografias, que pode 
diferir dependendo do programa. Basicamente, faz-se o upload 
das imagens, que são processadas pelo programa para a geração 
da nuvem de pontos ou malha triangulada irregular. Em seguida, o 
usuário pode fazer correções de escala, rotação do modelo e ou-
tras edições, além de exportá-lo para utilização em outros softwa-
res. Por fim, o pós-processamento abrange a utilização do modelo 
para obtenção de outros produtos, como desenhos, ortofotos, 
modelos BIM, animações entre outros.

6.3 Escaneamento a laser
O escaneamento a laser, também conhecido por 3D Laser 

Scanning, ou varredura a laser, é uma tecnologia de digitalização 
tridimensional que direciona um feixe laser aos objetos, permi-
tindo capturar, visualizar e modelar tridimensionalmente cenas 
complexas com rapidez e precisão (CENTENO et al, 2004, apud 
CROETELAARS, 2015).

A origem do laser data do começo do século XX, quando Al-
bert Einstein afirmou ser possível a liberação de energia em forma 
de radiação eletromagnética após a estimulação de um corpo. 
Os primeiros dispositivos desenvolvidos operavam na frequência 
de 24000MHz, região das micro-ondas, por isso chamados de Mi-
crowave Amplification by Simulated Emission of Radiation (MA-
SER). O laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radia-
tion) só surgiu na década de 1960, quando foi desenvolvido um 
MASER que operava na frequência da luz visível.

Anos mais tarde, com o desenvolvimento do Eletronic DIs-
tance Measurement (EDM), o laser começa a ser utilizado nas áre-
as de topografia e engenharia civil, precedendo a tecnologia que 
culminaria no laser scanning terrestre. A utilização do laser como 
um instrumento de medição de objetos se deu por conta de suas 
características, como alta intensidade, propagação em direções 
bem definidas, alta velocidade de emissão/recepção dos sinais, e 



124

coerência (GENETCHEN et al, 2008 apud GROETELAARS, 2015).

O Laser scanning foi utilizado pela primeira vez no final do 
século XX, sendo empregado para o levantamento de áreas indus-
triais.

Nos últimos dez anos, houve desenvolvimento sig-
nificativo da tecnologia de varredura a laser, tanto 
no que se refere a hardware quanto ao software, 
culminando na redução dos custos de levantamen-
to e no aumento das áreas de aplicação: levanta-
mento industrial, arquitetônico, documentação do 
patrimônio, arqueologia, planejamento urbano, ge-
ologia, energia, ferramentas de apoio à prevenção 
de desastres naturais, etc (GROETELAARS, 2015. p. 
102).

O resultado do procedimento, conhecido por “nuvem de 
pontos” (point clouds) (Figura 119-c), é um modelo geométrico 
constituído por um conjunto de pontos distribuídos no espaço, 
cada um com suas coordenadas cartesianas tridimensionais – x, 
y e z. 

Dependendo do equipamento utilizado na varredura, é pos-
sível atribuir cores aos pontos ou qualquer outro atributo que per-
mite sua visualização e materialização (MELO JÚNIOR, 2016). Al-
gumas formas de representação da nuvem de pontos são: através 
de cores que representam a distância entre os pontos de origem 
do feixe laser; a refletância do material que constitui a superfície; 
a temperatura; ou até mesmo a cor real do objeto, através do 
mapeamento de pixels contidos em fotografias de alta resolução 
capturadas no momento da varredura (Figura 120).

6.3.1 Princípios básicos do escaneamento a laser
O funcionamento desta tecnologia necessita, basicamente, 

de três dispositivos: um emissor do feixe laser, uma unidade de 
deflexão e uma unidade que recebe, processa e registra o feixe re-
fletido (Figura 121). O funcionamento se baseia na emissão e refle-
xão de laser, repetidas vezes, na direção da superfície do objeto a 
ser registrado (GROETELAARS, 2015).

O processamento ocorre de maneira digital, existindo vários 
softwares que o executam. A forma como são estipuladas as co-
ordenadas dos infinitos pontos da nuvem dependen do tipo do 
equipamento, podendo ser baseada no tempo de retorno dos 
raios laser, na diferença entre fases da onda emitida e da recebi-
da, e por triangulação. A escolha de qual utilizar, a princípio, apre-
senta limitação decorrente do modelo do escâner utilizado, pois 
muitas vezes os dados registrados só é pós-processada por um 
programa próprio da empresa fabricante do equipamento.

Figura 120:  Exemplos de colo-
ração de nuvens de pontos: a) 
true color (cor real); b) eleva-
tion (cor baseada na altura).

Fonte: (AUTODESK, 2018)

a)

b)
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6.3.2 Classificação
Com relação à classificação do escaneamento a laser, Gro-

telaars (2015) apresenta três critérios, apresentados no Quadro 9.

As principais diferenças entre os escâneres, estão relaciona-
dos aos parâmetros de alcance, precisão e velocidade de varre-
dura. Os do tipo LIDAR apresentam maior flexibilidade quanto ao 
uso, pois permitem um alcance que varia entre 2 a 300 m, poden-
do realizar levantamentos de edifícios ou cidades, seja por plata-
forma terrestre quando aerotransportada. 

Os baseados na diferença de fase são mais rápidos e preci-
sos que os do tipo LIDAR, porém apresentam limitações quanto 
ao alcance, perdendo precisão ao se afastar do objeto. Assim, seu 
posicionamento é terrestre e não é indicado para varredura de 
grandes áreas.

Por fim, os de triangulação são os mais precisos, porém apre-
sentam os menores alcances, sendo indicados para levantamento 
de objetos pequenos, como esculturas e detalhes arquitetônicos 
(GROETELAARS, 2015).

6.4 Exemplos de aplicação
• Esculturas Aleijadinho

O projeto “Aleijadinho 3D”, realizado pela USP em parceria 
com as empresas Leica Geosystems, Imprimate e AllBodyScan3D 
divulgou no site “Aleijadinho 3D” modelos tridimensionais das 
obras do artista Aleijadinho, e das fachadas das igrejas onde es-
tão instaladas (Figura 125). Esculpidas principalmente em madeira 
e pedra-sabão, as obras se encontram expostas a céu aberto, a 
exemplo das esculturas da Cidade Universitária.

Rodrigues Júnior et al (2013) apontam as dificuldades em 
executar uma digitalização a laser em ambientas abertos e de 

Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 121:  Princípio de funcio-
namento do escanemaneto a 
laser.
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Critérios Classificações Descrição

Forma de me-
dição

Tempo de voo

Realiza medições utilizando o tempo decorrido entre emissão 
do feixe pelo escâner, e o retorno após sofrer reflexão na su-
perfície do objeto (Figura 122). São conhecido por LIDAR (Light 
Detection And Ranging).

Diferença de fase
Realiza medições através da comparação das fases dos sinais 
emitidos e recebidos (Figura 123).

Triangulação
Realiza medições utilizando os ângulos de emissão e recepção 
(α e β, respectivamente) (Figura 124).

Alcance

Muito longo Distâncias acima de 3500 m

Longo Até 3500 m

Médio Até 500 m

Curto Até 120 m

Muito curto Até 25 m

Posicionamento

Laser scanning 
terrestre ou 

terrestrial laser 
scanning 

Posicionado sobre ou próximo à superfície terrestre, podendo 
ser fixo ou móvel. Indicado para levantamentos rápidos, preci-
sos e detalhados de pequenos objetos (esculturas e elemen-
tos decorativos) a grandes edificações.

Laser scanning 
aerotransportado 

ou Aerial laser 
scanning

Aparelho posicionado em aeronaves. Indicado para o levanta-
mento de grandes áreas, inclusive urbanas.

Quadro 9:  Classificação da técnica do laser scanning baseado nos critérios da forma de medição, alcance da varredura e 
posicionamento do equipamento.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)
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Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 122:  Sistemas basea-
dos em tempo de voo.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 123:  Sistemas basea-
dos em diferença de fase.

Fonte: (GROETELAARS, 2015)

Figura 124:  Sistemas basea-
dos na triangulação.
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grandes proporções, tais como: problemas nos dados gerados de-
correntes do formato e da posição das obras; a existência de regi-
ões menos expostas e acessíveis do que outras; sobreposição de 
uma obra sobre a outra, gerando regiões as quais o equipamento 
de escaneamento não consegue alcançar.

O escaneamento a laser foi feito utilizando hardware da em-
presa Leica, capaz de escanear as obras à distância (entre 10 e 30 
m) e que funcionou mesmo com a presença de turistas. No total, 
o escaneamento do Adro do Santuário do Bom Jesus de Matosi-
nhos, em Congonhas do Campo; das igrejas e esculturas em Ouro 
Preto (Ordem Terceira de São Francisco de Assis, Nossa Senhora 
do Carmo, e Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia) levou 5 
dias. Mesmo rápido, os autores afirmam que o processo foi difi-
cultado pela presença constate dos visitantes, principalmente na 
fase de consolidação da nuvem de pontos.

A etapa de manipulação dos dados (visualização, preenchi-
mento de buracos, suavização de malhas entre outras) foi realiza-
da em software open source MeshLab. Para a modelagem, repo-
sicionamento e união das obras, utilizou-se o programa Blender, 
totalizando em torno de 3 meses para finalizar essas duas primei-
ras etapas do trabalho.

Com os modelos brutos já prontos, a fase seguinte foi a co-
loração, a qual contou com a participação da empresa Imprimate. 
Para Rodrigues Junior et al (2013), essa fase de coloração dos mo-
delos a partir de fotografias foi muito complexa, necessitando não 
só experiência mas softwares específicos de altíssimo custo.

Por fim, a última fase foi a união dos modelos individuais em 
um, a fim de constituir o ambiente real em Realidade Virtual, rea-

Fonte: (RODRIGUES JR et al, 
2013)

Figura 125:  Digitalização das 
esculturas em Congonhas 
(MG).
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lizado pelo software Unity. Assim, os usuários podem se locomo-
ver dentro do ambiente 3D e interagir com ele (). Todo os mode-
los tridimensionais elaborados encontram-se disponibilizados na 
internet1 (Figura 126). 

• Esculturas de Frei Agostinho da Piedade

O trabalho de Victorio e Groetelaars (2019) propôs uma me-
todologia de documentação digital para três obras do monge por-
tuguês Frei Agostinho da Piedade, localizadas no Museu de Arte 
Sacra (MAS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). São elas: 
São Pedro Arrependido, Santa Catarina de Alexandria, e Busto-Re-
licário de Santa Águeda, todas datadas do século XVII, e confec-
cionadas em terracota, não ultrapassando 70 cm de altura.

Os autores definiram três fases para o levantamento: estu-
do formal das esculturas e mapeamento de possíveis desafios na 
aquisição dos dados (Figura 127); pré-preparo para determinação 
dos parâmetros e recursos a serem usados na tomada fotográfi-
ca; realização dos experimentos da documentação digital das três 
esculturas.

Na segunda fase, fez-se testes de aquisição e processamen-
to utilizando a técnica de DSM. O principal parâmetro a ser obser-
vado para a captura de imagens foi as condições da luz local, pois 
esta impactou diretamente na aquisição da maioria das texturas 
superficiais das obras. 

Para a obra São Pedro Arrependido, após testes com captu-

1 Disponível em:< http://www.aleijadinho3d.icmc.usp.br/index.html >. Aces-

so em 30 de janeiro de 2020.

Foto: autor

Figura 126:  Página do site 
“Aleijadinho 3D”, com infor-
mações sobre a escultura do 
profeta Jeremias.
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ra de imagens a partir de rotação da câmera, percebeu-se que  a 
luz natural vinda da porta ofuscava as imagens viradas de frente 
para a entrada (Figura 128-a). Assim, optou-se pela utilização da 
luz natural vinda da porta, e a rotação da escultura enquanto a 
câmera ficou fixa (Figura 128-b).

As outras duas obras foram fotografadas com uma malha 
com alvos sobre a base giratória, em um fundo branco atrás da 
escultura, iluminadas com luz natural e artificial (Figura 129). Ob-
servou-se que o uso do fundo branco, por não apresentar textu-
ra, facilitou o processo de modelagem do programa, e a malha 
permitiu aumentar a texturização da base e a determinação da 
escala natural do modelo. Assim, os autores recomendam a utili-
zação desta última metodologia para a documentação de objetos 
de pequeno porte. Notou-se também a importância da limpeza 
das obras, permitindo o registro mais abrangente e detalhado da 
textura sem perda de dados por reflexos de luz.

Fonte: (VICTORIO; GROETELA-
ARS, 2019)

Figura 127:  Mapeamento de 
prioridades no registro e de 
possíveis desafios na aquisição 
dos dados. a) São Pedro Arre-
pendido; b) Santa Catarina de 
Alexandria; c) Busto-Reliquário 
de Santa Águeda.

Fonte: adaptado de (VICTORIO; GROETELAARS, 2019)

Figura 128:  Esquema de tomadas de fotografias para a escultura São Pedro Arrependido. a) Primeiro teste 
para captura de imagens; b) Método final realizado.

a) b)
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• Mausoléu da Família Robell (HEINE, 2019)

Recentemente identificado como um projeto da arquiteta 
Lina Bo Bardi, o Mausoléu da Família Robell, localizado no Cemi-
tério Necrópole São Paulo foi objeto de levantamento arquitetô-
nico para As Built e mapeamento de danos executados por Heine 
(2019), por meio das tecnologias digitais da fotogrametria (mo-
norrestituição, restituição a partir de várias fotos e DSM). O mau-
soléu é um cubo em mármore, aberto na parte frontal, repousa-
do sobre um jardim, e rodeado por altas paredes revestidas em 
mármore. Abriga em seu interior um medalhão em granito branco 
com uma reprodução da Madonna della Sedia, de Raffaello Sanzio 
em relevo, cravado em um granito Preto Absoluto e banhado por 
um rasgo de luz zenital.

A captura de imagens ocorreu em um dia ensolarado, entre 
12h e 13h, utilizando câmera NIKON D3100, objetiva 18-55 mm, fi-
xada em 18 mm. Devido estar inserido entre túmulos e árvores, 
as tomadas fotográficas não registraram o objeto integralmente. 
Para a monorrestituição, utilizaram-se quatro fotos, uma para cada 
fachada; para a restituição com várias, um total de oito (quatro 
fachadas e quatro quinas), e para o DSM, três fotos por fachada, 
uma a 90°, uma a 45° para a direita, e outra 45° para a esquerda.

Para a modelagem utilizando o DSM, utilizou-se o software 
RecapPhoto, da Autodesk, alimentando o programa três vezes, 
cada uma com uma quantidade crescente de imagens (24, 34 e 
56, respectivamente). Apenas o terceiro modelo (Figura 130) 
apresentou-se adequado, pois através dele, foi possível documen-
tar a fachada frontal do mausoléu no estado atual com precisão 
nas medidas e profundidades, texturas exatas e patologias bem 
definidas (HEINE, 2019). As restituições foram realizadas no sof-
tware PhotoModeler, pelo qual obteve-se as ortofotos de todas 
as fachadas.

A vetorização das fachadas foi realizada no AutoCAD, com 
dimensões decorrentes de levantamento métrico realizado no 

Fonte: adaptado de (VICTO-
RIO; GROETELAARS, 2019)

Figura 129:  Método adota-
do para captura de imagens 
das obras Santa Catarina 
de Alexandria e Busto-Reli-
quário de Santa Águeda. a) 
Planta ilustrando o esquema 
para estação fotográfica; b) 
Base graduada com alvos; c) 
Procedimento de rotação da 
escultura sobre o seu próprio 
eixo e uso do fundo branco.



132

mesmo dia da captura das imagens. Heine (2019) também compa-
rou o modelo gerado por fotogrametria com o do levantamento 
direto, durante o qual percebeu-se divergências que não ultrapas-
saram 5 cm (Figura 131).

Fonte: (HEINE, 2019)

Figura 130:  Terceiro modelo 
gerado no Recap: vista frontal 
e modelo rotacionado.

Fonte: (HEINE, 2019)

Figura 131:  Comparação entre 
levantamento fotogramétrico 
e levantamento direto.
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• University Reigious Center (URC)

Dezen-Kempter et al (2015) desenvolveu metodologia para 
a elaboração de modelos BIM, integrando as tecnologias de esca-
neamento a laser e fotogrametria, tendo como estudo de caso o 
edifício da University Religious Center (URC) localizado na Unive-
rity of Southern California, em Los Angeles. O edifício, projetado 
em 1964, apresenta volumetria retangular, modulação estruturas 
metálicas aparentes, e fachadas com acabamento em tijolo. Pos-
sui dois pavimentos e área bruta de 1040 m².

Para o emprego da técnica de laser scanning terrestre, uti-
lizou-se equipamento da empresa Riegl, que trabalha com medi-
ções baseadas no tempo de voo, com alcance máximo de até 600 
m. Para o levantamento do imóvel, foram necessárias 19 posições 
distintas do equipamento (Figura 132), levando 2h36 para coletar 
as informações da construção. No total, o escaneamento cobriu 
80% do exterior do edifício. O principal problema encontrado du-
rante a varredura decorreu da construção de um edifício na lateral 
esquerda do URC. O processamento da nuvem de pontos foi feito 
pelo software RecapPro, da Autodesk.

 As regiões obstruídas e não abrangidas pelo escaneamento 
foram capturadas 700 fotografias, com o uso de celular. A resti-

Fonte: (DEZEN-KEMPTER et 
al, 2015)

Figura 132:  Implantação da 
University Religious Center 
(URC) com indicação dos obs-
táculos e posicionamento do 
laser scannert terrestrial.
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tuição fotogramétrica foi realizada pelos programas Smart3D Cap-
ture e Autodesk ReCap360 e VisualFM. Os resultados dos dois úl-
timos não foram satisfatórios quando comparados com o obtido 
pelo Smart 3D Capture devido à limitação do número de imagens 
de entrada, tamanho das fotografias e resolução.

A nuvem de pontos resultante da varredura a laser e a ma-
lha triangulada gerada no processo de fotogrametria digital foram 
registradas usando o software CloudCompare. O programa busca 
pontos em comum entre a nuvem e a malha, utilizando aquela 
para dimensionar esta. O resultado da fusão pode ser visto na Fi-
gura 133.

Fonte: (DEZEN-KEMPTER et 
al, 2015)

Figura 133:  Modelo tridi-
mensional gerado pela fusão 
da nuvem de pontos com a 
malha triangulada. 

• Estudos de caso do DIAPReM

O Development of Integrated Automatic Procedures for 
Restoration of Monuments Centre (DIAPReM) é um centro de 
pesquisa do Departamento de Arquitetura da Universidade de 
Ferrara que desde 1997 desenvolve metodologias que permitem 
o uso de modelos tridimensionais e representaçãoes virtuais de 
conjuntos arquitetônicos monumentais.

No Brasil, o DIAPReM e a empresa LEICA realizaram diversos 
levantamentos de várias obras icônicas nacionais: Pelourinho (Sal-
vador/BA); Casa das Canoas (Rio de Janeiro/RJ); Largo da Memó-
ria (São Paulo/SP); Vila Itororó (São Paulo/SP); Casa de Vidro (São 
Paulo/SP); Fábrica de Ferro Ipanema (Iperó/São Paulo); Edifício 
Vilanova Artigas (São Paulo/SP); e Museu Paulista (São Paulo/SP)

Cada conjunto arquitetônico e/ou edifício apresentou um 
número de posicionamento do equipamento diferente, de acor-
do com o tamanho e complexidade do volume. Também variou 
o tipo do equipamento utilizado no levantamento e a quantidade 
de coordenadas das nuvens de pontos geradas. No Quadro 10 é 
possível encontrar essas particularidades de cada levantamento.
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Conjunto | Edifício Equipamento N° de 
estações

N° de 
coordenadas

Pelourinho
(Figura 134-a)

Laser Scanner Cyrax 2500 15 687.546

Casa das Canoas
(Figura 134-b)

Laser Scanner Leica C10

128 1.717.862.695

Largo da Memória
(Figura 134-c)

46 570.105.364

Edifício Vilanova Artigas
(Figura 135)

83 6.356.696.564

Vila Itororó
(Figura 136-a)

Laser Scanner Leica P20
12 757.649.109

Fábrica de Ferro Ipanema
(Figura 136-b)

10 658.224.552

Casa de Vidro
(Figura 136-c)

Laser Scanner Leica P30 197 8.430.499.869

Museu Paulista
(Figura 137)

2 Laser Scanner Leica P40 1800 240.260.487.654

Fonte: (DIAPREM, 2018)

Figura 134:  Nuvem de pontos produzi-
das pelo DIAPReM em parceria com a 
Leica: a) Pelourinho; b) Casa das Canoas; 
c) Largo da Memória.

a) b)

c)

Quadro 10:  Elementos descritivos dos levantamentos realizados pelo DIAPReM e a empresa LEICA.

Fonte: autor
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Fonte: (CAMPIOTTO, 2016)

Figura 135:  Nuvem de pontos 
do Edifício Vilanova Artigas, 
realizado pelo DIAPReM.

Fonte: (DIAPREM, 2018)

Figura 136:  Nuvem de pontos: 
a) Vila Itororó; b) Fábrica de 
Ferro Ipanema; c) Casa de 
Vidro.

a)

b)

c)
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6.5 Parâmetros para avaliação de modelos
Como visto anteriormente, as técnicas de fotogrametria e 

escaneamento a laser são amplamente utilizadas para a docu-
mentação de bens edificados, como edifícios e esculturas. É fun-
damental que os modelos 3D gerados, seja nuvem de pontos ou 
malha triangulada, apresentem dimensões muito próximas das 
reais, visto que a vantagem desse tipo de levantamento quando 
comparado com o manual, reside justamente no fato de executar 
medições em regiões de difícil acesso, sem a necessidade de con-
tato físico com o objeto. Assim, é necessário estabelecer parâme-
tros de avaliação que definam as divergências dimensionais entre 
o real e o virtual como aceitáveis ou não.

O Guia BIM para imagens em 3D, publicado pela U.S. Gene-
ral Services Administration (GSA, 2009) fornece uma proposta de 
critérios para avaliação de projetos que utilizam da tecnologia tri-
dimensional para captura do ambiente construído.

Na fase de solicitação do projeto, algumas definições devem 
ser estabelecidas com a empresa que executará o serviço, como a 
identificação das áreas, superfícies e objetos a serem levantados, 
além de apresentar um objetivo claro, para que o executor possa 
elaborar um plano para a coleta de dados, como localização dos 
equipamentos e nível de resolução requerida. Quais os elementos 
que deverão ser registados e como os dados serão utilizados no 
pós-processamento também são informações que ajudam a cons-
truir um entendimento mais completo do trabalho.

O guia também alerta sobre a dificuldade em se fazer um 
levantamento que contemple 100% do objeto, sem sombras (em 
inglês, shadows). Estas representam as falhas, ou buracos, na nu-
vem de pontos e/ou malha triangulada decorrente de sobreposi-
ção de elementos, como vegetação, ou impossibilidade de acesso 
em algumas regiões devido ao tráfego de funcionários, ou visitan-
tes.

No Quadro 11, estão associados os objetivos do levantamen-
to, com seus os requisitos básicos, as áreas de interesse e o tipo 
de informação. Os níveis representam a escala do objeto levanta-

Fonte: (DIAPREM, 2018)

Figura 137:  Nuvem de pontos 
do Museu Paulista.
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do, ou seja, qual a abrangência do levantamento. Por exemplo, 
considerando que o levantamento contratado seja em um ter-
reno amplo: se o objetivo é escanear toda a área, é considerado 
nível 1; se é desejado apenas o edifício, nível 2; e se apenas um 
pavimento da edificação, 3. Tanto no quadro anterior, quanto no 
do Guia (GSA, 2009), não é apresentado o nível 4, que represen-
taria o levantamento de um móvel ou artefato localizado em um 
pavimento da edificação. 

O tipo caracteriza o produto a ser entregue: tipo 1 são dese-
nhos bidimensionais, como plantas, cortes, ortofotos, elevações; 
tipo 2, modelos tridimensionais, seja do objeto inteiro quanto de 

Objetivos do projeto Área de interesse Tipo

Desenho urbano Nível 1
Tipo 1 
Tipo 3

Desenho arquitetônico Nível 2
Tipo 1
Tipo 2

Restauração de fachada Nível 3 Tipo 1

Medições Nível 2 Tipo 1

Manutenção
Identificação de danos

Nível 3
Tipo 1
Tipo 3

Documentação
Nível 1
Nível 2

Tipo 1

Renovação
Nível 2
Nível 3

Tipo 1
Tipo 2

Cobertura Nível 2
Tipo 1
Tipo 3

Quadro 11:  Definição das áreas de interesse (níveis) e dos tipos para diferen-
tes objetivos de projetos de documentação.

Fonte: adaptado de GSA (2009)
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elementos individuais; tipo 3, nuvem de pontos ou malha trian-
gulada; tipo 4, dados de nuvens de pontos (ou malha) individuais 
que não foram registrados em um único modelo.

Para cada nível é estabelecido um valor para a tolerância, 
que corresponde à diferença entre a dimensão do objeto real e do 
modelo virtual. A resolução indica o tamanho do menor detalhe 
que pode ser reconhecido no levantamento. Na Tabela 2 identi-
ficam-se a tolerância e a resolução estabelecidas pelo guia (GSA, 
2009).

Logo, o Guia do GSA oferece uma alternativa para avaliação 
quantitativa de modelos tridimensionais gerados pelas tecnolo-
gias de escaneamento a laser e fotogrametria. Considerando a 
proposta deste trabalho, que envolve a documentação e a con-
servação das esculturas da Cidade Universitária, utilizar-se-ão as 
sugestões propostas pelo guia (GSA, 2009).

Nível de 
detalhamento

Tolerância 
(mm)

Resolução 
(mm x mm)

Nível 1 ± 51 152 x 152

Nível 2 ± 13 25 x 25

Nível 3 ± 6 13 x 13

Nível 4 ± 3 13 x 13

Tabela 2:  Tolerância dimensional e resolução para cada nível de detalhamen-
to.

Fonte: adaptado de GSA (2009)
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 138:  Homenagem a Júlio 
de Mesquita FIlho.
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7. APLICAÇÃO PRÁTICA: ESCULTURAS DE 
CAETANO FRACCAROLI

Frente ao número expressivo de esculturas expostas na 
Cidade Universitária, optou-se por limitar a quantidade de peças 
que serviu como aplicação prática para este trabalho. Esta ação 
ocorreu frente ao tempo exíguo para realização do mestrado, in-
viabilizando os estudos práticos em todo o acervo.

Decidiu-se, portanto, escolher as obras que tivessem repre-
sentatividade direta com a FAUUSP. A partir desse critério ado-
tou-se o conjunto de obras escultóricas de autoria do escultor e 
ex-professor, Caetano Fraccaroli. Além de privilegiar o trabalho na 
academia, conjugando-o com as atividades de escultor, Caetano 
Fraccaroli também é personagem importante na formação e es-
truturação do curso de arquitetura e urbanismo da USP.

As obras expostas no campus são quatro: Homenagem a Jú-
lio de Mesquita Filho (Figura 138), Relógio Solar (Figura 139), Monu-
mento à Liberdade (Figura 140) e Fita de Moebius (Figura 141). As 
duas primeiras encontram-se instaladas na Praça do Relógio Solar, 
e as duas últimas, no Hospital Universitário. As peças são compos-
tas por diferentes materiais, como aço, bronze, granito, concreto 
e polímero reforçado com fibra de vidro, e das quatro, apenas a  
peça Homenagem a Júlio de Mesquita FIlho não é na cor branca. 
As formas e temáticas são bastante diversificadas, incluindo: a fi-
guração para representar um dos personagens envolvidos na cria-
ção da USP; a abstração na releitura da obra Vitória de Samotrá-
cia, a beleza arquitetônica das retas que compõem o relógio solar, 
e a beleza matemática utilizada para criar a fita. Mais informações 
sobre as peças podem ser obtidas no Volume 2 deste trabalho.

O estudo de caso realizado se pautou na execução de três 
trabalhos práticos: o primeiro, vinculado à ideia de modelagem tri-
dimensional das obras, utilizando a tecnologia da fotogrametria e 
do escaneamento a laser tridimensional; o segundo, à confecção 

7
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 139:  Relógio Solar.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 140:  Monumento à 
Liberdade.

Foto: Júlio César Bazanini

Figura 141:  Fita de Moebius.
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dos mapas de danos; e por último, à manutenção das peças sele-
cionadas. Neste capítulo, serão apresentados os resultados ob-
tidos no escaneamento a laser e fotogrametria, além dos mapas 
de danos. O manual de manutenção encontra-se no Volume 3 e 
se pautou nas ações preventivas e de manutenção expostas no 
capítulo 5.

7.1 Sobre Caetano Fraccaroli
7.1.1 A trajetória do escultor
Caetano Fraccaroli iniciou seus estudos na Escola de Belas 

Artes da sua cidade natal, Verona (Itália), onde também fez au-
las no ateliê do professor Montini. Chegando ao Brasil em 1929, 
estabeleceu-se na cidade de Santos, junto com seus irmãos mais 
velhos. Porém, o tratamento de um problema de saúde o fez mu-
dar para a capital paulista temporariamente. No período em que 
permaneceu em São Paulo, com ajuda do cunhado, começou a ter 
aulas no ateliê de Hélio de Giusti, famoso artista figurativista da 
época. Suas primeiras produções são duas estatuetas em gesso: 
Potro e Jovem Bororo (Figura 21).

Na década de 1930, o artista começou a participar de con-
cursos públicos, recebendo, em 1932, uma menção honrosa da 
prefeitura santista pela obra Monumento ao Soldado Constitu-

Fonte: (FAUUSP, sd)

Figura 142:  Primeiras obras de 
Caetano Fraccaroli: a) Potro; 
b) Jovem Bororo.

a)

b)
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cionalista. A primeira vitória veio em 1937, com o Monumento ao 
Senador Azevedo Júnior, instalada na cidade de Santos. Nesta 
mesma cidade, o escultor ainda instalou mais três obras, duas na 
Ponta da Praia (Herma do Poeta Martins Fontes e Monumento ao 
Esportista) e uma na Praia do Boqueirão (Monumento a Vicente 
de Carvalho).

O reconhecimento como artista plástico ocorreu em 1941, 
quando ficou em quarto lugar no concurso “Monumento a Caxias” 
promovido pelo Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. O busto 
que compunha a obra foi considerado o melhor do concurso, sen-
do adquirido pela Prefeitura de São Paulo para presentear o Minis-
tro Gaspar Dutra. Na mesma ocasião, a convite da prefeitura de 
São Paulo, venceu a concorrência para o “Símbolo da Oferta do 
Livro” com a obra A Leitura, exposta no saguão da então recém-i-
naugurada Biblioteca Municipal (Figura 143).

Anos depois, venceu outra concorrência da prefeitura pau-
listana, com O Semeador, sendo uma das esculturas mais altas da 
cidade. Ainda na década de 40, recebeu duas medalhas no Salão 
Paulista de Belas Artes e no Salão Nacional de Belas Artes, além de 
participar com três esculturas, no concurso internacional em Lon-
dres, para o “Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido”.

Outras obras do artista encontram-se expostas na cidade de 
São Paulo, como a obra Mãe, instalada na Praça Buenos Aires, e 
as obras utilizadas neste projeto, que se encontram no campus da 
USP, no Butantã.

Foto: Projeto Fraccaroli

Figura 143:  Obra A Leitura, 
instalada na Biblioteca Muni-
cipal Mário de Andrade (São 
Paulo/SP).

Foto: Projeto Faccaroli

Figura 144:  Obra Mãe, instalada na Praça Buenos Aires.
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7.1.2 A trajetória do professor
A carreira docente de Fraccaroli iniciou em 1939, ao ingres-

sar como professor de plástica no Instituto Dona Escolástica Rosa, 
em Santos. Mais tarde, passou a lecionar na Escola Industrial Joa-
quim Ferreira do Amaral, em Jaú, e na Escola Técnica Getúlio Var-
gas, em São Paulo. Graças a esta última que o artista conseguiu se 
estabelecer definitivamente na capital paulista.

Em 1944, ingressou como professor auxiliar do curso para 
engenheiro-arquitetos na Escola Politécnica, trabalhando sob a 
coordenação de Felisberto Ranzini na disciplina de “Composição 
Decorativa. Modelagem”. Após a criação da Fau, em 1948, Frac-
caroli é contratado mediante concurso de títulos como professor 
da disciplina “Plástica”, rescindindo seu contrato com a escola de 
engenharia.

Com a reforma curricular de 1962, foram criados na Fau os 
departamentos de História, Tecnologia e Projeto, que distribuiu 
o conteúdo de sua disciplina para os novos setores. Fraccaroli 
passou a ter divergências no âmbito político-ideológico, além de 
demonstrar incompatibilidades conceituais, visto que a mudança 
estrutural mexeu com a sua liberdade enquanto professor em pro-
por o conteúdo dos seus cursos. Frente a estes fatores, Caetano 
deixou de dar aulas formalmente, entrando em um longo período 
de ostracismo na universidade (MALERONKA, 2000).

Com a mudança da faculdade de arquitetura da rua Mara-
nhão para a Cidade Universitária, a ideia de integrar os setores téc-
nico-científico, artístico e industrial do professor culminou no pro-
jeto do Laboratório de Modelos e Ensaios (LAME) (Figura 145). A 
sua organização iniciou-se em 1969, quando foram criados os cha-
mados laboratórios de apoio no prédio principal da Fau. Foi como 
coordenador desse laboratório que Fraccaroli passou a exercer 
formalmente um cargo na faculdade, atuando nele até 1987, ano 
de seu falecimento. 

O Atelier de Escultura abriga obras, modelos e ferramen-
tas que constituem a memória do trabalho artístico de Fraccaro-
li. Transferido do Ibirapuera para a Cidade Universitária em 1972, 
Fraccaroli intensificou sua relação com a USP com a mudança do 
local, executando diversos projetos para a instituição. Após seu 
falecimento, as atividades acadêmicas junto ao Atelier foram co-
ordenadas pela Profa. Dra. Vera Palllamin no período entre 1988 e 
julho de 2016 e atualmente são coordenadas pelo Prof. Dr. Artur 
Simões Rozestraten.

Foto: FAUUSP

Figura 145:  Maquinário do 
Laboratório de Modelos e 
Ensaios (LAME).
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7.2 Fotogrametria
7.2.1 Equipamentos para captura
Por se tratar de obras de tamanhos que variam do médio 

ao alto, utilizou-se um drone para a coleta de fotografias das regi-
ões superiores das esculturas. Em parceria com a Sessão Técnica 
Audiovisual da FAUUSP (FotoVídeoFAU), utilizou-se o drone DJI 
Phantom 4 (Figura 146), sob controle do técnico Diógenes dos 
Santos Miranda. O equipamento grava vídeos na qualidade 4K 
(aproximadamente 3840 pixels na horizontal e 2160, na vertical), 
além de capturas imagens com resolução de 12 megapixel. O ân-
gulo de captura equivale a um total de 120°, 30° acima da do eixo 
do horizonte, e 90° abaixo (Figura 147-a).

A captura das imagens ocorreu durante os meses de agosto 
e setembro de 2019. O seu uso ocorreu de duas formas: quando 
o entorno da escultura estava livre de obstáculos, utilizou-se o sis-
tema de sobrevoo automático do próprio equipamento, que con-
siste na rotação deste em torno de um centro. A identificação do 
centro, os comprimentos do raio de giro e da altura são inseridos 
pelo técnico através do controle remoto do aparelho, sendo a al-
tura mínima de 3 metros em relação ao solo (Figura 147-b). Como 
resultado, é obtido um vídeo de cada voo realizado. A utilização 
de frames de vídeos para utilização na fotogrametria é conhecida 
por videofotogrametria (REZENDE, 2006). 

Dependendo do local de instalação das esculturas, o drone 
precisou efetuar tomadas aéreas em altitudes consideráveis, ou 
foi necessária a captura de fotografias manualmente, com o co-
mando de voo livre. Neste caso  há limitações quanto às distâncias 
do VANT ao objeto: ele para de subir quando estiver a pelos me-
nos 5 m acima do obstáculo mais próximo, e desacelera quando 
houver obstáculos detectados a 15 metros (Figura 147-c).

Já nos casos em que o entorno da obra apresentou obstá-
culos, como árvores e postes de luz, o sobrevoo automático ou 
manual foi substituído pela fotografia com câmera fotográfica 
profissional Nikon D700. Neste último caso, o fotógrafo Júlio Cé-
sar Bazanini, também do FotoVídeoFAU, foi o responsável pela 
captura de imagens.

7.2.2 Método de captura e software
Por se tratar de peças tridimensionais, estabeleceu-se como 

método a captura de fotografias em órbitas horizontais. Nos 
exemplares mais altos, foram necessários mais de um nível, a fim 
de atender às recomendações de sobreposição estabelecidas no 
capítulo anterior. 

Utilizou-se o programa RecapPhoto, da Autodesk, na versão 
para estudante, o que restringiu a quantidade de imagens permi-

Foto: autor

Figura 146:  Drone DJI Phan-
tom 4 utilizado na captura de 
imagens das esculturas.
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tidas para execução do modelo. Assim, foi realizada uma seleção 
criteriosa das imagens coletadas, buscando sempre a sobreposi-
ção das cenas. 

Nas esculturas em que foram necessários mais de um nível 
de captura, procurou utilizar 36 imagens de cada um, ou seja, uma 
cena a cada 10°. Essa escolha se pautou na recomendação do for-
necedor: uma imagem a cada 5° - 15° e utilizar entre 2 a 3 alturas de 
captura para um nível adequado de detalhamento (AUTODESK, 
sd) (Figura 148). Pequenos e médios objetos, recomenda-se utili-
zar em torno de 70 a 100 fotos. 

Fonte: (DJI, 2016)

Figura 147:  a) Ângulo de 
captura de vídeos e imagens. 
b) DIstanciamento mínimo do 
solo para voo automáticos. c) 
Afastamentos vertical e hori-
zontal para voos manuais.

a) b)

c)

Fonte: (AUTODESK, sd)

Figura 148:  Sugestão da Autodesk para o posicionamento de câmeras para 
captura de imagens.
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7.2.3 Resultados
• Homenagem a Júlio de Mesquita Filho

Devido à proximidade de um poste de luz e estar sob árvo-
res, para coleta de imagens da obra não foi utilizado o drone, mas 
sim a câmera fotográfica. Para marcar o posicionamento do fo-
tógrafo, fez-se um triângulo isósceles com barbante, cujo menor 
ângulo fosse 10°. Nos vértices da base, foram colados círculos de 
papelão para facilitar a identificação dos pontos. Adotou-se aresta 
lateral de 2,50 m por ser uma distância intermediária entre o poste 
e a árvore mais próxima, impedindo modificação na distância en-
tre câmera e objeto (Figura 149-a e b). 

Foto: autor

Figura 149:  a) Medição com 
trena para obtenção da me-
lhor distância de captura da 
fotografias. b) Triângulo em 
barbante com base marcada 
com círculos de papelão para 
indicar a posição do fotógrafo.

a)

b)
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A cada posicionamento, foram coletadas imagens em duas 
alturas distintas: uma com o fotógrafo agachado, e outra, em pé 
(Figura 150-a, b e c). No total, obteve-se 87 fotografias, sendo to-
das utilizadas para a confecção do modelo JM-1.

No geral, o modelo geométrico ficou adequado para regis-
trar o formato e coloração da obra (Figura 151-a, b e c). Porém, 
as duas alturas utilizadas para tirar as fotografias não foram sufi-
cientes para contemplar a parte superior da cabeça da escultura, 
que claramente apresenta uma falha na forma e na coloração. Na 
Tabela 3 são apresentadas o resumo das informações pertinentes 
ao modelo, como forma de captura das cenas, quantidade e nú-
mero de vértices do modelo final.

Foto: autor

Figura 150:  Padrão de altura 
utilizado para captura de 
imagens: a) fotógrafo em pé; 
b) agachado. c) Registro das 
posições fornecisdos pelo 
RecapPhoto.

a)

b)

c)
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Modelo Tipo de imagem Quantidade N° d vértices

JM-1 manual 87 468.628

Foto: autor

Figura 151:  Modelos geométri-
cos a) com cor real das fotos; 
b) sólido; c) malha triangula-
da.

Tabela 3:  Dados sobre o modelo JM-1.

Fonte: autor

a)

b) c)
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• Relógio Solar

O Relógio Solar foi modelado utilizando três formas de ali-
mentação do RecapPhoto: na primeira tentativa (modelo RS-1), 
foram utilizadas os frames coletados dos vídeos feitos com o dro-
ne, em duas alturas distintas (Figura 152-a); na segunda (modelo 
RS-2), apenas as fotografias manuais retiradas por câmera (Figura 
152-b); na terceira (modelo RS-3), apenas os frames coletados no 
sobrevoo mais próximo da escultura (Figura 152-c). As informa-
ções dos modelos encontram-se na Tabela 4.

A necessidade das fotos com câmera ocorreu pois o drone 
não conseguiu captar detalhes internos do vão da peça, nem da 
sua ponta posterior, como é possível verificar nos modelos RS-1 
e RS-3 (Figura 154 e Figura 155). Como há distâncias mínimas que 
precisam ser respeitadas para que o veículo voe, foi impossível a 
sua utilização muito próxima à obra, principalmente na região pos-
terior (oposta ao ponteiro) pela proximidade de galhos de árvores 
e no vão. 

Assim, ao constatar que apenas as imagens aéreas não se-
riam suficientes, partiu-se para a coleta de fotografias com câ-
mera profissional. Neste caso, circulou-se a obra a partir de duas 
trajetórias circulares, ambas passando por dentro do vão da escul-
tura, porém uma abrangendo a parte posterior e a outra, a frontal 
(Figura 153).

Pode-se observar nos modelos que dentre todos, apenas o 
modelo RS-2 não apresentou a parte superior da obra, apenas a 
sua base. Acredita-se que estes erros ocorreram, pois as fotogra-
fias registraram apenas uma altura da obra, devido a limitação de 
imagens impostas pela versão de estudante do programa, o que 
repercutiu na ausência de cenas suficientes que cobrissem a parte 
superior. Além disso, o programa não registrou as imagens fron-
tais da escultura, provavelmente devido ao fato da câmera estar 
contra a luz solar no momento da captura.

Foto: autor

Figura 152:  Registros das 
posições fornecisdos pelo 
RecapPhoto para os modelos 
RS-1 (a), RS-2 (b) e RS-3 (c). 

Fonte: autor

Figura 153:  Registro de ima-
gens utilizando câmra fotográ-
fica profissional.
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Modelo Tipo de imagem Quantidade N° d vértices

RS-1 drone (2 níveis) 100 14.402

RS-2 manual 100 383.395

RS-3 drone (1 nível) 50 13.873

Foto: autor

Figura 154:  Modelos geomé-
tricos do RS-1: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

Tabela 4:  Dados sobre os modelos gerados para o Relógio Solar.

Fonte: autor

a)

b) c)
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a)

b) c)

Foto: autor

Figura 155:  Modelos geomé-
tricos do RS-3: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

Foto: autor

Figura 156:  Modelos geomé-
tricos do RS-2: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

a)

b) c)
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• Fita de Moebius

A Fita de Moebius encontra-se instalada muito próxima de 
um poste de luz, o que impossibilitou o sobrevoo automático com 
drone. Assim, para sua modelagem foram utilizados dois métodos 
distintos: no primeira (FM-1 e FM-2), alimentou-se o programa ape-
nas com fotografias de câmera; na segunda (FM-3), com fotogra-
fias tiradas com o drone de forma manual (Figura 157-a, b e c). No 
primeiro, o fotógrafo tirava, de um mesmo ponto, três fotografias 
abrangendo regiões distintas porém sobrepostas (Figura 158).

Foto: autor

Figura 157:  Registros das 
posições fornecisdos pelo 
RecapPhoto para os modelos 
RS-1 (a), RS-2 (b) e RS-3 (c). 

Foto: autor

Figura 158:  Regiões para a to-
mada fotográfica com câmera 
profissional (medidas aproxi-
madas): vermelho, acima de 
3,0 m; amarelo, entre 1,0 m e 
3,70 m; azul, abaixo de 1,8 m.

O que diferencia os dois primeiros modelos (Figura 159 e Fi-
gura 160, respectivamente) são as quantidades de imagens utili-
zadas: 100 e 37, respectivamente. Pode observar claramente que 
FM-1 é superior a FM-2, no que diz respeito à semelhança com  o 
exemplar real. O segundo apresenta muitos buracos, principal-
mente na região superior, o que pode ser explicado pelo número 
reduzido de vértices em comparação com o primeiro.

No dia da tomada de imagens com o drone, houve proble-
mas de comunicação entre o aparelho e o controle remoto, além 
de estar ventando muito forte no momento, o que dificultou o re-
gistro fotográfico. Assim, parte da obra não foi registrada, impac-
tando na baixa qualidade do terceiro modelo (Figura 161) como 
um todo, principalmente na região inferior da peça, onde não há 
contorno bem definido da forma.

Outras informações sobre os modelos produzidos encon-
tram-se na Tabela 5.

a) b) c)
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a) b)

c)

a) b)

c)

Foto: autor

Figura 159:  Modelos geomé-
tricos do FM-1: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

Foto: autor

Figura 160:  Modelos geomé-
tricos do FM-2: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.
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Modelo Tipo de imagem Quantidade N° d vértices

FM-1 manual 100 285.082

FM-2 manual 37 166.162

FM-3 drone 100 19.294

• Monumento à Liberdade

O Monumento à Liberdade foi a única escultura da qual re-
gistrou-se apenas fotografias manuais com o drone como método 
de captura (Figura 162). Não foi possível realizar o sobrevoo auto-
mático pelo fato do edifício do HU estar próximo da obra. 

Foram realizados dois modelos LB-1 (Figura 163) e LB-2 (Figu-
ra 164). O primeiro ficou adequado, apresentando-se como uma 
versão muito semelhante a real, porém as extremidades superio-
res, as “asas”, ficaram sem refinamento. Assim, fez-se o segundo, 
acrescentando imagens que abrangessem a parte das “asas”, a 

Foto: autor

Figura 161:  Modelos geomé-
tricos do FM-3: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

a) b)

c)

Tabela 5:  Dados sobre os modelos gerados para a Fita de Moebius.

Fonte: autor
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fim de melhorar o acabamento destas.

Assim, a principal diferença entre LB-1 e LB-2, além do acaba-
mento, está na quantidade de imagens utilizadas pelo programa, 
RecapPhoto, o que repercutiu em um pequeno aumento do nú-
mero de vértices (Tabela 6). 

Dentre todas as esculturas, foi esta última que apresentou 
modelos sem muitas falhas. Uma possível explicação reside no 
fato de no dia da tomada fotográfica o céu estar nublado, o que 
proporciona iluminação difusa. Esta situação melhorou a qualida-
de das fotos pois elimina regiões de sombra, garantindo que to-
dos os detalhes do objeto sejam capturados nas cenas.

Foto: autor

Figura 162:  Registros das 
posições fornecisdos pelo 
RecapPhoto para os modelos 
LB-1 (a) e LB-2 (b). 

a) b)

a) b)

c)

Foto: autor

Figura 163:  Modelos geomé-
tricos do LB-1: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.
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Modelo Tipo de imagem Quantidade N° d vértices

LB-1 drone 81 23.170

LB-2 drone 100 23.820

Foto: autor

Figura 164:  Modelos geomé-
tricos do LB-2: a) com cor real 
das fotos; b) sólido; c) malha 
triangulada.

Tabela 6:  Dados sobre os modelos gerados para o Monumento à Liberdade.

Fonte: autor

a) b)

c)

7.3 Escaneamento tridimensional a laser
7.3.1 Equipamento utilizado
No início de janeiro de 2019, a equipe técnica da empresa 

Trimble realizou o escaneamento a laser das esculturas de Caeta-
no Fraccaroli (Figura 165). O equipamento utilizado foi o Trimble 
TX8 3D Laser Scanner, cujo método de medição é do tipo tempo 
de voo, tendo um alcance máximo de 120 m. 

O equipamento faz varreduras em três níveis de detalha-
mento. As diferenças entre os níveis estão no tempo de aquisi-
ção de dados, no espaçamento entre os pontos e no número de 
pontos que o aparelho consegue medir (Tabela 7). Para o esca-
neamento das obras, optou-se pelo nível 2, para evitar arquivos 
muito grandes (caso do nível 3) e ter uma nuvem de pontos mais 
detalhada que a obtida pelo nível 1. 
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Parâmetros Nível 1 Nível 2 Nível 3

Duração 
(min)

02:00 03:00 10:00

Espaçamento entre 
pontos a 30 m

(mm)
22,6 11,3 5,7

Número de pontos
(em milhões de 

pontos)
34 138 555

Tabela 7:  Níveis de escaneamento do Trimble TX8 3D Laser Scanner.

Fonte: adaptado de Trimble (2016)

7.3.2 Método de varredura
Foi necessário apenas um dia para o escaneamento das qua-

tro esculturas. Posicionou-se o equipamento em diferentes pon-
tos (estações) ao redor de cada obra. A quantidade de estações 
utilizadas dependeu da complexidade da forma do objeto e da sua 
dimensão (Figura 166): 6 para o Relógio Solar, estando a estação 
mais afastada a 10 metros (aprox.) do centro geométrico da obra; 
5 para Homenagem a Júlio de Mesquita Filho, com estação mais 
afastada a 5 metros (aprox.); 5 para Monumento à Liberdade, es-
tando a 12 metros (aprox.) a estação mais afastada; e 6 para Fita 
de Moebius, com estação mais afastada a 7,5 metros (aprox.).

Foto: Fabiana L. Oliveira

Figura 165:  Trimble TX8 3D 
Laser Scanner varrendo a 
escultura Relógio Solar.
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7.3.3 Software utilizado
A fusão das nuvens de pontos foi realizada no programa 

Trimble RealWorks. Os métodos de junção das nuvens são: regis-
tro automático utilizando planos verticais (quando há paredes 
ou outros planos verticais próximos ao escaneamento, utilizados 
como referência para o registro); registro baseado em nuvem (por 
escolha manual de pontos em comum entre as nuvens); auto-ex-
tração de alvos (quando o software reconhece os alvos automati-
camente e faz a junção das nuvens utilizando-os como referência). 

Em todos os casos é possível fazer um ajuste fino manual es-
colhendo pontos em comum entre as nuvens ou mudando a cor-
respondência dos alvos. O uso de alvos (Figura 167) é necessário 
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Foto: autor

Figura 166:  Posição e ordem 
de escaneamento das escul-
turas.
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Foto: Fabiana L. Oliveira

Figura 167:  Uso de alvos no 
escaneamento da Fita de 
Moebius.

quando o objeto se encontra instalado longe de planos verticais, 
como é o caso do Relógio Solar, Fita de Moebius e Homenagem 
a Júlio de Mesquita. No caso do Monumento à Liberdade, não foi 
necessária a utilização dos adesivos pois o edifício do HU encon-
tra-se logo atrás da obra.

7.3.4 Nuvens de pontos
As nuvens de pontos obtidas passaram por um processo de  

limpeza, que consistiu na retirada dos pontos que refletiram em 
árvores, postes e outras estruturas próximas à obra. Assim, depois 
de limpas, os arquivos apresentavam apenas a obra escultórica.

Também foram ajustados os eixos das coordenadas tridi-
mensionais (x, y e z) a fim de organizar as vistas das esculturas e 
facilitar a exportação de imagens. Ao todo, foram exportadas as 
vistas ortográficas principais (frontal, posterior, laterais direita e 
esquerda e superior). Estas vistas se encontram a seguir.



162

Fonte: autor

Figura 168:  Nuvem de pontos da obra Fita de Moebius: a) vista frontal; b) vista lateral direita; c) vista lateral esquerda; d) 
vista superior; e) vista posterior.

a) b)

c)

d) e)
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Fonte: autor

Figura 169:  Nuvem de pontos da obra Monumento à Liberdade: a) vista frontal; b) vista lateral direita; c) vista lateral es-
querda; d) vista superior; e) vista posterior.

a) b)

c)

d) e)
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Fonte: autor

Figura 170:  Nuvem de pontos da obra Relógio Solar: a) vista lateral direita; b) superior; c) vista lateral esquerda; d) vista 
frontal; e) vista posterior.

a)

b) c)

d) e)
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Fonte: autor

Figura 171:  Nuvem de pontos da obra Homenagem a Júlio de Mesquita Filho: a) vista frontal; b) vista lateral direita; c) vista 
lateral esquerda; d) vista superior; e) vista posterior.

a) b)

c)

d) e)
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7.4 Avaliação dos resultados obtidos
Nas Tabela 8, encontram-se as medidas estabelecidas em 

referências, como Perroti (2009) e CPC (2007), e as medidas feitas 
nos modelos obtidos. Foram mensuradas três dimensões (com-
primento- x; largura- y; altura- z) considerando as vistas frontal 
(FR) e superior (SU) das esculturas a fim de verificar alguma gran-
de anomalia nas três direções principais. 

No caso das medições no RecapPhoto (RCP), foram mensu-
rados os modelos que visualmente estavam mais semelhantes à 
peça real, que são: JM-1, RS-1, FM-1 e LB-2. Porém, ao aferir as di-
mensões no programa, notou-se que estas não estavam em esca-
la real. Há ferramentas no programa para corrigir a escala (Model 
Settings > Set Scale and Units), porém a ferramenta de medição 
é complicada de se trabalhar: ao ativar a ferramenta de medição 
(Analize > Measure distance) não é mais possível movimentar o 
modelo para inserção dos pontos base para medição. Diante dis-
so, optou-se por exportar as imagens das vistas selecionadas (FR 
e SU) e corrigir a escala no autoCAD (Scale > References).

A medição da nuvem de pontos foi realizada também sobre 
as imagens das vistas frontal e superior exportadas pelo programa 
Trimble RealWorks. Neste caso, as fotos já carregam a escala real 
do objeto, não sendo necessária sua correção. Procedeu-se com 
a medição no programa AutoCAD.

Como parâmetro para avaliação, consideraram-se os valores 
estabelecidos para tolerância pelo guia GSA (2009). Será verifica-
do o maior valor obtido entre as diferenças (Δx, Δy, Δz), sendo 
que:

Δx = | x
virtual 

 - x
real

|     (1)

Δy = | y
virtual 

 - y
real

|     (2)

Δz = | y
virtual 

 - y
real

|     (3)

Os resultados obtidos podem ser conferidos na tabela Ta-
bela 9.

Considerando os resultados obtidos, a princípio nenhum 
modelo poderia ser aceito de acordo com os valores do GSA 
(2009). Mas, deve-se considerar que as medidas apresentadas na 
literatura podem não ser precisas, visto que não há informação 
dos procedimentos metodológicos feitos para obtenção dos va-
lores. Além disso, há naturalmente variações dimensionais entre 
o modelo do artista com a obra executada. Assim, antes de qual-
quer afirmação, é necessário proceder com medições precisas em 
campo, a fim de verificar esta situação.
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Título da obra

Medida  
referencial

(cm)

RCP
(cm)

TRW
(cm)

x y z x y z x y z

Fita de Moebius 440* 92 523 440 114 531 436 95 507

Homenagem a Júlio 
de Mesquita Filho

177* 177 228 117 174 252 175 179 249

Monumento à 
Liberdade

? ? 400* 203 134 400 215 163 399

Relógio Solar 312* 1387 600 312 1439 683 312 1371 593

* Medida utilizada para correção da escala dos modelos geométricos do RecapPhoto no programa AutoCAD.

Tabela 8:  Medidas x, y e z dos modelos geométricos e das nuvens de pontos.

Fonte: autor

Título da obra

RCP
(cm)

TRW
(cm)

Δx Δy Δz ΔRCP Δx Δy Δz ΔTRW

Fita de Moebius 0 12 8 12 4 3 16 16

Homenagem a Júlio 
de Mesquita Filho

0 3 24 24 2 2 21 21

Monumento à 
Liberdade

- - 0 0 - - 1 1

Relógio Solar 0 52 83 83 0 16 7 16

Tabela 9:  Δx, Δy, Δz entre modelos virtuais e as medidas apresentadas em referências.

Fonte: autor

Nas Figuras 172 a 174 são apresentadas, lado a lado, as orto-
fotos frontais dos modelos geométricos e das nuvens de pontos 
utilizadas para as medições. Nota-se, que a forma das esculturas 
em ambas as técnicas foi registrada, com variações dimensionais 
próximas entre os modelos. A única exceção ocorreu com o Re-
lógio Solar, cuja variação no modelo geométrico quase chega a 1 
metro, enquanto na nuvem de pontos, apenas 16 cm.
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Fonte: autor

Figura 172:  Comparação entre a nuvem de pontos e o modelo geométrico da Fita de Moebius.

Fonte: autor

Figura 173:  Comparação entre a nuvem de pontos e o modelo geométrico da obra Homenagem a Júlio de 
Mesquita FIlho.
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Fonte: autor

Figura 174:  Comparação entre a nuvem de pontos e o modelo geométrico do Monumento à Liberdade.

Fonte: autor

Figura 175:  Comparação entre a nuvem de pontos e o modelo geométrico do Relógio Solar.
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7.5 Mapeamento de danos
O mapa de danos das esculturas foi realizado entre janeiro 

e fevereiro de 2020. Conforme exposto anteriormente, este mapa 
pode ser utilizado como base de dados para a elaboração de pro-
postas de intervenção futuros.

Foi definida uma legenda que considerasse os seguintes fa-
tores: tipo de dano, conforme proposto por Negri e Russo (2008), 
e gravidade, conforme proposto por Brasil e Zanoni (2018). As ca-
tegorias propostas neste projeto são: perda de material, manchas 
e acréscimos, alteração e danos físicos. Cada dano pode estar in-
serido em até duas categorias simultaneamente.

Com relação às cores adotadas, utilizou a proposta de Ne-
gri e Russo (2008) de definir um matiz para cada grupo. Assim, 
a categoria perda foi caracterizada pela cor amarela (matiz equi-
valente a 60°), alteração, pela cor magenta (300°), acréscimo de 
matéria, ciano (180°) e danos físicos, verde (120º) (Figura 176). Os 
danos que são enquadrados em duas famílias simultaneamente 
receberam uma tonalidade intermediária.

A indicação da gravidade, proposta por Brasil e Zanoni (2018) 
ocorrerá pela variação da luminosidade da cor, considerando uma 
saturação fixa. No ambiente virtual, matiz, saturação e luminosi-
dade variam entre os números 0 e 255. Assim, a saturação será 
fixada em 225, de modo a não descaracterizar a cor, enquanto 
a luminosidade irá assumir três valores: 200, para uma gravidade 
considerada baixa, 150, para média, e 100, alta.

Foto: autor

Figura 176:  Círculo de tonalidades e distribuição das famílias de danos.
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Utilizou-se também as hachuras como forma de diferencia-
ção entre os danos. Conforme exposto no capítulo 5, a tendência 
desse elemento gráfico é de buscar desenhos que se aproximem 
visualmente da forma do dano. Assim, foram estabelecidas o 
modo de apresentação de cada dano (linha ou área), e adotadas 
hachuras no programa AutoCAD.

No quadro a seguir, encontra-se um quadro resumo com a 
legenda a ser utilizada no mapa de danos.

As FIDs foram desenvolvidas a partir de fotografias tiradas 
em campo e dos modelos tridimensionais executados pela foto-
grametria e escaneamento a laser 3D. Com a utilização dos pro-
gramas RecapPhoto e Trimble RealWorks, foram obtidas as vistas 
ortográficas das esculturas (frontal, posterior, laterais direita e es-
querda), importadas em seguida para o AutoCAD. Neste softwa-
re, contornou-se as imagens, buscando identificar os principais 
detalhes das peças, a fim de facilitar a localização de uma mani-
festação patológica após a vistoria.

Os desenhos foram então impressos em papel sulfite A4, e 
levados a campo, juntamente com uma câmera fotográfica, uma 
trena, uma régua graduada em centímetros, uma lupa e um fis-
surômetro. Estes equipamentos serviram como apoio para carac-
terização e registro das manifestações patológicas encontradas.

Os danos foram manualmente identificados, que uma vez 
pronto, foi escaneado e inserido no AutoCAD. Neste programa, as 
informações foram representadas digitalmente sobre o desenho 
original, utilizando a legenda proposta no Quadro 12. 

No total, foram elaborados dez mapas, 4 para Homenagem 
a Júlio de Mesquita FIlho (frontal, laterais direita e esquerda, e 
posterior), e 2 para cada uma das demais (frontal e posterior). A 
diferença no número ocorreu pois Homenagem apresenta base 
quadripartite, nas quais há superfícies não vistas na frontal e pos-
terior. 

Classificou-se os graus dos danos como nível médio pois se-
riam necessários estudos científicos mais específicos para obter 
mais informações sobre cada um. Além disso, é fundamental o 
acompanhamento das manifestações patológicas encontradas, a 
fim de se observar a sua evolução: caso se constate que o dano 
está aumentando rapidamente, pode-se considerá-lo nível grave; 
caso contrário, baixo.

A obra Monumento à Liberdade não apresentou manifes-
tações patológicas graves, devido à existência de manutenção 
periódica executada pela equipe do Hospital Universitário. O que 
foi encontrado consistia apenas em escorrimentos de sujidades, 
decorrentes de chuva.
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Corrosão X X
0°

Erosão X X

Bolha X

60°

Filme X

Fragmentação e 
Destacamento

X

Fenda X

Lacuna X

Danos de 
origem mecânica

X
120°

Deformação X

Depósito X

180°Graffiti X

Sujidade X

Colonização 
biológica

X X

240º
Crosta X X

Eflorescência X X

Incrustação X X

Alteração 
cromática

X 300°

Quadro 12:  Legendas utilizadas para a criação do mapa de danos.

Fonte: autor
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7.5.1 Fita de Moebius
O mapeamento de danos da Fita de Moebius foi realizado 

no dia 07 de fevereiro de 2020, em um dia nublado, após a ocor-
rência de chuvas em dias anteriores. Observou-se que a obra se 
encontra suja, com grande parte de sua superfície escura, decor-
rente de acúmulo de material particulado. Em algumas regiões, a 
camada de sujeira saiu facilmente ao passar o dedo na superfície, 
caracterizando um depósito. Porém, nos locais em que isso não 
aconteceu, foi classificado como crosta (Figura 177-a). 

Observa-se que os acúmulos se concentram principalmente 
na parte superior da peça, escorrendo para as demais, por meio 
da água de chuva (Figura 177-b e c). A limpeza periódica da es-
cultura evitaria o aparecimento destes danos, visto que evitaria o 
acúmulo e a permanência de sujeiras sobre a superfície.

Há também o crescimento de líquens em dois locais: na vista 
posterior (região superior à direita) (Figura 178-a), e na parte infe-
rior da abertura da fita (Figura 177-a). Outra colonização biológica 
identificada são ninhos de insetos na parte interna da abertura (Fi 

Foto: autor

Figura 177:  a) Crosta identificada na parte inferior do vão da escultura Fita de 
Moebius. b) Ampliação da crosta para as superfícies adjascentes. c) Depósitos 
superficiais decorrentes do escorrimento de água de chuva.

a)

b) c)



174

Foto: autor

Figura 178:  a) Crosta identificada na parte inferior do vão da escultura Fita de 
Moebius. b) Ampliação da crosta para as superfícies adjascentes. c) Depósitos 
superficiais decorrentes do escorrimento de água de chuva.

gura 178-b). Ambas as ocorrências também seriam solucionadas 
facilmente, pela simples retirada das colônias e ninhos, conforme 
apontado no Capítulo 4.

Indentificaram-se alguns pontos onde a película de tinta 
encontra-se danificada, concentrados principalmente na base da 
vista frontal da obra (Figura 179). As causas são desconhecidas, 
porém atenção deve ser dada pois por estas aberturas podem in-
filtrar gases e água para o interior da estrutura. Por ser uma obra 
em concreto armado, essa infiltração leva à deterioração dos ver-
galhões de aço, comprometendo a integridade estrutural da es-
cultura.  Os mapas de danos podem ser vistos no Anexo C.

a)

b)

Foto: autor

Figura 179:  Falha no revestimento externo da obra Fita de Moebius, com 
exposição do substrato em concreto.
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7.5.2 Júlio de Mesquita Filho
A obra Homenagem a Júlio de Mesquita Filho apresentava, 

no dia 20 de janeiro de 2020, uma série de danos de diferentes ori-
gens. A princípio, destacam-se as três pichações na obra, duas na 
peça em bronze e uma na base. Acredita-se que foram feitas em 
épocas distintas, visto que os materiais utilizados nestes vandalis-
mos apresentam cores (branco e preto) e tipos (“tinta” e spray) 
diferentes (Figura 180). Por estar em local arborizado, com ape-
nas um poste instalado próximo à obra, à noite o local fica escuro, 
facilitando esse tipo de ocorrência. Assim, ações que melhorem a 
iluminação local e a implantação de programas efetivos de segu-
rança patrimonial podem impedir a recorrência de tais depreda-
ções.

Outro tipo de dano que chama atenção são as colonizações 
biológicas nos orifícios e sulcos da peça em bronze, e na região 
embaixo da base em granito, sendo os ninhos de insetos os mais 
comuns (Figura 181-a). Foram observados também líquens nas 
placas que compõem a base quadripartite (Figura 181-b). 

As peças em granito apresentam fendas da ordem de milí-
metros de espessura, destacando uma fissura de 0,7 mm encon-
trada na placa posterior da obra (Figura 182). Esta abertura só 
ocorre em um dos lados da pedra, e sua origem é desconhecida. 
Neste caso, deve-se observar periodicamente as aberturas encon-
tradas com a finalidade de observar se estão ativas, ou seja, se 
estão aumentando de espessura e/ou comprimento.

Constatou-se também a alteração na textura da superfície 
da base em granito branco em alguns pontos, classificada como 

Foto: autor

Figura 180:  Diferentes picha-
ções na peça em bronze e na 
base em granito da obra Ho-
menagem a Júlio de Mesquita 
FIlho.

Foto: autor

Figura 181:  Colonizações biológicas encontradas na obra Homenagem a Júlio 
de Mesquita FIlho: a) ninhos de insetos; b) líquens.

a) b)
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erosão. A sua identificação ocorreu pela coloração mais escura 
que as demais partes do bloco, decorrentes de acúmulo de sujeira 
nas reentrâncias, além de exame tátil, onde verificou-se mudança 
na rugosidade da pedra.

Foram elaborados 4 mapas de danos, das vistas principais 
da peça, devido à necessidade de ilustrar as ocorrências em todas 
as placas que compõem a base. Estes documentos podem ser vis-
tos no Anexo C.

7.5.3 Relógio Solar
O mapeamento de danos do Relógio Solar foi realizada du-

rante o dia 07 de fevereiro de 2020, durante uma semana com 
chuva frequente em quase todos os dias. A princípio, duas são 
as manifestações patológicas que se destacam: três graffitis lo-
calizados na lateral direita, no vão da obra e na parte frontal da 
obra (Figura 184), e a deformação na chapa metálica localizada na 
região interna do vão. Aqueles foram feitos utilizando diferentes 
materiais (tintas e colagens), com cores distintas, e possivelmen-
te, em épocas diferentes. O segundo consiste no desprendimento 
parcial da chapa metálica que faz a ligação da peça com a base em 
concreto (Figura 185). A origem deste dano é desconhecida, po-
dendo ser decorrente de movimentações térmicas da peça, mal 
construção ou até resultado de vandalismo.

Observou-se também a presença de falhas no revestimento, 
com diferentes formas e tamanhos, em praticamente toda a su-
perfície lateral (Figura 186). Destaca-se que aquelas localizadas na 
região interna do vão já levaram à corrosão do aço, apresentando 
manchas acastanhadas (Figura 187). Todas as aberturas devem ser 
tratadas imediatamente, a fim de se evitar a ampliação de pontos 
de corrosão da peça. Devem ser observadas, a fim de estabelecer 
possíveis hipóteses para suas causas: o material utilizado para o 
revestimento, por exemplo, pode ser inadequado, ou ainda, estar 
envelhecido, devido à falta de repintura da obra.

Depósitos são comuns principalmente na região interna do 
vão e na parte frontal da peça. Em ambas as situações, a água da 
chuva carrega a sujidade das partes mais elevadas da peça, con-
centrando-se nos locais mencionados (Figura 188). A ausência de 
uma limpeza periódica pode agravar o caso, visto que em alguns 
pontos, esta camada de sujeira já está aderindo à superfície da 
obra, dificultando a sua retirada com o dedo, por exemplo. 

Outro tipo de depósito também encontrado são restos ni-
nhos de insetos na parte interna do vão, e restos de cola de ade-
sivos, presentes na lateral esquerda e na frente do relógio. Neste 
último caso, a colagem é recente, identificada em janeiro de 2020 
(Figura 189). 

Foto: autor

Figura 182:  Fenda encontrada 
na placa posterior em granito, 
que compõe a base da obra 
Homenagem a Júlio de Mes-
quita Filho.

Foto: autor

Figura 183:  Erosão no granito 
branco que compõe o suporte 
da peça em bronze da obra 
Homenagem a Júlio de Mes-
quita Filho.
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Foto: autor

Figura 184:  Graffitis  encontrados na escultura Relógio Solar. a) Pichação azul 
na lateral direita. b) Colagem em superfície interna do vão. c) Pichação e cola-
gem na parte frontal.

a)

b)

c)
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Foto: autor

Figura 185:  Desprendimento de chapa metálica da base da obra Relógio Solar.

Foto: autor

Figura 186:  Falhas no revestimento da obra Relógio Solar, com diferentes 
formatos e tamanhos.
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Foto: autor

Figura 187:  Corrosão do substrato metálico em decorrência da exposição 
provocada pelas falhas no revestimento.

Foto: autor

Figura 188:  Depósito de material particulado em forma de escorrimentos na 
parte frontal da obra Relógio Solar.
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Na parte superior do vão constatou-se duas aberturas qua-
dradas, com bordas bem definidas, indicativo de que foram pla-
nejadas por Caetano Fraccaroli. Acredita-se que seriam utilizadas 
para fixação de pontos de luz na obra. Assim, a ausência dessas 
instalações foram classificadas como lacunas (Figura 190).

Por fim, são encontradas plantas já desenvolvidas em alguns 
pontos da base da peça (Figura 191). Não se sabe a(s) espécie(s), 
mas é nítido que estas se encontram no vão existente entre a es-
cultura e a sua base. Caso não retiradas, as raízes podem provocar 
destacamentos e deformações na peça. Logo, sugere-se a retira 
imediata destes vegetais.

O mapa de danos completo da obra Relógio Solar encontra-
-se no Anexo C.

Foto: autor

Figura 189:  Graffiti identifica-
do em janeiro de 2020, porém 
já ausente quando realizado o 
mapa de danos.
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Foto: autor

Figura 190:  Lacuna identifica-
da no vão do Relógio Solar.

Foto: autor

Figura 191:  Crescimento de espécie vegetal na base da obra Relógio Solar.
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Foto: Júlio César Bazanini

Figura 192:  Detalhe da obra 
Perfis.
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8 8. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou e discutiu diferentes temas, con-
cretizando seu caráter interdisciplinar. Começou pela história da 
USP e de seu campus universitário na capital paulistana, passando 
pela conceituação do que é um museu a céu aberto, e terminan-
do pela conservação e documentação de objetos de acervo. Todo 
caminho trilhado foi necessário para embasar o objetivo principal 
que é mostrar o potencial da Cidade Universitária em se tornar um 
museu a céu aberto de obras escultóricas (Figura 192). 

Definiu-se museu a céu aberto como uma instituição cuja ex-
posição acontece em ambiente externo, fora de um edifício edi-
ficado, cuja origem está ligada a motivações históricas, culturais, 
políticas e/ou artísticas, apresentando exposições e instalações 
que dialoguem com a natureza e a comunidade circundantes. O 
acervo pode ser constituído tanto por bens materiais quanto ima-
teriais, que devem ser conservados, estudados, documentados, 
expostos e promovidos para toda a sociedade.

Chegou-se nessa definição através de visitas a diferentes mu-
seus a céu aberto, como Inhotim, Museu Felícia Leirner, MAAU, 
Jardim de Esculturas do Ibirapuera, Monumento Nacional Ruínas 
Engenho São Jorge dos Erasmos, Vila de Paranapiacaba, além 
de pesquisas sobre o tema, com destaque à publicação “Arte e 
Natureza” (DI NEMI, 2016). Percebeu-se que este tipo de espaço 
cultural se apresenta de diferentes formas, porém todas com um 
núcleo comum, que é a exposição de bens culturais, (esculturas, 
edifícios, grafites) em espaços abertos, e a sua ligação com a co-
munidade ou local onde está inserido. 

Assim, chega-se à resposta da pergunta: a Cidade Universi-
tária pode vir a se tornar um museu a céu aberto? A resposta é 
sim, e há diversos fatores que justificam essa afirmação:
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1. Contém obras escultóricas em número significativo ins-
taladas em espaços externos, a exemplos dos diversos 
museus listados no Quadro 2;

2. É um local ideal para a criação de um museu a céu aberto 
pois, é um espaço onde pulsa conhecimento e cultura;

3. abriga outros museus universitários, constituindo um 
complexo cultural a exemplo de Inhotim;

4. possui edifícios tombados, ícones da arquitetura pau-
listana, que, assim como as esculturas, também consti-
tuem um acervo uspiano;

5. tem uma história rica em acontecimentos e personagens 
que precisam fazer parte do repertório cultural de alu-
nos, professores e funcionários da USP e de todos aque-
les que vivenciam a Cidade Universitária;

6. apresenta um amplo espaço verde, passível de receber 
benfeitorias que melhoram o bem estar dos visitantes 
do campus;

7. tem um grande público, diversificado e praticamente 
constante durante grande parte do ano;

8. pode desenvolver projetos de pesquisa e extensão em 
parceria com os institutos e faculdades da USP;

9. está bem localizado, além de ser atendido por vários 
meios de transporte público;

10. Já existe regulamentação que estrutura os museus da 
USP, além de órgãos de apoio às suas atividades.

Logo, a USP, como centro de construção e difusão de co-
nhecimento reconhecido no país e no mundo, tem um espaço 
com muito potencial em se tornar um museu a céu aberto. A cria-
ção deste trará muitos benefícios à Universidade que vão além da 
visibilidade e visitação, provocando a melhoria da infraestrutura 
do campus e do bem-estar daqueles que o vivenciam.

A USP já tem disponíveis diretrizes que podem nortear a es-
truturação de um novo museu na Universidade. Porém, algumas 
normas vigentes ainda não foram efetivamente praticadas, como 
a que dispõe de uma comissão específica para avaliar a entrada 
de esculturas na Cidade Universitária. Provavelmente se esta co-
missão estivesse formada e atuante teria colocado em prática a 
rotina de manutenção, e possivelmente, muitos dos problemas 
de conservação encontrados nas esculturas atualmente nem exis-
tiriam.  Como não se obteve nenhuma informação sobre a ação 
desse grupo, seria o caso de revogar a portaria que o constitui e 
iniciar as discussões para a organização de um museu.

Uma lacuna existente nas normas uspianas reside exata-
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mente na questão da responsabilidade sobre a conservação das 
obras escultóricas. Não existe regulamento específico sobre o 
tema, gerando dúvidas que na maioria das vezes se tranformas-
se em inércia. De acordo com as atribuições e responsabilidades 
existentes entre alguns órgãos da USP, entende-se que há uma 
comunhão entre SEF, Prefeitura do campus e CPC, mas nada con-
clusivo. Ainda mais que algumas obras foram as próprias unidades 
que encomendaram aos artistas e estão alocadas na parte exte-
rior dos seus edifícios.  E questiona-se então: quem é responsável 
pela conservação?  Essa pergunta é fundamental porque envolve 
custos, responsabilidades e conservação do patrimônio uspiano. 

Assim, a organização do museu a céu aberto da CUASO 
deverá deixar claro, em seu estatuto de criação várias questões 
em aberto identificadas durante o desenvolvimento desta dis-
sertação, esclarecendo: quem são os responsáveis pelas peças; 
quais os procedimentos para a sua entrada no campus (herança, 
compra, doação); quem pode adquirir ; como definir o local para 
instalação; quem executaria os procedimentos de limpeza e ma-
nutenção nas obras entre outros questionamentos ainda sem de-
finição clara. Além disso, o museu aproximará a Universidade da 
comunidade paulistana, principalmente da parcela que mora mais 
próxima à Cidade Universitária, o que o torna uma peça estratégi-
ca para a tomada de decisões de cunho sócio-político por parte da 
administração da USP.

Uma importante análise a ser realizada e que não foi con-
templada neste projeto é a viabilidade econômico-financeira da 
criação do museu. Há muitos elementos que preciasam ser con-
siderados, com destaque aos custos com a reforma dos espaços 
públicos do campus, a fim de proporcionar iluminação, mobiliário, 
placas com identificação das obras, atendimento a parâmetros de 
acessibilidade entre outros itens. Além destes, a contratação de 
colaboradores que irão trabalhar diretamente com o museu de-
manda tempo e organização, pois será necessário o lançamento 
de edital.

Além dessas questões administrativas, para que a ideia do 
museu seja viável, deve-se preservar as obras que compõem este 
acervo escultórico exposto. Para isso, uma série de estudos de-
vem ser realizados, a fim de elaborar projetos de intervenção real-
mente eficazes. Neste trabalho, teve-se como foco a manutenção 
das peças e a sua documentação. E para exemplificar a rotina de 
manutenção, limitou-se às peças de autoria do ex-professor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo por não haver tempo hábil 
para estudar as 33 peças registradas no inventário (volume 2).

O estado de conservação das peças é um dos pontos que 
chamam a atenção daqueles que as observam. Foram identifi-
cados, no geral, danos simples de resolução, como sujeiras su-
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perficiais e colonização biológica (líquens, ninhos de insetos e 
crescimento de vegetal), e outros que, além da sua remoção e 
substituição, como pichações e quebras, envolvem outras ques-
tões, como segurança e divulgação das esculturas.

Uma parte destes problemas é resultado da ação das intem-
péries, aceitável por ser um processo natural decorrente do local 
de exposição (a céu aberto). Porém, a inexistência de manuten-
ção periódica agrava os danos que poderiam ser minimizados ou 
extintos por serviços simples de limpeza. A identificação de como 
proceder e quais materiais utilizar é fundamental para evitar o 
agravamento do dano e/ou fragilização do material. Constatou-
-se, por meio das entrevistas realizadas com conservadores / res-
tauradores de Inhotim, Museu Felícia Leirner e MAC, que medidas 
e materiais simples, como o varrer com trincha, o polimento com 
pano de microfibra, a secagem de água acumulada entre outros, 
são essenciais para retardar o aparecimento de danos em escul-
turas expostas externamente, e consequentemente, prolongar o 
tempo de exposição da obra nesse ambiente.

A outra parte dos danos encontrada é resultado da invisi-
bilidade das peças frente ao público da Universidade, reflexo da 
falta de identificação e de mobiliário urbano, que tende a afastar 
os transeuntes dos locais de exposição. Neste cenário de esque-
cimento, as esculturas se tornam alvos fáceis para ação de vânda-
los, que as picham e as danificam, fechando um ciclo que leva à 
descaracterização e degradação aceleradas. É difícil controlar os 
acessos da Cidade Universitária, por ser um espaço público amplo, 
que recebe inúmeras pessoas por dia. 

Um dos pontos que devem ser melhorados diz respeito ao 
paisagismo dos locais de exposição das obras. Como pontuado 
no capítulo 5, a conservação do material que constitui uma obra 
depende também da manutenção do seu entorno. A escolha da 
espécie utilizada e a forma de como aguá-la e podá-la devem ser 
discutidos no âmbito da equipe de conservadores, paisagistas e 
jardineiros, a fim de se obter as melhores opções para cada peça.  
Um jardim bem cuidado atrai a comunidade a se aproximar da es-
cultura, contribuindo para a sua divulgação.

Informações relacionadas ao local expositivo devem ser 
de conhecimento da equipe responsável pela conservação das 
obras, pois os diversos fatores climáticos (temperatura, insolação, 
pluviosidade, direção do ventos) e fatores locais (vegetação, inte-
ração com a comunidade) podem interferir com maior ou menor 
intesidade. Tudo dependerá:

• da forma de intalação (sobre o solo, sobre pedestal ou 
pavimento de concreto), pois o pH do solo, a sua umida-
de e a facilidade de ficar em contato com urina e fezes de 
animais dificultam os procedimentos para manutenção;
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• das espécies vegetais utilizadas no paisagismo, pois há 
espécies que “sujam” o espaço e a própria peça com fo-
lhas e flores com mais facilidade que outras;

• da segurança do local, pois pode facilitar a ocorrência de 
vandalismos e furtos, principalmente se associada à falta 
de iluminação adequada sobre a escultura; e

• da própria forma da escultura, que pode facilitar o acú-
mulo de água e poeira, ou apresentar peças de fácil re-
moção, ou ser um objeto esbelto que facilite o apare-
cimento de fissuras decorrentes da vibração provocada 
pelo vento. 

Ainda sobre os jardins, recomenda-se atenção quanto à pro-
moção do projeto paisagístico da Praça do Relógio, por ser um 
dos principais locais da Cidade Universitária, que esteve presen-
te desde os primeiros projetos para a sua construção. Conforme 
pontuado no capítulo 3, a única placa informativa sobre este es-
paço encontra-se ilegível. Assim, a criação do museu a céu aberto 
no campus  incentiva a transformação das áreas verdes da Univer-
sidade em belíssimos jardins.

A identificação de quais técnicas e materiais utilizar para a 
limpeza e manutenção das obras depende de um estudo sobre as 
manifestações patológicas existentes. Para isso, o mapeamento 
de danos é uma atividade que precisa ser realizada, visto que se 
faz necessário um levantamento completo de informações sobre 
a obra, seus materiais e histórico de intervenções, buscando infor-
mações que auxiliem no desenvolvimento de projetos de limpeza, 
manutenção, e em alguns casos, restauração.

É possível identificar por meio de um histórico de mapas de 
danos, quais são as avarias mais comuns, quais são recorrentes e 
quais estão evoluindo, e até mesmo avaliar a eficácia das medidas 
conservativas realizadas em manutenções predecessoras. A utili-
zação do padrão de cores para legendas facilita a avaliação do es-
tado de conservação das obras, pois visualmente é fácil identificar 
quais os grupos de manifestações patológicas é a mais presente 
na escultura. Já a diferença nas intensidades dos tons pode auxi-
liar no estabelecimento de prioridades nos projetos de interven-
ção, além de auxiliar na comparação com mapas predecessores.

Já a documentação das esculturas se pautou no uso de duas 
ferramentas de digitalização: escaneamento a laser e o DSM. Es-
tas se mostraram eficientes ao registrarem os volumes e as cores 
das peças, utilizando princípios totalmente diferentes: o primeiro 
baseado na emissão e reflexão de feixes de raio laser, e o segun-
do, com a identificação de pontos homólogos em diferentes foto-
grafias. 

De maneira geral, pode-se notar uma semelhança dimensio-
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nal e volumétrica entre os resultados obtidos pelo escaneamento 
a laser e fotogrametria, com nítida vantagem da nuvem de pontos 
com relação à precisão das bordas das esculturas. Os modelos ge-
ométricos obtidos no RecapPhoto, software de DSM, são melho-
res no quesito de representação de cores e texturas da superfície, 
pecando quanto ao contorno das peças e, em alguns casos, na 
dimensão.

Comparando ambas as ferramentas entre si, percebe-se que 
com relação ao custo, o DSM é a mais em conta, visto que apenas 
com uma câmera digital de boa qualidade já se pode atingir resul-
tados satisfatórios. O custo de um laser scanner é bem superior 
se comparado com o de uma máquina fotográfica, principal fator 
que o torna um serviço ainda pouco utilizado. 

Considerando o processo de aquisição de dados, ambos são 
muito práticos, e os equipamentos, leves, necessitando de um co-
nhecimento prévio do objeto a ser registrado e do seu entorno, 
a fim de se estabelecer as melhores posições para o estaciona-
mento do equipamento (no caso do escaneamento) e a melhor 
forma de obtenção de fotografias, no caso da fotogrametria. Há 
também a necessidade de entender a priori como funcionam as 
técnicas, a fim de evitar e/ou minimizar erros decorrentes de um 
mal planejamento. 

A manipulação dos softwares RecapPhoto e Trimble Re-
alWorks se mostrou de fácil entendimento e manuseio. Porém, 
ambos necessitaram de uma máquina com processador e placa 
de vídeo bons (ver Quadro 1), sem os quais não é possível utilizar 
ambos os programas. Testes foram feitos nos computadores do 
laboratório de Tecnologia da Arquitetura da FAUUSP, porém sem 
sucesso. Assim, recomenda-se atenção com as configurações das 
máquinas disponíveis, e testes com os softwares antes de se pro-
ceder com os levantamentos.

Outro ponto importante a ser elencado é a quantidade de 
modelos efetuados por cada ferramenta: o escaneamento a laser 
gerou excelentes resultados em apenas uma tentativa de captu-
ra. Já para a fotogrametria, foram realizados vários modelos, utili-
zando conjuntos com diferentes fotos e frames, até se chegar em 
um modelo apropriado. Isto é consequência da própria técnica, 
pois o princípio de funcionamento do laser scanner não sofre tan-
ta interferência das condições de iluminação se comparado com a 
técnica fotogramétrica.

Uma desvantagem da fotogrametria é que não se conse-
gue prever como ficará o modelo até este estar pronto. Por ter 
sido utilizado o DSM, há praticamente nenhuma interação entre 
usuário e software durante o processamento de imagens. Além 
disso não há clareza e explicação do porquê falhas aconteceram, 
apenas hipóteses. Assim, caso o resultado não seja adequado, de-
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ve-se começar tudo do zero, alimentando o programa com novas 
fotos e esperar um novo modelo. 

Além disso, outro fator que pode comprometer os resul-
tados da fotogrametria é a iluminação do objeto. No caso de se 
trabalhar com esculturas externas, não há controle deste fator, 
principalmente em grandes monumentos: ou está com muita luz 
incidente, o que pode ofuscar algumas imagens nas quais a câ-
mera fica de frente à luz, ou a obra encontra-se com muitas áreas 
sombreadas, o que pode comprometer a riqueza de detalhes do 
produto. O melhor cenário para a fotografia é quando a luz está 
difusa, geralmente obtida em dias nublados, ou quando há a utili-
zação de rebatedores de luz.

Comparando os resultados da avaliação dimensional, rea-
lizada no capítulo 7, percebe-se que ambas as tecnologias apre-
sentaram dimensões semelhantes, com diferença da ordem de 
centímetros. Devido à proximidade dos valores, e a precisão dos 
contornos das nuvens de pontos, conclui-se que os modelos ge-
rados são precisos ao documentar as formas reais do objeto. Por 
não ter uma metodologia especificada que explique o método de 
levantamento utilizado, as medidas encontradas em referências 
anteriores devem ser substituídas pelas obtidas neste trabalho.

Assim, recomenda-se o uso da fotogrametria e do escanea-
mento a laser como métodos de documentação de bens patrimo-
niais. Como pontuado anteriormente, mesmo que cada tecnolo-
gia tenha vantagens e desvantagens, o uso combinado de ambas 
fornece um registro mais que satisfatório para a preservação de 
uma obra.

Além da documentação das peças, as ferramentas digitais 
utilizadas no estudo prático auxiliaram o desenvolvimento do 
mapa de danos, devido às ortofotos geradas pelos programas, 
pois facilitaram a confecção de esboços utilizados no levantamen-
to de campo. Assim, recomenda-se a utilização de ambas as fer-
ramentas digitais como auxiliares para a vetorização de esculturas 
em AutoCAD, principalmente as muito detalhadas.

Acredita-se que este trabalho possa ser referência e inspi-
ração para outros projetos que visem a conservação e documen-
tação das esculturas no campus, e quem sabe, a estruturação do 
museu a céu aberto na Cidade Universitária. Assim, este texto, os 
mapas de danos, os modelos tridimensionais do tipo nuvem de 
pontos e modelos geométricos, além do guia de visitação, catálo-
go de esculturas e manual de manutenção podem  ser guias para 
futuros trabalhos. 

Reitera-se que a execução da proposta do museu aproxima-
rá a USP da comunidade, visto que será mais um local onde as 
pessoas poderão encontrar lazer e cultura. A história da Cidade 



190

Universitária, de seus edifícios e esculturas podem ser utilizados 
em visitas guiadas para visitantes e para escolas da rede pública 
de ensino, como parte de um programa de educação patrimonial, 
tal qual já acontece em outros museus. 

Além disso, um novo espaço museológico pode atrair o inte-
resse de artistas plásticos, renomados ou não, que veem no cam-
pus um potencial para a exposição de suas peças. Inclusive, alunos 
podem ser estimulados a serem os autores de obras expostas no 
local, envolvendo ainda mais os alunos com o espaço universitário 
e com a própria Universidade.

Haverá também a necessidade da revitalização das áreas 
comuns da Cidade Universitária, que forneça todo o mobiliário ur-
bano necessário para o conforto e bem-estar dos visitantes, além 
de projetos paisagísticos que embelezem as suas praças e jardins. 
Programas de segurança patrimonial e do usuário devem ser ins-
taurados, dando mais subsídios para a criação de um aplicativo 
para smartphone  que conecte todas os setores do museu. 

Diante de todas essas informações, é possível vislumbrar os 
benefícios que o museu a céu aberto na Cidade Universidade trará 
para a USP e para toda a comunidade que vivencia este espaço 
universitário.

8.1 Recomendações para trabalhos futuros
Este trabalho iniciou uma série de estudos sobre o museu a 

céu aberto da Cidade Universitária. Ainda há muito a ser feito para 
que o projeto realmente aconteça. Como o trabalho é interdisci-
plinar, os possíveis desmembramentos retratarão esse ecletismo 
temático. Assim, recomenda-se:

• o desenvolvimento de projetos específicos para a cria-
ção do espaço, como estudos de viabilidade baseados 
em questionários com os visitantes e critérios norma-
tivos que regem a estruturação de um museu, assim 
como projetos paisagísticos para todo o acervo de obras 
escultóricas, estabelecendo espécies e formas de manu-
tenção dos jardins;

• a execução de ensaios nas obras a fim de se concluir 
sobre a integridade dos materiais e a estabilidade das 
peças, propondo, em casos críticos, metodologia para 
substituição da estrutura interna danificada;

• a definição do nome do espaço, assim como a criação 
do logotipo e da arte a ser utilizada para a divulgação do 
novo museu, que podem ser feitos por meio de votação 
online, aberta para toda a comunidade. As opções do 
pleito podem ser o resultado de concurso; e



191

• o desenvolvimento de aplicativo para celular que con-
temple todas as necessidades de um museu, como loca-
lização das esculturas e informações sobre as obras, e o 
desenvolvimento de um site próprio na internet.
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ANEXO A

Apresenta os Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido das entrevistas realizadas durante o 
desenvolvimento desta dissertação.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: Esculturas no campus Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira:  
Arte e Conservação 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “Esculturas no 
campus Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira: Arte e Conservação”, de autoria do 
mestrando da FFaaccuullddaaddee  ddee  AArrqquuiitteettuurraa  ee  UUrrbbaanniissmmoo  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo  ((FFAAUUUUSSPP)) 
RReeiinnaallddoo  LLuuiizz  ddooss  SSaannttooss, orientado pela pprrooffaa..  DDrraa..  FFaabbiiaannaa  LLooppeess  ddee  OOlliivveeiirraa. 

A entrevista tem por objetivo pesquisar os métodos e materiais utilizados pela EEqquuiippee  JJúúlliioo  
MMoorraaeess  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ee  RReessttaauurroo para manutenção das obras escultóricas expostas 
externamente no MMuusseeuu  FFeellíícciiaa  LLeeiirrnneerr, localizado na cidade de Campos do Jordão (SP). Os 
procedimentos serão utilizados como modelo para elaboração do manual de manutenção das 
esculturas do campus Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO) da USP. 

Os objetivos da entrevista são meramente de pesquisa, e sob hipótese alguma, o projeto 
utilizará os depoimentos para outros fins. 

Você poderá desistir ou retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum 
prejuízo pessoal, bem como solicitar todas as informações que desejar à pessoa que o 
entrevistas, ou por telefone com o pesquisador envolvido. Se tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre esta pesquisa, em qualquer de suas etapas, poderá entrar em contato com o 
profissional responsável pelo projeto, no e-mail llssrreeiinnaallddoo@@uusspp..bbrr  ou pelo telefone ((1111))  
9955993355--00222299. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nome do entrevistado:_________________________________________________________ 

Idade:____________ Profissão:___________________________________________________ 

 

Eu, ________________________________________________, RG ______________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. Declaro ainda conceder total direito de uso de minha imagem e voz nas 
gravações das entrevistas. 

 

Campos do Jordão,_______de______________de_______. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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ANEXO B

Apresenta as transcrições das entrevistas reali-
zadas.
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Dat: 27 de agosto de 2019
Local: Museu Felícia Leirner
Entrevistado: Claudemir Ignácio (C)
Entrevistador: Reinaldo Luiz dos Santos (R)

R: O Museu Felícia apresenta um plano de manutenção para as esculturas expos-
tas?
C: Sim, eu sou ruim de data, mas a gente faz isso a mais de dez 
anos.

R: Quantos funcionários são responsáveis para executar esse plano?
C: A gente tem bastante funcionário, mas normalmente vem de 
dois a três funcionários. Às vezes vem um só, conforme a deman-
da. Por exemplo, quando tem o festival de inverno aqui, é de in-
teresse que o museu esteja com a esculturas todas em dia. É a vi-
trine. Então, por exemplo, se antes do festival, se a gente precisa 
trabalhar duas semanas seguidas, ou vir mais gente pra dar conta, 
a gente vem. Mas no máximo, três, e no mínimo um. Antigamen-
te, a gente vinha todo mês, mas por ter a estagiária que enxuga, 
o pessoal que repõe a grama, a demanda diminuiu. Hoje mesmo 
a gente andou por aqui, encontramos apenas uma escultura com 
problema. Um problema que nem é grande. Os outros precisam 
pintar, limpar, não tem nada grave.

R: Então a equipe de três profissionais é só porque as esculturas já se encontram 
num estado bom?
C: Exatamente. Quando a gente começou, a gente levou basica-
mente uns oito meses para restaurar as de argamassa e depois, 
no outro ano, a gente fez diferente. A gente levou o ano todo, 
mas já era restaurando as de bronze, e conservando as de arga-
massa. Era o tempo todo.

R: Mas naquela época então tinha mais profissionais?
C: Não, no máximo três também.

R: Então, é mais pelo tamanho do museu?
C: É mais pelas distâncias. De uma escultura a outra, por exemplo, 
você leva tempo. A topografia é difícil. Então, é mais uma questão 
de localização das peças. Antigamente a gente vinha todo mês, 
ficava uma semana e agora a gente está vindo em um mês e meio, 
dois meses. A gente tem um cronograma.

R: Qual a formação da equipe responsável pela manutenção?
C: Eu sou formado em artes plásticas e fiz um curso em Cuba, de 
restauração de esculturas e metais. Como a gente trabalha com 
vários objetos, a gente contrata arquitetos, engenheiros, confor-
me a demanda. Então, a gente foi aprendendo e estudando. En-
tão, com metais, não vou dizer especializado, eu sou mais familia-
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rizado. Aqui como tem argamassa, não teve muita coisa. A gente 
faz alguma coisa também com pedra. Porque existe duas coisas: 
existe conservação e restauração. Então, eu não faço restauração 
de pedra, mas eu faço conservação. Até um limite, a gente pode 
atuar. E no caso de conservação de esculturas em metal, a gen-
te tem uma formação mais longa. Os outros funcionários a gente 
contrata. O Cristiano faz pouco tempo que está com a gente, mas 
temos funcionários que estão há dez, quinze anos com a gente.

R: E a formação deles? Eles seriam arquitetos?
C: Não, não. São pessoas até sem formação, com apenas o segun-
do grau.

R: Então, eles têm experiência prática?
C: Exatamente.

R: Há quantas esculturas expostas no museu?
C: Acho que são por volta de 80.

R: Em quanto tempo a equipe leva para fazer a conservação dessas obras?
C: Quando a gente começou, a gente levou praticamente dois 
anos pra habilitar as esculturas, restaurar e começar um plano 
de manutenção. No começo, a gente vinha uma vez por sema-
na, todo mês. Esporadicamente, se acontecia alguma coisa, como 
cair uma árvore. Depois do plano, que colocou uma estagiária para 
ficar monitorando a escultura, e o pessoal da jardinagem que tem 
essa preocupação com o entorno, a gente passou a vir sete vezes 
ao ano. No verão eu venho menos. Na época da chuva, vem mais. 
Porque aqui a gente tem chuva, sol, neblina num dia. 

R: Então, antigamente vocês vinham mais para alinhar com o plano de manuten-
ção futuro e agora, uma vez a cada dois meses?
C: Exatamente.

R: Quais são os materiais utilizados na confecção das esculturas? E quais os 
principais danos e problemas encontrados?
C: Aqui, nós temos dois tipos de escultura. Na verdade, são três: 
tem duas esculturas de granito, que é um material mais estável, 
então não tem muito problema. Uma delas, quando a gente che-
gou aqui, tinha muito liquens, mas limpamos e foi resolvido. Temos 
bronze e argamassa. O bronze também é um metal bem estável. 
Como aqui não temos problema com chuva ácida, só dejeto de 
passarinhos que é ácido, é mais tranquilo. O problema maior são 
as de argamassa por causa da armadura. Elas são muito grandes, 
então elas têm as suas movimentações. Temos as fissuras e racha-
duras por onde entra umidade que ataca a armadura. A nossa pre-
ocupação é justamente essa: evitar ao máximo que essa água en-
tre, que essa umidade entre. Não é fácil, é ficar enxugando gelo. E 
as de bronze, basicamente a gente limpa e usa cera como camada 
de proteção, porque ela é hidro-repelente. Só tem essa questão: 
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é aplicação de cera constante. As de bronze, a não ser suas bases 
que tem problemas com infiltração, recebem uma manutenção 
estética. Elas não oferecem grandes problemas.

R: As de argamassa então apresentam problemas devido à umidade. Então, tanto 
a questão de a umidade entrar na escultura e atacar as armaduras, quanto até a 
questão de machas.
C: Sim. E o crescimento de fungos. Elas são ocas, então entra umi-
dade e daqui a pouco começa o vapor d’água sair. E tem também 
o problema da umidade ascendente. As bases não são imperme-
abilizadas, e ainda tem vasos por onde infiltram água. Muitas es-
tão encostadas no barranco, então a umidade vem pelo barranco. 
Então, é um problema mais de base, de onde estão instaladas, do 
que propriamente a escultura. As cruzes não são uma peça única. 
Foram feitas várias partes e soldadas. A solda sempre é um proble-
ma. Tem a questão de infiltrar água e depois ter eflorescência de 
sais. Mas não é o problema daqui, porque as de bronze estão em 
local iluminado, tem aeração, não tem acúmulo de água.

R: Quais os procedimentos técnicas e materiais do museu para conservar as es-
culturas em bronze? E com qual frequência são realizados?
C: Basicamente, a gente vê qual escultura está precisando de ma-
nutenção. A gente vem, faz uma seleção e tem as prioridades. 
Basicamente, a gente lava todas as esculturas de bronze, três ve-
zes ao ano, com hidrojateamento mesmo, com pressão baixa. Se 
tiver muita cera, a gente tira cera com aguarrás, lava a escultura 
e coloca outra cera como proteção. Usa até cera pigmentada, se 
tem alguma perda de pátina. De repente tem um cocô de passari-
nho, chove... Então a gente não recupera a pátina quimicamente. 
Então, recuperamos apenas esteticamente. Então, basicamente, 
umas três vezes ao ano, a cada quatro meses, fazemos o hidroja-
teamento. Aqui tem uma vantagem: como aqui não é muito quen-
te a cera não “evapora”. Mas não é que a gente faz tudo isso três 
vezes ao ano, porque eu venho, faço um pouco em uma, no outro 
mês, um pouco em outra. Então, basicamente, umas três vezes 
ao ano.

R: Mesma pergunta, mas considerando a argamassa. Quais os procedimentos 
técnicas e materiais do museu para conservar as esculturas em bronze? E com 
qual frequência são realizados?
C: A gente tem vários tipos de esculturas de argamassa aqui, em 
várias localizações. As que estão em um lugar mais iluminado, num 
lugar que bate mais Sol, as do morro, são mais delgadas então 
elas tem um problema de vibração de vento e das pessoas até. As 
mias robustas, os habitáculos e as três colunas, ficam num lugar 
menos luz e debaixo de árvores. São problemas diferentes. As que 
estão no morro elas tem fissuras, então quando tem uma fissura 
que existe a possibilidade de entrar água, a gente abre a fissura, 
tampa com argamassa e depois pinta. A ideia é igual acontece no 
sistema de carro: você lava o carro, encera o carro, você impede 
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que a água entre. É a mesma coisa que a gente pensa aqui: se não 
entrar água, não vai atacar a armadura. A tinta que a gente usa 
não deixa a água entrar, só que ela permite que o vapor d’água 
saia. Então, não é uma tinta que impermeabiliza por fora. É uma 
tinta de silicato: é como se fosse a cal, mas ela tem um pouquinho 
de resina. A ideia é impedir que a água entre, mas se a água en-
trar, ela consegue sair. Essa conservação constante é para tentar 
evitar que a água entre. Quando isso ocorre, às vezes se tem uma 
rachadura, a gente abre. Se tem uma armadura exposta, a gente 
passa um conversor de ferrugem. Já teve lugares em que a gente 
teve que colocar pinos cruzando, ou até, fibra de vidro com resina, 
mas isso lá na época do restauro. Hoje em dia não apareceu mais 
essa necessidade. A argamassa dela tem muito cimento, então 
quando ela racha ou trinca, é sempre no mesmo lugar, ela é bem 
coesa. O problema é que a armadura quando molha, ela explode. 
Então a gente usa conversor de ferrugem, se preciso for, a gente 
não troca a armadura porque não tem acesso, mas a gente coloca 
pino pra costurar o local. Até hoje, não houve uma deterioração 
da argamassa, igual a gente vê num prédio, onde a argamassa fica 
pulverulenta. Aqui isso não acontece. A gente usa cimento co-
mum, cimento branco, materiais de construção mesmo.

R: E as que ficam no local sombreado?
C: Essas tem o problema maior que é de fungo. Se tem fungo, a 
gente raspa, passa um fungicida, normalmente hipoclorido de só-
dio, cândida, ou então um lisoforme. Tem uma preocupação em 
não as pintar quando elas estão úmidas, pra não prender umida-
de. A ideia é que esteja bem seca para quando for pintar. Então 
quando chove e o dia está úmido, não adianta pintar. Aqui tem 
até uns cavaletes, que entre uma visita e outra, se a gente prepa-
rar uma escultura, alertam que ela está em manutenção. Não tem 
necessidade de que esteja sempre pronta. O público também tem 
que saber que existe uma manutenção delas. Não ficam do jeito 
que estão do nada. Então, tem escultura que a gente deixa um 
mês com o cavalete, dizendo que está em manutenção.

R: Mesma pergunta, mas para o granito.
C: Temos duas esculturas em granito: uma bem delgada, não 
tem muito problema, e fica em local iluminado; a outra, figurati-
va, quando veio para cá, ela tinha um problema de meteorização. 
Estava explodindo, desplacando, a pedra da base, não a escultu-
ra, porque elas são dois blocos. A gente consolidou com metacri-
lato pontualmente, porque estava descamando. Não passamos 
nenhum impermeabilizante, porque às vezes pode mudar a co-
loração, e, dependendo do impermeabilizante, você não conse-
gue tirar se você quiser. Ela também tem um problema que é de 
ficar esverdeada devido ao fungo. Nesse caso, a gente lava com 
sabão neutro e passa um fungicida. Outro problema comum em 
pedra que são manchas amareladas. O minério de ferro, dentro da 
pedra, que molha e traz essa cor para fora. A gente aceitou, não 
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tenta clarear. É da própria rocha.

R: Quais as medidas adotadas caso haja quebra da escultura? E se houver perda 
significativa de material?
C: Aqui já aconteceu isso, mas aqui eles guardaram. Então, você 
põe um reforço estrutural. Se existir uma perda e a gente tiver 
condições, por fotografia, de ver a volumetria, a gente refaz. No 
caso das esculturas daqui, não é tão difícil, porque tem uma con-
tinuidade. Se não, não faz. Tem uma escultura aqui, de granito, 
delgada, quase bidimensional, que está faltando a parte de cima. 
No livro, existe fotos dela. Então, por proporção, você consegue 
recuperá-la. Mas a ideia, se um dia formos refazê-la, é fazer com 
outro material e ficar nítido que dali para cima é intervenção. Ní-
tido não é bem a palavra. Não pode incomodar. As pessoas que 
se interessarem pelo assunto, ao analisarem vão notar que ali é 
outro material. Mas uma pessoa que não esteja interessada, que 
está pensando apenas no visual, não pode ficar incomodada. Eu 
não posso colocar, por exemplo, sobre o granito cinza, um gra-
nito preto. A ideia nem é fazer com granito:, e sim com resina, 
com uma textura parecida. Todas as armaduras, que precisamos 
colocar aqui, usamos alumínio e latão. Não usou mais ferro. As co-
lagens das costuras, usamos resina epóxi. A não ser quando usa-
mos fibra de vidro, usamos a resina de poliéster. As que perderam 
armadura, reestruturamos com fibra de vidro e resina, juntando as 
partes com pinos.

R: Já houve casos de vandalismo no museu? O que foi feito para combater essas 
ações?
C: Aqui não teve. A que tinha muito era a que está lá na cidade, 
em frente à igreja. Existem dois tipos de vandalismo, na minha opi-
nião. Quando existe uma inscrição com giz de cera é a pior coisa 
que tem, porque o giz de cera você não consegue remover. Se 
você usar solvente, você só espalha ele. Se usar um produto na 
pedra, ele entra. O giz de cera parece inocente. A caneta posca 
também, acredito que o solvente dela seja álcool. Existe o van-
dalismo que você pega a canetinha, escreve namorada, coração, 
na qual a pessoa quer se expressar e ela nem sabe que aquele 
suporte é o adequado. Na pichação, a pessoa sabe que ela está 
fazendo um mal, porque ela picha ali parai chamar atenção, por-
que aquilo ali é que chama atenção. Esse é um grande problema, 
porque a pessoa que picha o nome da namorada, pode ser cons-
cientizada, a que picha, não adianta. É mais difícil convencê-lo por-
que ele quer se expressar ali. No Monumento ao Centenário, já 
houve pichação, mas ali nós temos uma preocupação: não deixar 
a pichação ficar muito tempo. Como ali usamos cal, é mais fácil: só 
raspar e pintar de novo. O que existe lá são sujeiras das pessoas 
subirem, pois é um objeto lúdico. Antes, ele era menos visto por 
que ficava dentro do espelho d’água. As pessoas não chegavam 
na escultura. Como hoje não existe mais espelho d’água, as pes-
soas têm mais acesso. Quando a gente restaurou lá, a ideia era do 
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museu restaurar e a prefeitura fazer o paisagismo, com ilumina-
ção. Inclusive a prefeitura combinou com o museu e com a Igreja. 
Porque existe uma preocupação da igreja pois as pessoas usavam 
o local para sexo e consumo de drogas. O museu fez a parte do 
restauro mas a prefeitura não fez. Ali ficou melhor porque estava 
mais limpo e confortável para as pessoas. No ano seguinte, após 
reclamação do padre, o museu fez a iluminação. Fez toda a parte 
elétrica e a prefeitura cedeu a energia. Agora, ali não é mais um 
ponto de consumo de drogas, porque está iluminado. Então essa 
ideia foi boa. Lá também teve uma outra preocupação ambien-
tal com as luzes: lá as luzes não atraem insetos. Hoje mesmo eu 
passei lá e tinha um casal com a criança e isso da criança interagir, 
passar, sujar não traz nenhum prejuízo. Tem um prejuízo estético, 
porque suja, mas não tem um prejuízo físico. Então, a iluminação 
foi uma ação que preveniu. Hoje eu fui lá e vi uma marca de uma 
bola. Depois dessa ação de colocar iluminação, ainda vemos os 
nomes de alguém escrito lá, por exemplo, com canetinha, mas 
não tem pichação.

R: Para você, qual a importância de se fazer uma manutenção periódica das es-
culturas?
C: Tem uma importância financeira também. Mas para a longevi-
dade da escultura é melhor fazer ações de conservação preven-
tiva do que depois atuar. Ou intervenções preventivas não só de 
restauro, mas como a questão da iluminação, se esta atrai insetos 
ou não, como está o entorno da obra. Não ter plantas que preci-
sem ser regadas muito próximas, porque produz umidade ali em 
volta que é um problema. Ter às vezes um piso incômodo, para as 
pessoas não terem acesso a ela. Colocar um obstáculo, sem a pes-
soa perceber que é um obstáculo. Esse tipo de ação, que às vezes 
nem é o restaurador quem faz. Realmente é o conservador é o 
cara do museu que percebe isso. É mais fácil você impedir as pes-
soas e animais de fazer alguma coisa do que proibir. Então essas 
ações preventivas às vezes não são complicadas, porque quanto 
menos interferir na obra, melhor é. A gente sempre fala “Tudo que 
é usado, é cuidado”. O bom para o quadro é ele estar exposto, 
as pessoas estarem vendo. As pessoas limpam, não deixa inseto 
vir, se você ver um cocozinho de cupim já percebe que há proble-
ma. Então, se você confina o quadro e não o vê mais, o que não 
é visto, não é lembrado. Parece propaganda de outdoor, mas é 
verdade. O que você vê, você não esquece. E isso é um problema. 
Então, uma escultura foi feita para ser vista. Então, quanto mais 
ela for vista, melhor é. Quanto mais gente estiver vendo, e acon-
tecer alguma coisa, melhor. A Praça da Sé, por exemplo, eu nunca 
notei que a praça é tão linda. Só notei trabalhando lá. É uma praça 
linda, só que não é convidativa. Aquilo ali era pra ser uma praça, 
que depois da missa de domingo, era paras as pessoas fazerem 
piquenique. Só que do jeito que está você não vê escultura. As 
esculturas não estão ruins, a gente simplesmente limpou. Então 
é difícil você conservar as obras na praça por causa disso: as pes-
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soas não ocupam a cidade. O local fica com o entorno ruim e as 
pessoas se afastam aí vai piorando o entorno.
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Data: 18 de outubro de 2019
Local: Instituto Inhotim
Entrevistada: Elaine Matos (E)
Entrevistador: Reinaldo Luiz dos Santos (R)

R: O museu apresenta um plano de manutenção para as esculturas expostas?
E: Temos sim um manual de manutenção. Cada escultura tem o 
seu roteiro específico para manutenção. É claro que, por exem-
plo, as obras de bronze seguem o mesmo planejamento do que 
será feito. Por exemplo, as obra em bronze do Edgard de Souza, 
o “Boxhead” do Paul McCarthy seguem o mesmo procedimento. 
No nosso manual temos como que é feito, quais os produtos e a 
periodicidade. 
No caso do bronze, a manutenção mais “pesada” é a aplicação 
de cera (usamos a cera microcristalina Renaissance). Nós estamos 
em um processo de rever os períodos de manutenção das escul-
turas de bronze, pois a frequência desta aplicação varia de acordo 
como as mesmas estão reagindo ao tempo. Porém, toda semana 
tem uma manutenção. O responsável higieniza a base e a obra 
com trincha para tirar poeira e sujidades, e se for preciso passa 
uma flanela de microfibra. Algumas regras de visitação são fun-
damentais para preservação desta obra. A circulação é permitida 
apenas na grama. Não é permitida entrada de visitantes na base 
elíptica de cimento, evitando assim que se toquem nas esculturas, 
bem como a danificação do piso.
Estamos com um problema no “Boxhead”, pois colocaram na 
base da obra uma areia. As pessoas infelizmente pisam nessa base 
e sobe na escultura, levando areia. Antes era uma hematita, bem 
fina, então as pessoas ao subir, o que não é desejável, só sujava. 
Também cai muitas folhas sobre a obra, por isso a necessidade da 
higienização semanalmente(diariamente), para que a obra fique 
apresentável.
Temos uma escultura em ferro, o “Deleite do Tunga que também 
tem um processo de limpeza e higienização periódicas, que varia 
com o clima e estação: na estação úmida, junta lodo, sendo neces-
sário irmos com mais frequência na obra; e na estação seca é mais 
tranquilo. Ele é composto por vários elementos e um deles é uma 
taça, que fica com a boca voltada para cima, e acumula água. De-
vido ao problema com a dengue, temos o cuidado de secar essa 
água após a chuva, para evitar a possibilidade de proliferação do 
mosquito. É um obra que é naturalmente oxidada, porém ela re-
cebe um óleo para controlar essa corrosão.
Outra tipologia de material é a rocha. Temos a obra “Gui Tuo Bei”, 
do Zhang Huan, que é apenas higienizada com trincha e juba. Não 
é feita nenhuma manutenção na rocha, apenas higienizamos. É 
uma pedra chinesa, mas não temos a identificação do material, 
infelizmente. Teve um momento em que obtive uma amostra pois 
a obra ficou levemente inclinada. Nós a desmontamos nas três 
partes: a tartaruga (fêmea), a parte central (macho) e a coroa 
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(fêmea). Em seguida procedemos com a higienização com água 
corrente e escova. Dentro dela tinha uns caquinhos, que eram as 
amostras que eu tinha. Porém, a análise dessas amostras nunca 
foi nos enviada. Agora, ela está apresentando trincas e perdas. 
Neste caso, iremos fazer alguns testes de complementação com 
outras rochas para verificar a cor. e apossibilidade de intervenção.
Temos a obra Escultura para todos os materiais não transparente 
do Waltércio Caldas, que é feita em mármore. Nela nós efetuamos 
a higienização semanalmente/diariamente, depende da situação 
durante a vistoria, para retirar folhas, papéis. Utilizamos mowiol 
quando ela está muito incrustada por lodo, pois ela fica em um mi-
croclima bem fresco. O pessoal da Pinacoteca  de SP fez o mesmo 
trabalho com o ágar-ágar. Eu não consegui fazer o gel de ágar-á-
gar.  Ambos materiais criam uma película sobre a superfície, que 
ao ser retirada, remove toda a sujeira. Este é o procedimento de 
longo prazo.

R: Por ser mármore ele não mancha facilmente?
E: Não, ele não manchou e não possui nenhum tipo de tratamen-
to fora o polimento. Ele também tem problema com gordura, 
pois fica próximo ao restaurante, mas também é retirada com o 
mowiol.
A obra “Elevazione” do Giuseppe Penone é uma obra em bronze, 
que não recebe nenhum tratamento pois a sua forma evita o acú-
mulo de folhas, só tiramos as teias de aranha e outras sujidades. 
Essa obra sofreu com vandalismo, teve alguém que escreveu na  
peça.Mas conseguimos remover o escrito facilmente com uma 
“lixadinha”. A escrita não riscou o material, ou seja, não houve 
formação de sulco, apenas marcou a superfície, mas não sei di-
zer o material com que foi feito. Nessa obra existe uma situação 
em que amarramos uma juta na junção da raíz com um suporte 
de metal, que foi uma instrução dos artistas, justamente para es-
conder a estrutura da obra. Mas com o tempo esqueceram dessa 
informação e passaram a não a colocar mais. As árvores que cres-
ceram no local praticamente fizeram o papel da juta.
A obra “Embrionário” da artista Elisa Bracher é composta por to-
ras enormes de madeira tratada e, de seis em seis meses, é aplica-
do um verniz especificado pela artista. Então, existem também re-
comendações do artista ou do seu estúdio sobre como proceder 
com a manutenção. A obra da Elisa Bracher é um exemplo. Então 
esta obra é desinfestada, tratada e aplicamos o verniz. Acredito 
que a periodicidade seja de 6 em 6 meses.
A obra do “The Mahogany Pavilion” do Simon Starling, um barco 
de madeira virado de cabeça para baixo. Esse ano ainda não mon-
tamos o andaime para fazer a higienização. Mas a limpeza dessa 
peça é feita anualmente, com a trincha e com pano úmido, para 
tirar musgo. Já fizemos dois restauros, em conjunto com a equi-
pe de marcenaria. Nós acompanhamos e fomos dando dicas para 
eles. Aqui em Inhotim temos uma equipe de apoio muito grande: 
temos a marcenaria, a serralheria, as equipes de construção civil, 
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de refrigeração, de eletricistas. E o nosso marceneiro é fantástico.

R: Mas qual o problema que a madeira apresentou?
E: A madeira estava podre, que em tese não deveria se deteriorar. 
A obra já chegou deteriorada, com muita podridão parda. Então, 
tivemos que substituir muitas réguas, pois a madeira literalmente 
virou pó, mas ainda tem muito do original. Inclusive precisamos 
fazer novamente de descer o barco e analisá-lo. Após todo o pro-
cesso do restauro, é reaplicado verniz, e depois é reaplicado o ver-
niz in loco. 
Eu falo que Brumadinho tem todas as estações do ano em um 
mesmo dia. Não é a toa que se chama Brumadinho, pois aqui a 
bruma é intensa, principalmente no inverno. Nós chegamos aqui 
pela manhã e está tudo tomado, é muito bonito. No inverno o sol 
nasce às 11h aqui. Chega ao meio-dia e já está um sol forte. En-
tão, essa variação térmica prejudica muito as obras a céu aberto, 
e essa obra sofre bastante.

R: A diferença daqui com o campus é a poluição, já que a Cidade Universitária fica 
próxima da marginal do rio Pinheiros.
E: Aqui nós temos a poluição decorrente da mineração. Tudo fica 
vermelho! Não é a fuligem preta mas a vermelha. Temos a minera-
dora aqui pertinho.

R: Esse material vermelho vocês chegaram a estudá-lo?
E:  Não, ainda não fizemos nenhum estudo desse particulado. 
Contudo, sabemos que é minério de ferro mesmo, sua composi-
ção provavelmente é hematita e magnetita. E tem os óxidos de 
manganês, e chumbo.

R: Vocês perceberam alguma ligação dessa poeira com alguma manifestação pa-
tológica nas obras?
E: Não, justamente porque essa manutenção diária que fazemos 
não permite que o particulado se prenda. Ela existe muito é no 
chão que fica todo avermelhado.
Voltando ao clima, durante a noite a temperatura cai muito: no 
verão, por exemplo, saímos de uma tarde a 29°C para uma noi-
te de 14°C. No inverno, vai a 11ºC, sendo que em algumas vezes 
caiu para 8°C. Nessa queda de temperatura, forma-se o orvalho. 
Quando eu chego ao museu, está tudo molhado, parecendo que 
choveu. Lembrando que cada estação tem sua característica, mas 
de um modo geral temos isso: muito quente durante o dia e muito 
frio durante a noite.

R: No Museu Felícia Leirner, dependendo da época eles aumentavam a periodic-
dade de visitação à obra. 
E: Nós temos situações que entram em outro viés de questiona-
mento. Temos instalações também, por exemplo, a obra do Hélio 
Oiticica, Magic Square, que tem um “prazo de validade”. Ela foi 
feita para ser refeita a cada 4 anos, ou seja, descamar todas as 
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paredes e pintá-la. Inclusive precisamos refazer o processo nova-
mente pois ela já está desgastada. Essa é uma das obras que nós 
pedimos para que não haja interação, mas é quase impossível. 
Quando ela é refeita, somos mais rigorosos com os visitantes.
Nós temos outro exemplo de instalação, “Beam drop” de Chris 
Burden, são vigas de ferro que foram soltas em uma grande “ps-
cina de concreto” e as pessoas sobem sobre essas vigas, o que 
é muito perigoso. Tem um elemento que apresenta buracos que 
são utilizados pelos visitantes para escalar a obra. Também tive-
mos vandalismo como pichação, mas foi feita um lixamento e o 
próprio óxido se reconstituiu 

R: Quais outras tipologias de material vocês tem aqui além de rocha, bronze, ma-
deira? No campus temos algumas de resina reforçada com fibra de vidro. 
E: Temos a obra True Rouge. Na verdade é uma instalação que 
apresenta taças e decanters, que inclusive estão passando por um 
processo de higienização. As pessoas passam por baixo da peça e 
acabam batendo a cabeça. Então, já houve situações que pessoas 
quebraram os vidros, ou balançaram um rede que bateu em outra 
e levou à quebra. Nesse caso fazemos a limpeza dos cacos e subs-
tituímos a vidraria quando tem pra repor. 
Temos a obra Troca-Troca também, que mesmo sendo carros, são 
tratadas como obras de arte: os produtos utilizados são mais re-
finados, como a cera de carnaúba para o polimento por exemplo. 
Os estofados são em couro que são limpos com material espe-
cífico. Também colocamos desumidificadores dentro dos carros, 
porque mofa muito.
Hoje os fuscas ficam sobre uma cobertura, mas antes eles ficavam 
expostos a sol e chuva, próximo à Cosmococa. A ideia era que eles 
fossem itinerantes, mas nós conseguimos que eles ficassem fixos 
no local atual, o que é melhor para a obra.
No acervo também há esculturas em vidro (como a obra/instala-
ção do Dan Graham); em plástico (polímero biodegradável) como 
a árvore que pertence à obra De Lama Lâmina, do M. Barney; em 
metal, como o Beam Drop de Chris Burden e a Inmensa do Cildo 
Meireles, em inox, como as esferas da obra Narcisus Garden, da 
Yayoi Kusama, enfim, uma infinidade de materiais que nos levam a 
necessidade de frequentes pesquisas e estudos de metodologias 
de conservação. 

R: Como ocorre a aquisição das obras aqui em Inhotim?
E: Existem obras que chegaram através de doações, a grande 
maioria foi comprada e algumas estão em comodato. 

R: Mas por exemplo, não houve artistas que doaram obras?
E: Também existem doações de artistas e algumas obras que são 
guardadas, como um retrato do Bernardo, que mede 2 metros por 
1 e meio. 

R: E esculturas?
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E: Todas as esculturas foram adquiridas. Já o caso da obra da Eli-
sa Bracher é um empréstimo, portanto a obra é temporária. Fora 
essa todas são nossas.
Você tinha falado da fibra né. Nós temos obras de fibra de vidro 
também. O “Abre a porta” de John Ahean e Rigoberto Torres, 
uma obra composta por pessoas, um ônibus, e foi montada no 
Instituto mesmo. Nós temos o mestre das fibras, que é o nosso 
chefe da produção de arte, o Elton. Ele veio para o Inhotim por 
conta desse trabalho. Os moldes da peça foram feitas aqui por ele 
e pelos artistas na época.

R: E como vocês fazem a manutenção dessa obra?
E: Nessa obra nós apenas removemos a poeira,  insetos, casinhas 
de marimbondo, ou seja, fazemos uma higienização de rotina . O 
artista não quer que seja feita nenhuma intervenção: ele quer que 
a tinta se desgaste naturalmente. Nós até propomos uma restau-
ração tempos atrás, mas o artista recusou, naquele momento. 
Futuramente, um restauro estrutural deverá ser realizado, muito 
provavelmente, com a colaboração e participação dos artistas.

R: Então não é nenhuma limpeza com água?
E: Intervenção com água acontece quando chove. 

R: Então essa é uma recomendação do artista, né. Mas se vocês fossem intervir 
na obra, o que fariam?
E: Nós faríamos um estudo prévio para a uma  proposta de um 
restauro. Mas a recomendação deles foi exatamente essa.
Tivemos uma obras em concreto também, do Marcius  Galan. 
Eram algumas pirâmides de diferentes tamanhos que ficavam na 
praça. As peças também foram feitas pela nossa equipe de pro-
dução. 

R: A obra do Oiticica é em concreto também, né? Vocês retiram a tinta e pintam 
novamente?
E: Sim, mas a repintura ali não é uma coisa simples, porque cada 
parede tem um número de camadas específicas no projeto do Hé-
lio Oiticica e o direcionamento que essas camadas têm que ter. 
Então é especificado a vassoura, a tinta... Por exemplo, são 5 ca-
madas na diagonal da direita para esquerda, mais 4 camadas de 
cima para baixo. Então não é simplesmente pintar.

R: As obras que irei estudar são de 6 materiais diferentes: bronze, granito, aço, 
a fibra de vidro e o concreto. Só que todas, menos a de bronze e granito, estão 
pintadas de branco. A de concreto, que parece uma fita, a parte superior desta 
está escura. 
E: Nós temos uma obra da Yayoi Kusama, a “Narcissus garden”, 
que são esferas de aço inox que ficavam no lago. Retornaram 
agora após terem sido emprestadas e permanecido em Las Vegas 
durante 6 meses. Então o predío próximo ao lago onde ela estava 
instalada está sendo reformado. O lago também está sendo refei-
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to, com isso eles estão replantando a vegetação. Ela chegou tem 
um mês amis ou menos. Nesse momento, estamos polindo as 
peças. Nós utilizamos produto específico para polimento, como 
pasta para polimento, luvas de polimento de carneiro e lixas de 
diferentes gramaturas. Elas estãocom uma mancha em forma de 
aro devido a agua do lago que esquenta por estar a céu aberto, 
com isso elas mancharam. Então, estamos retirando essa marca 
para elas serem novamente expostas na próxima inauguração.

R: Já houve quebra de alguma obra? E se quebrou, o que vocês fizeram?
E: Já tivemos uma obra emprestada, a Vênus, da Érica Verzutti, 
composta por três volumes, que ficava no chão apoiada por uma 
palheta de madeira. As pessoas passavam e chutavam a obra, o 
que levou à quebra de uma das partes. A colagem dela era feita 
com durepox originalmente. Entramos em contato com o estúdio 
da artista e foi autorizada a colagem das partes. Ela quebrou duas 
vezes inclusive pelo mesmo motivo.
Houve uma interação nessa mesma instalação, em uma mesa 
branca com uma escultura em grafite sobre ela. As pessoas escre-
viam na mesa com o grafite... 
Falando nisso, havia uma obra nessa galeria do Vitor Grippo (Tiem-
po) que é um circuito elétrico: tinha um relógio ligado a uma bata-
ta por uns fios. O circuito funcionava por eletrólise. Nessa obra, a 
batata precisava ser trocada constantemente porque, obviamen-
te, apodrecia. Chegava no dia de trocá-la, a cada 15 dias, ficava 
muito fedido. A sala era com ar-condicionado, e a batata ficava 
dentro de uma redoma.

R: Tem uma instalação dos cacos de vidro, ali é qualquer vidro?
E: Não, tem um vidro específico. É um vidro grosso não cortante. 
São cacos de vidro incolores e verdes de aproximadamente 6 a 20 
mm.  

R: Ali deve perder muitas pedaços de vidro, não?
E: Até que ali não. Como temos uma moldura metálica, é difícil sair. 
Ele se desgasta, virando um pozinho. Entao nós jogamos água , de 
tempos em tempos, para evitar a poeira de vidro e reposmos o 
material. 

R: No campus acontece de algumas obras faltarem partes, como a obra Palas 
Atenas, que fica próxima na Escola Politécnica. Ela está instalada numa praça em 
granito que representa a planta do Partenon. Então as quinas dessa praça pra-
ticamente estão quebras. Já aconteceu de uma obra ficar sem algumas partes e 
vocês precisaram repor?
E: Na obra “Desvio para o Vermelho” tivemos casos de furto. Por 
exemplo, havia um engradado pequeno de Coca-Cola que sumiu. 
E não temos como repor. Tem peças que não tem jeito de repor. 
E não foi só essa Coca-Cola, porém não vou saber numerar agora. 
Lá é fácil roubar devido ao tamanho das peças. É uma perda que 
não teve reposição.
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R: O conservador do Museu Felícia Leirner me disse que quando há a reposição 
de uma parte perdida, visualmente o visitante talvez não perceberia o uso de ma-
terial diferente. Mas se alguém fosse estudá-la, conseguiria identificar. Eu fico 
curioso em entender quando acontece uma situação dessas e de como proceder. 
Aí eu me pergunto até onde intervir? 
E: Esse é um questionamento recorrente da conservação de uma 
maneira geral. Por exemplo, na arte sacra, você tem os santos de 
igreja e os de museu. Neste você não repõe nada, mesmo faltan-
do elementos, como uma mão, um menino, uma coroa... Você não 
repõe nada disso. Mas se o santo é de devoção, que fica na Igreja 
ou é de um particular, que as pessoas rezam para ele, normalmen-
te o restaurador refaz a parte faltante. Então, depende do uso e 
de como ele se relaciona com o público ou com seu proprietário. 

R: Então depende da finalidade da peça.
E: Sim. Por exemplo, eu tenho uma Santa Luzia que ela perdeu os 
olhos que ficam dentro da bacia. A iconografia dessa santa é ela 
segurar um pratinho com os olhinhos dentro, pois ela é a santa 
protetora da visão. Então, como o fiel vai rezar para uma santa 
que não tem o olhinho que é o símbolo do objetivo da interceção? 
Desse modo, normalmente nas igrejas nós refazemos a peça. Prin-
cipalmente as imagens de vestir, a comunidade costura o manto, 
cuida da peruca. Então o fiel não vai acreditar em um santo que 
esteja incompleto para fazer um milagre para ele.
No Museu mineiro que tem esse tipo de tipologia, você vai ver 
muito Santo Antônio sem menino, por conta da crença de roubar 
o menino e só devolver quando  a devota cnseguir casar. Santos 
sem mão porque é de encaixe e que o bloco se desprendeu. Isso 
acontece muito.

R: Nesse caso vocês têm uma documentação das peças? Uma das abordagens da 
minha pesquisa é justamente a documentação das obras através da tecnologia a 
laser. Justamente para documentar a forma, pois caso aconteça, tem onde con-
sultar a dimensão, a volumetria. Você tém algo parecido?
E: Possuímos o setor de Registrar que detém todas as nossas in-
formações. Por exemplo, montamos agora uma obra com vidros 
enormes, A Desdobrada do Iran do Espírito Santo, e  o registrar vai 
até lá na galeria onde está a instalação, mede a sala e documenta 
todo esse processo de montagem. Então, se precisar mover algu-
ma coisa, fica tudo registrado em dossiês e memoriais.
Só voltando no assunto da complementação, a obra da tartaruga, 
por exemplo, estamos fazendo testes de complementação para 
partes faltantes com outras rochas. Ali é uma perda decorrente do 
tempo, que não tem como pegar o caquinho e voltá-lo no lugar. 
Vamos começar a fase teste com uma rocha e um adesivo e verifi-
car se conseguimos chegar no tom e complementar sem interferir 
porque ele não tem uma camada de nivelamento, uma camada 
de reintegração para você mascarar a intervenção. Nas esculturas 
em rocha, tem que ser certeiro: ela é o suporte e ponto. 
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R: Esse é um problema da obra da Palas Atenas: se for propor a reposição da 
chapa, tem que ser da mesma tonalidade, o mesmo desenho. Em rocha é difí-
cil. No campus, há muitas colagens, principalmente em época de eleição. Então 
tem uma obra tubular avermelhada onde foi colocado um adesivo branco escrito 
“Vote Nu”. Então eu penso: será que eu tiro ou eu deixo o adesivo, pensando que 
esse papel fez parte da história da escultura?
E: Falando a grosso modo, a intenção do artista não foi essa. Ba-
sicamente, você vai respeitar a história da obra ou a intenção do 
artista. Aqui entra na questão do uso da escultura. A finalidade 
dela é política ou é estética? Se for estético, tira. Mas se for políti-
co, deixa. 

R: Em uma das obras que irei estudar, em uma das vezes que eu a visitei, havia 
uma colagem sobre a Marielle. Numa visita posterior, ela já não estava lá. Reti-
raram o papel e ficou a rebarba. Tem muita pichação também. A obra Canto II na 
parte de trás está toda pichada, com tinta branca e azul. 
E: Isso me fez lembrar de uma pichação na Igreja da Pampulha, 
nos azulejos do Portinari. Foi feito toda a remoção com a equipe 
de conservação do Iphan. Mas antes da intervenção atual, houve 
o caso da pichação.

R: E como você removeria essa pichação?
E: Você deve estudar o material, porque você deve removê-lo mas 
não deve remover a obra. Então, entra na questão do estudo: 
toda vez que você fizer uma intervenção, você estuda a obra e faz 
testes, justamente para a sua intervenção não comprometer mais 
a obra. Então, o trabalho do restaurador envolve toda a pesquisa 
do material exatamente para isso: não deterior mais do que está 
no momento. 

R: Quais são as principais manifestações patológicas que são encontradas em 
Inhotim?
E: Acredito que o principal problema que nós temos é o clima. Nós 
temos um grande problema com o controle de umidade e tempe-
ratura. Esta é a grande vilã. Nós temos a obra “Neither”, da Doris 
Salcedo, que sofreu muito com isso. Hoje nós temos um controle 
rigoroso na galeria, mas há um tempo atrás foi necessário realizar 
uma grande restauração. Ela ficou anos parada buscando uma so-
lução, que só veio com a retirada de todo o sistema de ar e refa-
zê-lo, além de restaurar a obra toda. Assim com as outras obras, 
como o barco que falei da umidade.
É a umidade que leva à corrosão, à formação de musgos, enfim, é 
um grande desafio para o nosso trabalho. Porque aqui, como eu 
te contei, temos a bruma, a variação térmica etc.
Eu esqueci de te falar, mas nós temos todo um trabalho de poda 
da grama também. Os funcionários recebem orientação. Nós da-
mos treinamento para a equipe, pois sao 23 galerias, 45 obras, sal-
vo engano... Então há uma equipe de manutenção que trabalha 
conosco diretamente, com os três restauradores, cada um com 
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uma frente de trabalho. Então essas pessoas são habilitadas para 
fazer o trabalho pela gente. Por exemplo, o Dan Graham e todas 
as obras que têm grama próxima, a poda é feita com tesoura mes-
mo, para evitar que a grama se acumule sobre a obra, e ou sofra 
algum impacto mecânico no processo da poda.

R: Lá no Museu Felícia Leirner, o conservador comentou que antes as obras que 
não tinham grama ao redor, ao chover ficavam todas respingadas de lama. Então, 
tiveram que se atentar com o entorno justamente porque o entorno afeta. No 
campus temos o entorno gramado, mas a maioria das obras ficam sobre uma 
superfície. Porém esse piso não é limpo, então acumula folha próxima da obra, 
junta umidade, atrai insetos etc. 
E: Nós temos 3 restauradores, que fazem parte de uma equipe 
maior, que é a área técnica. Na técnica, temos um gestor (Pau-
lo), um coordenador (Jacson), a equipe de produção, com 5 pes-
soas (Elton, encarregado do acervo artístico, montagens, etc e 
mais quatro), de audiovisual, com duas pessoas (Pedro e Jhonny), 
que cuidam das nossas mídias pois usamos muitos vídeos, temos 
o registrar, que é o Paulo Rodrigues, temos a nossa assistente 
administrativa, os três restauradores e a equipe de manutenção 
composta por 8 pessoas, espalhadas pelo Instituto para fazer a 
manutenção semanal.
Temos também uma equipe a parte da área técnica, também de 
manutenção, mas que são responsáveis pela abertura dos espa-
ços: eles varrem, limpam os vidros, tiram as teias de aranha, eles 
limpam o entorno. Quando tem que fazer uma limpeza mais espe-
cífica, é o conservador que faz a higienização ou está junto duran-
te o processo.

R: Você acredita que seja uma equipe em número suficiente?
E: Não. Imagina, nós temos galeria que valem por um museu, e 
nós temos vinte três. Geralmente, um museu possui três restau-
radores, e aqui nós somos em três para as 23, além das quatro 
reservas técnicas.

R: E considerando só as obras externas, quantas pessoas solucionariam os pro-
blemas?
E: As oitos pessoas já seriam suficientes. 

R: Como minha proposta é mostrar o potencial do campus em se tornar um mu-
seu, lá na frente quem for desenvolvê-lo já poderia ter uma noção de quantas 
pessoas seriam necessárias. Então, umas oito pessoas seriam suficientes.
E: Sim, porque a manutenção semanal não é trabalhosa. Só as 
mais pesadas que exigem mais tempo. Então, se você montar um 
bom cronograma, com menos de oito pessoas conseguiríamos fa-
zer todo o trabalho.
Essas pessoas também são responsáveis por “ligar” as obras. Tem 
obra que já está automatizada mas outras que precisam ligar na 
tomada, apertar o play. Na galeria lago nós temos um projetor, 
então tem que ir ligar o projetor.
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Lá na galeria Psicoativa do Tunga temos tudo: bronze, metal ama-
relo, cobertor, vidro, tecido, líquido, palha, então tem tudo, além 
de iluminação. Temos muitos picos de energia e queima muita 
lâmpada. Nessa galeria temos uma obra que consiste numa mesa 
com um espelho enorme em cima, com taças, garrafas. Então a 
obra é isso e as sombras disso. Logo, se a luz não funciona mui-
to bem você não tem a obra completa como deveria ser, com as 
sombrar projetadas sobre as cortinas.

R: Com relação ao manual você tem alguma referência para utilizar como base 
para sua elaboração?
E: Eu gosto muito de ver os anais do museu Reina Sophia da Es-
panha, pois eles têm um perfil muito parecido com o nosso, mas 
em termos de manutenção eu nunca li nada deles. Eu falo numa 
forma geral para pesquisa de acervo. Com relação à manutenção, 
eu gosto de observar a obra para ter uma visão geral. Por exem-
plo, se a obra é em vidro, o que eu posso fazer? Ah, é bronze, 
então já tenho um procedimento. Na obra do Edgar, fizemos um 
teste para pátina. Então, se a gente fez, testou e gostou, mante-
mos. Mas se fizermos os testes e não der certo, a gente tenta uma 
outra solução e conversamos. Normalmente, então eu penso no 
material e no trabalho do profissional. Também há vezes que eu 
mesma vou testando e anotando.

R: Então não existe uma publicação específica?
E: Não. Nós vamos pesquisando informação. Por exemplo: umida-
de e temperatura. Eu pesquiso e vejo o que o pessoal está fazen-
do e publicando. Os anais do Reina Sophia, o ICOMS, o instituto 
canadense e do meu aprendizado durante o curso de especializa-
ção na UFMG. Às vezes também pesquiso pelo Google, lembran-
do que nem tudo que aparece como resultado é legal. 
Há também a publicação da Marilka Mendes, do Rio de Janeiro. 
Tem o pessoal do Edson Mota Filho, também do Rio, que eu acho 
bem interessante a forma como eles trabalham.

R: Uma última pergunta: para você, qual a importância em se fazer uma manu-
tenção periódica nas esculturas?
E: Eu acho que fazer manutenção é sinônimo de conservação. Pois 
se você faz a manutenção é possível ver o que está acontecendo e 
consegue perceber onde você deve atuar, além de manter aquele 
objeto em bom estado. Então pra mim, manutenção é sinônimo 
de preservação/ conservação. A partir do momento que você tem 
uma boa manutenção, você não tem que passar da conservação, 
não tem que evoluir para uma intervenção direta como restauro. 
Se você conserva, você não tem que restaurar. Para mim são pa-
tamares: preservação, conservação e restauração. E se você  faz 
uma boa conservação certamente não chegará no patamar máxi-
mo, que é o ato de restaurar. Assim, fazer uma higienização, ter 
controle de acessos das pessoas, e fazer uma manutenção bem 
feita você não chega no nível mais invasivo.
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Data: 12 de dezembro de 2019
Local: Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico
Entrevistada: Alice de Almeida Américo (A)
Entrevistador: Reinaldo Luiz dos Santos (R)

R: Como o DPH e a prefeitura agem na conservação dos monumentos de São 
Paulo?
A: Atualmente a prefeitura não possui um programa efetivo de 
conservação. O que realizamos constantemente é o trabalho de 
manutenção, através de limpezas periódicas que são realizadas 
em geral três vezes ao ano por algumas equipes contratadas pela 
AMLURB, que as executam em suas regiões designadas. Após o 
trabalho, as equipes nos enviam um relatório para acompanha-
mento dos serviços. O papel do DPH nestes serviços é apenas de 
orientação sobre os métodos adequados e os produtos a serem 
utilizados. Os responsáveis pela fiscalização deste trabalho são as 
subprefeituras.

R: E quais seriam esses produtos que vocês utilizam?
A:  Quando se trata  apenas  de  sujidade, nós recomendamos 
que a equipe de limpeza  utilize apenas detergente neutro e água 
limpa. Nunca se deve utilizar água de reuso. Orientamos que o 
jato não pode ser direcionado e deve ter uma certa distância para 
que não se prejudique a obra. Em algumas obras que estão com 
problemas como destacamento ou perda de material, orientamos 
para que não haja a aplicação do jato. Em alguns casos em que 
temos pichações, é recomendado o uso de produtos químicos 
como o DELETA 2010 e 2030, sendo o 2030 utilizado quando a pi-
chação é nova, e o 2010 quando a pichação é mais antiga, quando 
temos apenas  a “sombra”. Usamos também o MAX Solvente que 
é biodegradável e possui um cheiro, que segundo os funcionários, 
é mais agradável. Este é muito utilizado para pichações novas, não 
funcionando para as antigas.
Sempre orientamos que na utilização desses produtos, estes não 
sejam aplicados em toda a superfície, mas sim, em pequeno tre-
cho delimitado para teste. Após a aplicação, é verificada a efici-
ência do produto: se de fato fez efeito, o produto é aplicado na 
pichação. Há situações em que acabamos com uma nova mancha 
decorrente da própria limpeza. Neste caso é avaliado o resultado, 
se a limpeza se mostrou visualmente e do ponto de vista da con-
servação mais eficiente, procedemos com a retirada normalmen-
te.

R: Então sempre que a obra está pichada vocês já partem para utilização dos 
produtos químicos ou vocês também utilizam métodos menos agressivos?
A: A recomendação é que as equipes iniciem os serviços a partir do 
método menos abrasivo. Em geral iniciamos os testes utilizando 
água quente, mas o método de limpeza depende muito do tipo de 
material utilizado para a pichação da escultura, sempre buscando 
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a mínima intervenção possível. Nos casos em que a pichação foi 
feita com lápis, por exemplo, os funcionários utilizam borracha.

R: Com relação à área do teste dos produtos químicos para avaliar sua eficiência, 
existe algum padrão para o seu tamanho? Quais seriam suas dimensões aproxi-
madas?
A: Recomendamos que seja em uma área pequena, em torno de 
10 cm por 10 cm. Mas como não estamos lá todos os dias para 
acompanhar, não sabemos se isso está sendo feito corretamente 
ou não. Passamos essas informações para os encarregados que 
acompanham as equipes de limpeza. Porém, não temos essa cer-
teza. Às vezes constatamos que o trabalho não está correto, e 
chamamos a atenção. Mas por ser um trabalho muito extenso, 
fica difícil nós verificarmos tudo.

R: Qual a quantidade de obras existentes? E qual o número de pessoas disponí-
veis para o trabalho? Quantas são de fato necessárias?
A: Hoje temos cerca de 380 obras espalhadas pela cidade. Antes 
de falarmos sobre o pessoal, acho que esse trabalho da conserva-
ção e manutenção teria que vir para o DPH, porque temos um pro-
blema. Como ele fica em outra secretaria, a de obras, e a AMLURB 
está dentro dessa secretaria, fica difícil o nosso acesso às informa-
ções sobre os serviços. Então, a princípio, a conservação e manu-
tenção deveria vir para o DPH, e aí sim, nós precisaríamos de uma 
equipe de umas cinco pessoas. Com as informações dos serviços 
de conservação e manutenção, poderíamos ter duas pessoas para 
acompanhar e vistoriar o trabalho executado diariamente, consi-
derando que também seria necessário um carro para levar essas 
pessoas até os locais. Além de um coordenador, e mais duas pes-
soas que poderiam trabalhar na ánalise de processos, pesquisa e 
elaboração de textos para atualização do inventário, entre outros 
serviços.  

R: Como vocês fazem o controle e vistoria das obras? Tem uma periodicidade 
para a visitação?
A: Como existe muitas obras e existem serviços fora os mencio-
nados anteriormente, fazemos uma vistoria completa de todas as 
obras a cada 2 anos. Neste período, também fazemos algumas 
vistorias sob demanda, ou até mesmo em obras que já sabemos 
que não estão em um bom estado de conservação, nas quais con-
sideramos fazer uma nova vistoria.

R: Com relação à segurança, o DPH é responsável por fiscalizar diariamente a 
obra? Existe alguém responsável por essa tarefa?
A: Não temos de fato um segurança, não tem nem como garantir 
isso porque essas obras estão em espaço público. Então conta-
mos com o apoio da GCM, mas infelizmente nem todas as obras 
têm uma base da guarda. No teatro Municipal por exemplo, existe 
uma base que vigia o teatro e o Monumento a Carlos Gomes. Mas 
em outros casos infelizmente não conseguimos esse apoio, pois 
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a cidade é muito grande. A GCM também faz rondas, pois sabem 
dessa nossa demanda. Passamos ofícios para eles com a relação 
das obras pedindo para que seja feita essa vigilância. Em alguns 
casos eles nos informaram que foram instaladas câmeras, para 
ajudar com a fiscalização, já que não há uma equipe numerosa. 
Então, acaba sendo precário, pois a cidade é muito grande e há 
pouco pessoal.

R:Como funciona a aquisição de obras?
A: Nós temos a Comissão de Gestão de Obras e Monumentos Ar-
tísticos em Espaços Públicos, que analisa toda nova implantação 
de obras de arte no espaço municipal. A prefeitura em si, não com-
pra nenhuma obra nova, recebemos de doações mesmo. As pes-
soas que têm o interesse em doar devem apresentar o projeto, 
uma carta de intenção, além de arcar com toda a implantação da 
obra..  Após a sua inclusão no nosso acervo, a prefeitura passa a 
realizar a sua manutenção.
A comissão foi criada no DPH e é formada por funcionários do 
DPH, da Secretaria das Subprefeituras, um representante do Mu-
seu da Cidade e um da sociedade civil, que é um professor da 
USP. Nas reuniões são analisadas as obras, o currículo do artista, 
a localização, a ambiência, e principalmente em como será feita 
a conservação daquela obra. Nós sempre recebemos propostas 
de novas obras, porém muitas delas são inviáveis para o espaço 
público, principalmente por questão do material, tem obras que 
possuem peças de encaixe muito delicadas, que não apresentam 
resistência suficiente. Assim, tentamos analisar todas as questões 
envolvidas.

R: Existe no DPH algum programa de valorização e promoção das esculturas?
A: Nós estamos realizando o “Patrimônio em debate”, que são 
várias conversas com a população nos bairros e cada mês abor-
damos um assunto diferente. Esse ano já fizemos oito. A ideia é 
levar para a população o que temos de patrimônio no geral, não 
só as esculturas, como os bens tombados, o patrimônio imaterial 
e obras de arte. Após a conversa temos um tempo para receber a 
devolutiva da população sobre o tema, ou seja, o que eles acham 
dessas obras e monumentos, e ideias sobre novas obras. É um 
modo de valorizar porque as pessoas acabam conhecendo o que 
existe. Têm moradores que reconhecem obras do bairro e outros 
que não. Nós percebemos que eles anotam para ir visitar depois.
Temos também a “Jornada do Patrimônio”, que ocorre uma vez 
ao ano. É também um momento que nós temos para mostrar para 
a população e ter esse reconhecimento. Muitas vezes as pessoas 
conhecem as obras mas não sabem o seu significado. Então den-
tro da Jornada nós temos a possibilidade de ter guias que conta-
rão a história dessas obras.
O Núcleo de Monumentos e Obras Artísticas sempre faz ativi-
dades, como o “Caça aos Monumentos”, que é feita no Parque 
Buenos Aires e é voltada para crianças. Entregamos as pistas, e 
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quando as crianças descobrem a escultura, contamos um pouco 
sobre a obra. Assim, as crianças vão aprendendo sobre a histó-
ria de cada obra de uma forma divertida, e conseguimos alcançar 
o público da educação de base, pois as crianças levarão isso aos 
seus pais, professores e outras pessoas.
No cemitério da Consolação, o Eduardo, arquiteto aqui do núcleo, 
faz um passeio pelo cemitério contando sobre as principais obras, 
o que também é uma forma de aproximação.
Além disso, quando conseguimos verbas para a realização de al-
gum restauro ou atividade de manutenção, nós sempre pensa-
mos na divulgação desse trabalho. Agora em janeiro vão iniciar as 
obras de restauro das esculturas do Parque da Luz. Nós faremos 
um canteiro aberto com possibilidade de visitação pública, para 
possibilitar essa troca de conhecimento tanto sobre o trabalho de 
restauração quanto pela história das esculturas.
Entre o final do ano passado e começo desse ano ocorreu um pro-
jeto da Bombril de conservação dos monumentos públicos da Pra-
ça da Sé, do Parque Trianon e das obras do Ibirapuera, na frente 
do MAM. Foi feito um trabalho de conservação que resultou em 
um documentário e um catálogo contando um pouco sobre essas 
obras.
Temos também um jogo que criamos pensando numa atividade 
que envolvesse todo o departamento. A “Caixa Memória Paulis-
tana” foi distribuída em várias casas de cultura e centros culturais 
que existem pela cidade, então qualquer pessoa pode utilizar a 
caixa. Em cada um desses espaços também temos uma pessoa 
que desenvolve as atividades mensalmente, porém não sei como 
está sendo planejado. A caixa possui algumas perguntas sugesti-
vas, além de um jogo de memória que tem os principais edifícios 
de cada região, e para os monumentos acabamos fazendo um 
jogo de dominó.
Então, apesar de poucos funcionários e pouca verba, sempre ten-
tamos fazer o possível para divulgar o patrimônio cultural da cida-
de.

R: Vocês já tiveram um retorno positivo dessas ações? Houve alguma diminuição 
de atos vandálicos?
A: Como a cidade é muito grande, a gente até teve um retorno. 
Porém, mesmo que o retorno tenha sido pontual, para nós foi 
super positivo, como por exemplo no parque Buenos Aires. As 
crianças depois da atividade saem falando sobre o assunto e já 
comentaram, em atividades de outros anos, algo do tipo ‘Ah é, 
eu estava aqui no parque e vi alguém se pendurando na escultura 
e isso não pode’. Então você vê que eles começam a reparar em 
certas ações que eles não reparavam antes.
Fora isso, eu acho que a participação da população está aumen-
tando. Estamos recebendo mais informações, comentários e li-
gações sobre casos de vandalismo. Então, estamos tendo um re-
torno maior. Eu acredito que a população está conhecendo mais 
sobre o trabalho do DPH e sabendo assim quem elas devem pro-
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curar, porque a dificuldade é que muitas vezes elas viam o ato de 
vandalismo, mas não sabiam a quem recorrer.

R: Então tem um retorno positivo. Transmitir para a sociedade é válido pois eles 
entendem e sabem que têm que proteger e não é só um dever do Estado.
A: Sim. Antes nós recebíamos muita cobrança de que nós (o DPH) 
tínhamos que fazer a proteção. Agora, temos maior participação 
de associações, que já conversam conosco de outra forma, no 
sentido de contribuir com o trabalho.

R: No seu ponto de vista, qual o maior desafio para cuidar desse acervo tão gran-
de e com pouco pessoal?
A: Para mim o maior desafio é a conservação dessas obras, pois 
além de existirem técnicas, normas e procedimentos para realizar 
a manutenção, nós também lidamos com o público, ou seja, pes-
soas cujas ações não podemos controlar. Então, mesmo se tivés-
semos a melhor técnica com o melhor restaurador, super compe-
tente trabalhando na conservação, ainda seria difícil, pensando na 
população que interage ali com muita frequência. Temos um caso 
para exemplificar. O Marco Zero no final do ano passado foi res-
taurado durante o programa da Bombril. Em janeiro, um caminhão 
da produção de um evento que ocorria na Praça da Sé, acabou 
batendo no marco, e ele caiu. Por sorte, conseguimos conversar 
com o restaurador, que refez o serviço. Foi um trabalho conjunto 
com a Prefeitura e Subprefeitura, que recolocaram a obra na base, 
e o restaurador.
Então é isso: mesmo que você tenha o melhor restaurador, há 
coisas que ele não consegue controlar. Então a conservação é de 
fato um desafio, quando há interação com toda a cidade.
Fora a população, temos as intempéries, a questão das árvores, 
pombas, o que torna o problema muito complexo.

R: Com relação a esse controle das obras, vocês têm alguma publicação, como 
um inventário? Há alguma iniciativa?
A: Em 2016-2017, com a vistoria de todas as obras, percorremos 
a cidade para a atualização do inventário, para saber se as obras 
estavam de fato no local e se constavam novas. Fizemos também 
uma pesquisa conjunta com as subprefeituras pedindo para que 
elas checassem a lista de obras, a fim de saber se obras novas fo-
ram implantadas, visto existir o problema de instalação  de  obras  
sem  autorização  da  comissão.  Então  o  trabalho  de  atualiza-
ção  é importante para verificar a existência de obras irregulares 
também.  Além disso, estamos trabalhando com a atualização do 
histórico dessas esculturas, para que possamos ter um material 
mais completo. Porém, até o momento, não temos nenhuma pu-
blicação de todo o acervo, mas temos o desejo de fazê-la. O que 
foi publicado anteriormente pelo DPH, foi um livro com as obras 
localizadas na região da subprefeitura da Sé em 1987, e depois, 
em 1993 foi publicado um livro das obras da região da Vila Mariana.
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Data: 12 de novembro de 2019
Local: Laboratório do MAC – Cidade Universitária Armando de Sal-
les Oliveira
Entrevistada: Ariane Soeli Lavezzo (A)
Entrevistador: Reinaldo Luiz dos Santos (R)

R: Com a transferência do MAC para o Ibirapuera, como fica a situação das escul-
turas instaladas na Cidade Universitária?
A: Desde o início a ideia é transferir as esculturas para o MAC, no 
Ibirapuera. Existe todo um processo documentado, de orçamen-
to, de levantamentos, de estudos com os docentes do museu, 
com relação à distribuição das obras no local. Existe a discussão, 
mas há problemas com a estrutura do subterrâneo, como tubula-
ções. Então, a informação que eu tenho agora é de que a SEF está 
fazendo um estudo sobre o subterrâneo para avaliar o que é pos-
sível fazer, e em que lugar dispor as esculturas para poder fazer o 
planejamento. Por enquanto, a informação que eu tenho é essa. 

R: Seriam todas as esculturas?
A: A única escultura que não será transferida e vai continuar na 
antiga sede é uma instalação da Denise Milan. Ela é formada por 
uma pedra, um cristal enorme no meio, uns mandacarus, que es-
tão no jardim interno do edifício. Quando você vinha visitar, tinha 
uma galeria ao lado e do outro lado tinha a biblioteca e no centro 
fica essa obra. Ela foi feita para esse ambiente, então para a artista 
não tem sentido transferi-la para outro lugar. Não conversei com 
ela, mas não sei se ela chegou a avaliar se existe um ambiente no 
MAC Ibirapuera para instalar essa obra. 

R: O projeto foi feito especificamente para o MAC da CUASO.
A: Sim, o projeto é específico. Até eu tenho que fazer uma docu-
mento com orientações, para conservação da peça porque quan-
do a gente tirar todas as obras daqui da USP, ela ficará sob a guar-
da da ECA. 
Eles precisam de uma orientação porque tem água acumulada, 
pois faz parte da obra. Então, tem que ter cuidado, não só com a 
sujeira, mas com os insetos também. Então a gente tinha sempre 
essa rotina de por água com um pouco de água sanitária, com clo-
ro no caso, para evitar o aparecimento de insetos, além da limpe-
za. Então, eu tenho que preparar esse documento para passar es-
sas orientações. Então, que eu sei, essa é a única que ficará aqui, 
as restantes irão todas.

R: Com relação à aquisição de obras? Não especificamente para cá, mas no MAC, 
como vocês adquirem essas obras? É doação?
A: A maior parte das nossas obras são doações. Há poucos casos 
de aquisição. O museu está pensando em usar a verba oriunda 
da concessão do restaurante, que eu não sei exatamente se é 
um aluguel ou uma verba sobre o uso da área externa que não é 
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do restaurante, para adquirir obras, com as condições que os do-
centes acharem pertinentes. Mas como nós estamos resolvendo 
a questão da reserva técnica pois estamos no limite, não temos 
espaço para guardar as obras. 
Aparecem muitas propostas de doações, tanto de artistas quanto 
de colecionadores. Estamos recebendo as propostas, mas esta-
mos dependentes desta limitação de espaço para guarda, porque 
não cabe tudo. Uma parte sempre tem que ficar guardada. Teve 
um período que recebemos muitas doações, inclusive de obras 
grandes. Então, nosso espaço que já era pequeno, ficou menor 
ainda. Mas a maior parte é doação mesmo.

R: É o próprio MAC que estipula os critérios para aceitar doações? Ou passa por 
alguém no campus?
A: É o MAC. No processo de doação geralmente existe uma carta 
de intenção de doação. Antigamente, a pessoa escrevia uma car-
ta para a direção do museu oferecendo a obra. Fazíamos um pa-
recer do conservador da área, se for papel será a equipe do papel, 
se for pintura ou escultura sou eu e a Márcia que fazemos, para 
avaliar o estado que está a obra e informar os problemas, custos 
de manutenção.
Essa análise é importante porque já tivemos um caso de obra que 
veio para comodato e a proposta do artista era ser uma obra efê-
mera, e nós não tínhamos conhecimento disso. Ficamos desespe-
rados, porque a madeira vai deteriorar.

R: Era uma obra externa?
A: Era na área externa. A proposta do artista era que fosse uma 
obra efêmera. Então tinha esse problema. É claro que estamos 
trabalhando muito em discutir muita política de conservação, de 
doação, de baixa porque o tipo de peça não pode ser uma limita-
ção, ou seja, a obra não vai entrar só porque é efêmera. Mas deve 
estar muito bem documentado, porque nosso acervo é tombado 
pelo Iphan. Ou seja, precisamos prestar contas ao Iphan e à Uni-
versidade.
Temos também o parecer dos pesquisadores para ver a pertinên-
cia da obra. Todos os pareceres vão para o conselho deliberati-
vo e é este que aceita ou não. Por conta da mudança do prédio, 
recebemos muitas doações e estamos com limitação de espaço. 
Assim, a comissão de pesquisa, cultura e extensão está discutin-
do um novo formato para receber todas as propostas, como um 
edital para incorporação, a fim de se fazer uma avaliação conjunta 
de todas as propostas. Então estamos trabalhando nisso, em criar 
esse edital.

R: Agora que você falou sobre o Iphan eu lembrei que elas são tombadas. E como 
faz a manutenção: são vocês  os responsáveis pela manutenção das obras ou é 
o Iphan?
A: É o MAC, pois ele que é o proprietário. O processo de tomba-
mento não implica que o Iphan é responsável pela conservação. 
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Existem coleções particulares que são tombadas pelo Iphan. Acre-
dito que há um aspecto ligado à pertinência e à relevância para o 
país.

R: Então, a partir do momento que a obra entra no MAC, ela automaticamente é 
tombada?
A: Sim, porque a nossa coleção é tombada. Quando se fez o pro-
cesso de tombamento, foi feito de todo o acervo. Então, tudo 
que for entrando faz parte do acervo e é tombado.

R: Pelo mesmo processo?
A: Sim.

R: E como o Iphan age frente aos problemas de manutenção das obras no cam-
pus?
A: O Iphan está fazendo visitas periódicas às coleções tombadas. 
Então nós estamos sempre dando um retorno quando há estas vi-
sitas. Esses dias teve uma visita do Iphan de São Paulo no museu. 
Então passamos para eles o que está sendo feito. Eles visitaram 
as obras dos jardins, das reservas, em exposição e as instalações.
Acho interessante, pois dessa forma eles têm noção das limita-
ções das instituições. Como estávamos falando, principalmente as 
obras externas apresentam um custo para tratá-las é alto. Então, 
são questões que pesam. Às vezes não é descaso, mas é difícil 
conseguir um apoio externo para ajudar a mantê-las. 

R: O Iphan não consegue fazer isso?
A: Não sei. Teria que conversar com eles. Em uma última conversa 
que eu tive com eles, a responsável pela parte da conservação fa-
lou que eles estão preparando algo novo e que iriam nos chamar 
para fazer relatórios de tratamentos e intervenções. Não sei como 
será também. Pelo que entendi seria isso: nós iríamos notificar o 
que está sendo feito com as coleções.

R: Como se fosse um controle deles, né.
A: Eu acho que têm dois lados: eles estarem cientes do que está 
sendo feito e para nós, pois teremos documentações tanto no 
museu quanto no próprio Iphan. Isso é interessante porque tere-
mos mais uma garantia de que o histórico dos tratamentos estará 
garantido.

R: As obras são tombadas apenas pelo Iphan?
A: Sim. Pelo que eu saiba, é só pelo Iphan. Acredito que não envol-
ve Condephat ou Conpresp.

R: Com relação à obra retirada, a do Amílcar de Castro que já saiu da Cidade Uni-
versitária, como foi o processo de restauração? Foi você a responsável?
A: Eu acompanhei o projeto, a logística da transferência, até mes-
mo em escolher o lugar. Mesmo estando no aguardo dessa de-
finição para instalar as bases e fazer o projeto de disposição das 
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obras, o diretor já quis levar alguma peça para lá, e decidiu por ser 
essa do Amílcar. Então, analisamos dentro do espaço uma área 
que não teria muito problema. Pode não ser o melhor lugar, mas 
foi o lugar que não tem acúmulo de água e nem goteira constan-
te. Justamente para peça não ficar constantemente molhada. 
Pegamos orientações com a Virgínia, com especialistas, e com o 
pessoal do Laboratório de Corrosão de metais do IPT. 
Fiz também o planejamento do transporte para retirada e envio 
da obra para o Ibirapuera.
Tenho feito orçamentos e diaogado com outros profissionais para 
fazer o tratamento da obra. Porque essa obra foi pichada. Não só 
ela como outras peças do jardim também foram no mesmo mo-
mento, pois até os traços são iguais. O que eu observo é que por 
serem de açol córte, o próprio material em conjunto com a água 
vão diminuindo a intensidade da pichação. Pode perceber que a 
pichação está mais discreta do que ela era antes. 

R: Quando eu fui ao Mac Ibirapuera realmente a pichação estava mais apagada. 
Vocês fizeram algo? 
A:Ainda não fizemos nenhum tratamento, é o próprio tempo mes-
mo, ainda mais por conta da chuva. Além da própria perda de ma-
terial, comum do aço corten. Então, ela está se homogeinizando. 
Logicamente ainda existem as marcas, não ficará tão homogêneo 
assim. 
Temos interesse em fazer um jateamento generalizado nas obras. 
Temos esperança de que como o novo espaço é fechado à noite, 
teríamos um controle maior. Se fizéssemos o jateamento, daría-
mos uma leitura melhor para a obra, e aos pocuos ela ficaria mais 
homogênea. Eu espero que essa seja a última vez que precisa-
remos jateá-la. Não sei se conseguiremos fazer ainda neste ano, 
pois há prcessos burocráticos mas acredito que no começo do 
ano que vem a gente o faça.
O profissional que fará o jateamente deu a ideia de fazer o serviço 
ali. Eu estava com a ideia de conversar com o diretor e colocar um 
banner ou algo para informar o publico. 
Olhem o que estamos fazendo, estamos jateando e por que es-
tamos jateando? Porque a obra foi pichada. Olhem o resultado, 
vejam as  consequencias de um vandalismo. 

R: A partir do momento que você atrai o público, ele se sente responsável por 
cuidar daquilo.
A: Seria interessante aproveitar este trabalho no meio do público 
porque elas podem ver, participar e serem informadas a popula-
ção sobre as consequências: uma pichação implica no jateamento 
da peça inteira, e o quanto isso a danifica, além de sensibilizar o 
público.
É também a oportunidade das pessoas verem um pouco do que 
é feito. Eu vejo que as pessoas ficam curiosas, elas se aproximam 
quando estamos trabalhando e querem entender como é feito. 
Poucas pessoas têm acesso à informação sobre esse tema e con-
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forme este é mostrada, elas vão desenvolvendo interesse na área.
Todo mundo sabe que é chato picharem a parede da sua casa. 
Bem ou mal, é um dinheiro público que está sendo gasto com 
algo, que teoricamente, não era para existir. Ao invés de gastar 
para reverter um ato de vandalismo, o dinheiro poderia ser gasto, 
por exemplo, com a aquisição de obras, patrocinar um artista para 
fazer um trabalho.
Há tantos projetos a serem executados mas o museu não tem di-
nheiro para pagar pois este foi gasto para reverter vandalismo.

R: Eu acredito que uma parte das obras estão sem identificação. Ou seja não têm 
informações básicas como título, autor. Acho importante ter informação porque 
se não tem informação, a pessoa não vai saber o que é.
A: Com a etiqueta ainda as pessoas não conhecem. Acham estra-
nho aquilo. Desde que mudamos para o Ibirapuera, tínhamos o 
interesse de levar as obras para lá.

R: Quando vocês mudaram para o Ibirapuera?
A: Há sete ou oito anos, que estamos nesse processo de ir para lá. 
Já faz bastante tempo.

R: Algumas obras ainda têm placa do MAC aqui. 
A: Sim, elas estão aí. Mas a ideia desde o início era trasnferir e res-
taurar as peças. Então, estamos esperando. Tem a questão do 
custo também. O que impactou muito foi que bem no momento 
em que iríamos mudar, a Universidade entrou em crise. E precisa 
ter dinheiro porque não fica barato. Foi se deparando com outros 
problemas: mudamos para um espaço construído que não tinha 
plantas. Tivemos que fazer como um trabalho arqueológico para 
ir descobrindo o que tinha ali. Outro dia estava conversando com 
uma colega da administração e ela me perguntou quando as es-
culturas viriam. Imagina se ao cortar o terreno uma tubulação é 
furada. É complicad.
Então, estas coisas foram ficando. Mas há esperança.

R: Vai acontecer. Espero que meu trabalho dê forças, e coloque lenha nesse fogo. 
Só uma última pergunta para me ajudar na proposta de criar um manual: há al-
guma periodicidade para manutenção dessas obras?
A: Tínhamos uma tabela com a frequência da equipe. Mas agora 
que mudamos, até para trazer a equipe para cá fica difícil. Lavar 
uma vez por semana é bom, é algo que peço com frequência. Que 
se jogue apenas água, principalmente quando elas forem para o 
Ibirapuera. Como temos muitos pássaros por conta do parque, 
até aqui na Universidade também os têm, há muito excremento 
de pássaro, de cachorro, de gato, até de pessoas. Assim, a água 
tira a poluição e as sujeiras.
A peça da Tomie Ohtake, que tem uma pintura, e essa do Caci-
poré, que é um outro tipo de metal, por exemplo, ficam mancha-
das. Então lavávamos com sabão neutro. Por ser a limpeza mais 
complexa, então fazíamos uma vez por mês. E a limpeza das ou-
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tras com água era semanal. 

R: Água corrente mesmo?
A: Uma água corrente mesmo. Uma dica que um rapaz do IPT que 
trabalhava no Laboratório de corrosão foi de nunca usar água de 
reuso, pois elas acabam tendo alguns componentes que podem 
danificar a obra. Então, sem água de reuso.

R: Então seria um lavagem com água normal mesmo, uma vez por semana.
A: Eu acho isso interessante que é habitual em muitos museus. A 
forma de contratação que temos aqui não permite o desvio de 
função. Por exemplo, quando a área externa fosse lavada, pode-
ria ser utilizada uma WAP para retirar o que está mais impregna-
do. Mas se passar água com frequência não chega a impregnar a 
sujeira. 

R: E vocês têm algum método específico para retirada de líquens, algas ou é só 
lavagem?
A: Só lavamos com água. Não conheço, precisaria pesquisar essa 
informação.

R: O que eu ouvi muito nas entrevistas com outros conservadores é que eles 
usam o sabão neutro e uma bucha macia.
A: Depende da peça. As que possuem alguma textura não dá. Na 
obra da Tomie Ohtake funciona. Porém outras que têm uma su-
perfície mais porosa, o uso da bucha já não dá. 
Essas lavadoras de pressão são boas, porque você controla a 
pressão, então faz-se uma limpeza mais delicada, retirando esses 
resíduos, além da água e sabão.
O pessoal, principalmente do metal, a Virgínia orienta muito isso. 
Eu até fiz um curso na coleção com um peruano sobre restauro 
de metais. O básico é limpar, tirar sujeira, gorduras, com água e 
sabão neutro, que já proporciona um bom resultado.

R: Principalmente para uma conservação preventiva funciona.
A: Exato. Porque se você tirar esses materiais acumulados, e o sa-
baão neutro não irá danificar.
Tem algumas esculturas de bronze que ficavam no jardim interno 
do edifício que antes era o MAC-Anexo. Ficava do outro lado da 
avenida, onde tinha o prédio antigo da reitoria da reitoria. Nele 
tinha um jardim interno onde ficavam várias esculturas: ali utilizá-
vamos água e sabão neutro, semanalmente. 

R: As obras que irei estudar estão em um estado aceitável, mas falta uma manu-
tenção periódica. Igual a conservadora de Inhotim disse, varrer com uma trincha, 
com uma juba, só para tirar a sujeira.
A: Isso. Ou até com uma escovinha macia, você vem ali e tira um 
resíduo.

R: Sim. Porque evita que acumule poeira e água. Se cair uma semente ali...
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A: Ela começa a brotar.

R: Ou vem o passarinho ali e faz seu cocô.
A: E excremento de inseto também. Isso é ruim, danifica até pin-
tura de carro.
Nós temos muitos serviços terceirizados. Quando não era, era 
mais fácil pois pedíamos para o pessoal da limpeza jogar uma água. 
Agora que o serviço de limpeza é terceirizado, o que não está no 
contrato, eles não podem fazer. E nós não podemos pedir porque 
não faz sentido. Mas é algo que a universidade poderia incluir em 
editais de contratação dessas empresas. Temos restauradores no 
MAC, no MAE, no Museu Paulista, de Zoologia que podem orien-
tar a fazer esse edital específico para o cuidado com as peças em 
espaço público. É visível o resultado apenas com o uso da água. 
Com uma lavagem constante seriam evitados muitos problemas. 
Poderia até ser incluído item específico para a contratação do pes-
soal de jardins.
Antes, cada unidade fazia seu contrato de serviços de limpeza 
e jardinagem. Hoje não é mais assim. A USP faz um pregão para 
toda a Universidade. Então fica difícil colocar minúcias. Então, se 
houvesse a oportunidade de incluir essas questões para casos es-
pecíficos... É pouca coisa.

R: Umas duas pessoas talvez dariam conta.
A: Até mesmo coordenar com a própria equipe que já existe. Por 
exemplo, em áreas com obras instaladas, nós daríamos orienta-
ção, faríamos o acompanhamento. Tenho certeza que meus cole-
gas não iriam se opor em acompanhar as peças. Poderíamos até 
propor um revezamento: um mês é o MAC, o outro é o Museu 
Paulista. Poxa, teríamos um bom resultado nas peças. Até se jus-
tificaria o acréscimo de mais peças, pois também não dá para co-
locar muita obra em espaço público se não tem condições para 
cuidar. Há várias peças no Centro que se tornam casa para mora-
dores em situação de rua.

R: As obras da Praça da Sé foram recentemente limpas. Eu tenho uma publicação 
que fala sobre o trabalho que foi feito lá: eles não falam exatamente da técnica, 
mas falam do processo da manutenção.
A: Todo mundo trabalha nessa linha de ter uma atenção constan-
te e higienizar. São coisas pequenas que poderiam ser feitas e que 
daraim um resultado muito bom. Mas não são feitas por diferen-
tes motivos.
Eu vejo que há um certo descaso com as obras de arte. Ninguém 
tem aquela reação: ‘Nossa, sabe aquela praça que tem aquela mu-
lher bonita, ou aquela escultura’. Ninguém se identifica. Então, se 
valorizasse as obras e as pessoas começassem a se identifcar, te-
ria uma movimentação na cidade... Tem muitos aspectos.

R: Eu realmente quero que o projeto funcione. Não quero que ele seja mais um 
que instigue.
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A: Você conversou com o Fábio Donádio do DPH?

R: Eu cheguei a mandar e-mail para ele, para a gente combinar uma conversa 
sobre políticas públicas da cidade.
A: Isso seria legal porque ele já tem muito tempo de DPH. A Alice, 
que fez o curso lá no MAC, entrou agora. Então, como você tem 
interesse em fazer uma proposta, é interessante você conhecer 
quem já se deparou com isso. A cidade tem muita obra pública.

R: Só para a gente finalizar e ajudar meu orientando em IC, o Conrado, com a 
pesquisa dele. Você trabalha no MAC, e as esculturas do MAC são de responsabi-
lidade desse museu. Você teria alguma informação sobre a responsabilidade em 
outras unidades da USP?
A: Se as outras unidades são responsáveis pelas outras esculturas?

R: Isso!
A: Eu acho que elas ficam sob responsabiidade da SEF e da Prefei-
tura. O CPC poderia ter essa informação.

R: Eu já entrei em contato com o CPC, aliás foi o primeiro lugar que procurei. Es-
tamos procurando essa informação. Como a proposta é ter um manual de manu-
tenção, seria interessante identificar esses reposáveis para direcionar o trabalho 
depois de pronto.
A: Tem uma publicação da USP que chama “Meio Ambiente e Pa-
trimônio”. Se não me engano, nesse livro tem várias obras em es-
paço público aqui do campus. Eu não lembro agora. Acabei dando 
o livro para uma amiga. O livro fala não só da vegetação mas das
esculturas. Tem aquela escultura em frente ao IPT...

R: Mas o livro trata da responsabilidade?
A: Eu não sei. Talvez tenha ali a informação de quem pertence a 
escultura.

R: Ele faz parte da coletânea do CPC?
A: Não lembro. Ele é um livro grande, tem uma capa verde ou ver-
melha. Vou procurar e te mando. Essa amiga é bióloga foi no do-
mingo para a Amazônia então só no próximo domingo que irei 
falar com ela. Eu posso pedir pra ela mandar uma foto do livro.

R: Sem problemas, eu vou pesquisar depois porque é interessante para a pes-
quisa.
A: Aquelas que ficam em frente à ECA, salvo engano a responsabi-
lidade é da ECA. 

R: Qual delas? Têm três.
A: Isso, são três. Elas não pertencem à ECA? Porque tem uma em 
frente à FEA na avenida principal e tem em frente à ECA. Na frente 
da FEA tem duas, não tem?

R: Não. Tem apenas a da Tomie Ohtake. Nós Temos uma informação não oficial de 
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que a FEA encomendou a obra da Tomie. Então não é a FEA a responsável? Então 
nessa indecisão, a obra fica naquele estado.
A: Então, é uma judiação com a Universidade. Uma Universida-
de que tem um curso tão conceituado,tem ótimos artistas que se 
formaram aqui, tem profissionais capacitados, e mesmo que não 
tenha, poderia contratar, não pode ficar nesse empurra-empurra. 
É triste.

R: É um problema para a imagem da USP. Falando do potencia do campus, aqui 
nós temos tantos jardins, tantos locais que poderiam ser utilizados como espa-
ços de convivência para a comunidade como um todo e não são aproveitados. 
Infelizmente há uma questão econômica importante, mas são coisas pequenas.
A: Algo que as pessoas não se conscientizam: a prevenção é mui-
to mais barata que o reparo. É muito mais barato fazer um trata-
mento constante de prevenção. Uma higienização contínua evita 
o restauro que será muito mais caro e irá alterar mais a obra. Por 
mais cuidadoso que o restaurador seja, haverá uma interferência 
muito maior. Você consegue com a prevenção manter a peça mais 
íntegra. É muito difícil, depende muito da mentalidade.
As pessoas ficam bravas só porque são chamadas para fazer trei-
namento de brigada. É necessário em tudo. Todo mundo acha 
ruim. Eu já viajei algumas vezes. Em navio, por exemplo, você tem 
que ter treinamento por lei internacional. Mas as pessoas ficam 
bravas, acham que estão tirando um dia do passeio delas. Poxa, 
se você aprende como se comportar e se prevenir, na hora da si-
tuação se for necessário você saberá fazer. Precisa ser feito um 
trabalho de conscientização grande, porque falta isso.

R: No geral, não é só na questão de arte. É em tudo.
A: É a vacina, é o exame periódico. Poxa, uma vez ao ano fazer um 
exame de sangue só para ver se está tudo em ordem. Mesmo com 
o colesteroal lá nas alturas, a pessoa fica pulando, dançando...

R: Comendo frango frito, tomando uma cerveja.
A: Comendo uma leitoa à pururuca e todas as gordurinhas que 
poderiam ser evitadas...
Vamos torcer para que um dia as mentalidades mudem. Vamos 
caminhando.

R: Ariane, muito obrigado pelas informações.
A: Por nada.
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Data: 18 de novembro de 2019
Local: Hospital Universitário
Entrevistado: Marcos Morel dos Reis (M)
Entrevistadores: Reinaldo Luiz dos Santos (R) e Conrado Freire Tos-
cano (C)

C: Como funciona a manutenção das obras no hospital?
M: A limpeza é algo corriqueiro pois possuímos uma empresa es-
pecializada que a realiza. Nós não consideramos como manunten-
ção, pois a manutenção propriamente dita é feita apenas com a 
pintura, e a obra não solicita nada além disso. 

C: E como é realizada a limpeza das obras?
M: Apenas com água, utilizamos a WAP nas obras.

C: Qual a periodicidade?
M: É muito variável. Não possuo uma estimativa. Nós realizamos 
a manutenção quando a obra apresenta um aspeco ruim. Nesse 
caso, chamamos a empresa especializada. A repintura acontece 
a cada ano mais ou menos. Mas a limpeza em si já mantém um 
aspecto de limpeza e não deixa a obra ficar encardida.

R: As obras são feitas de materiais diferentes. Vocês utilizam a mesma tinta para 
as três?
M: Sim, é a mesma tinta. A obra em frente ao HU e a em frente 
à entrada de emergência são do mesmo material, não? Nós não 
possuímos muitas informações sobre elas, mas gerlmente utiliza-
mos a tinta látex acrílico semi-brilho. 

R: Então a manutenção consiste em uma limpeza com a wap quando apresenta  
alguma sujeira e uma repintura anualmente. Eu entrei em contato om vocês al-
guns meses atrás para poder proceder com o escaneamento da obra, e percebi 
que ela realmente estava limpa. A obra em frente ao HU, o Monumento a Liber-
dade, apresenta muito escorrimento por causa da chuva. Então, vocês têm uma 
certa organização em relação à sua manutenção.

C: Outro ponto que estamos abordando na pesquisa é a questão administrativa, 
pois como o objetivo é criar um manual de manutenção, nós queremos entender 
como a USP lida com as esculturas. Há esculturas que a Universidade cuida e 
outras que são os próprios institutos. No caso do HU, são vocês que têm a posse 
da escultura?
M: Isso eu não saberei te informar. Nós cuidamos das esculturas 
porque elas estão integradas na área do hospital. 

R: Já aconteceu, por exemplo, das obras sofrerem alguma depredação ou quebra?
M: Não. Desde que estou aqui, nunca aconteceu. Já faz uns 11 a 12 
anos que estou no HU.

R: Pergunto porque se houvesse alguma quebra seria necessário procurar o res-



242

ponsável pela obra. Então você não tem informação sobre a posse das obras, né?
M: Não, não possuo.

R: Como pretendemos levar esse manual para os responsáveis, estamos procu-
rando quem os são, a fim de direcionar o resultado do trabalho para eles. 

C: Outra questão que gostaríamos de perguntar: você sabe como ocorreram as 
auisições das obras? Como já faz um tempo deve ser difícil saber.
M: Eu precisaria falar com pessoas mais antigas.

R: Você possui o contato delas?
M: Sim, mas eu não sei quem poderia te dar essa informação. Pre-
cisaria ver com a superintendência do Hospital.  Eu acho que a 
superintendência poderia designar alguém que tenha esse conhe-
cimento que eu não tenho.
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Data: 28 de outubro de 2019
Local: Ateliê de Esculturas do artista
Entrevistado: Israel Kislansky (I)
Entrevistadores: Reinaldo Luiz dos Santos (R) e profa. dra. Fabiana 
Lopes de Oliveira (F)

R: Quais os problemas que uma peça metálica exposta ao ar livre pode apresen-
tar? 
I: O grande problema do metal é a corrosão, não só da peça mas 
da estrutura interna que segura essa peça. A questão da corrosão 
da obra é até a menos importante porque o bronze e as ligas me-
tálicas não ferrosas ao patinarem, é criado um isolamento do me-
tal. Então, a pátina é uma oxidação que protege. O fato de a peça 
estar muito verde ou muito preta é até um problema menor. Pode 
haver uma corrosão excessiva, no caso de uma peça submersa, 
ou perdas importantes. A peça estar ao ar livre durante anos não 
é suficiente para ter perdas de matéria. De um modo geral, o gran-
de problema é que muitas vezes essas peças são sustentadas por 
estruturas metálicas ferrosas, que são o grande problema. Por 
isso que o restauro é inevitável, mas devido à estrutura interna. O 
que acontece se sim ou não, tem que ver a parte interna, possível 
desde uma endoscopia, por um furo na base da obra, até mes-
mo fazer uma abertura para vistoriar a parte interna a procura de 
uma corrosão que comprometa a estrutura da peça. Digamos que 
você tenha encontrado um problema sério, você tem que tirar a 
peça toda ou até substituir toda a estrutura metálica.

F: E é possível fazer isso?
I: Lógico. Agora, no Rio Grande do Sul, foi feito o restauro do Mo-
numento a Júlio de Castilho, realizado pelo Antoine Amarger. Foi 
necessário remover toda a obra com um guindaste e refeita toda 
a estrutura com aço inox. Logo, uma vez que não há problema 
interno, a questão é superficial, você precisa controlar a corro-
são e limpar eventualmente as partes com sujeira acumulada. Por 
exemplo, nós vimos várias esculturas manchadas: o verde é onde 
a água passou limpou e oxidou e fez a cor; o preto é onde a água 
não passou e ficou sujeira. Então, via de regra, ao limpar uma obra, 
haverá partes mais esverdeadas do que outras, sendo necessário 
então a uniformização dessa cor. Então, antes de fazer qualquer 
coisa, tem que limpar, mesmo ficando manchada ou não. Pode 
usar sabão neutro, escova neutra, nada que agrida o material.

F: Cerdas macias e sabão neutro?
I: Isso, o que for menos invasivo.

F: Mas no caso de uma esponja, apenas no lado macio?
I: Sim, senão você vai tirar a pátina.

R: Escova de dente para algum detalhe pode?
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I: Sim, tudo o que for macio.

F: Por exemplo, se estivesse no ar livre, e acumulasse água. Teríamos que ficar 
secando e limpando, sempre quando for necessário?
I: Sim. Você também pode fazer um furo e deixar essa água escor-
rer. Inclusive, água parada pode ser foco de dengue. No Ipiranga, 
por exemplo, tínhamos vários lugares de poças d’água. Então, fo-
ram feitos furos e instaladas mangueiras até a saída de água, para 
que não acumulasse mais água. Então, ao limpar, se não há con-
dições de reconstituir a cor, você encera com cera transparente. 
Nós usamos uma mistura de cera de carnaúba com a de abelha. A 
de carnaúba pura deixa a peça esbranquiçada. Esta que já é mistu-
rada é excelente, dá uma bela cobertura e um brilho muito bom. 
Todas as minhas peças são enceradas com esse material. 

R: E você passa essa cera com que ferramenta?
I: Com um pincel, espalha-se pouco material, deixa secar bem, e 
depois faz o polimento. 

F: O polimento é feito com flanela?
I: Isso. Uma flanelinha menos agressiva. Uma vez feito o polimen-
to, está feita a sua conservação. Porém precisa ser feita de tempos 
em tempos, porque a cera sai e a obra volta a oxidar. A cera prote-
ge da sujeira e da corrosão, que altera a cor. E como é misturado 
sujeira e corrosão, vai manchando. Tem esculturas que tendem a 
ficar mais pretas, e outras, mais verdes. Por exemplo, esculturas 
em bronze são avermelhadas pois têm muito cobre. Quando ela 
oxidada, há a formação de um sal de tonalidade verde. Agora o 
latão, que apresenta menos cobre e tem zinco, tende a ficar mais 
escura. Boa parte da fundição brasileira de monumentos públicos 
é em latão, não é bronze. Porque a escola é italiana e não france-
sa. A escola italiana usa muito o bronze porque o latão é muito 
mais fácil de fundir, e o próprio zinco é um antioxidante natural. 
Porém o acabamento sobre o latão é muito mais difícil do que o 
bronze. Este aceita muito mais detalhe e acabamentos posterio-
res à fundição do que o latão. Então o latão é mais fácil porém 
não é muito flexível, além de não apresentar a pátina verde como 
o bronze. Patinar é oxidar a peça artificialmente, ao jogar ácido
sobre a peça ainda quente. Imediatamente adquire a cor, o que
levaria cem anos pode levar apenas duas horas para acontecer.
Então, o verde no bronze vai permanecer mais porque tem um
ambiente em cobre muito maior do que em latão. Então, nossas
obras tendem a escurecer porque o índice de zinco é alto e o de
cobre, é baixo.

F: O ataque de fungos e bactérias afetam o metal?
I: Eu acredito que fungos e bactérias não mexe com o metal. 

R: E pichações?
I: O grande problema da pichação é achar o produto que a remova 
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sem agredir o metal. Se você tem uma pichação e a retira, você 
tira a pátina. Ou seja, você terá que refazê-la. A mágica é tirar a pi-
chação sem remover a pátina. Se remover ambas, eu repatino ou 
faço uma pintura? Se eu refizer pátinas pontualmente, ao esquen-
tar a peça, a cor muda, sendo necessário retirar tudo e refazer 
toda a pátina.

F: Essa cera protege da pichação?
I: Não.

F: Algumas coisas que eu li diziam que numa pichação sobre a cera, poderia ser 
aplicado um vapor. Ao derreter a cera, junto sairia a pichação.
I: Só se a cera for muito espessa.

F: Você optaria por qual solução?
I: Depende do caso. O restaurador Antoine Amarger faz uma lim-
peza e, nos locais mais escuros, ele retoca com tinta para poder 
disfarçar e não precisar refazer a pátina original. Mas também 
teve casos em que ele precisou desmontar toda a obra, devido a 
problemas internos, e repatinar todas as peças. Foram duas solu-
ções distintas.

R: Então, no caso da pichação seria identificar o material da pichação e encontrar 
um produto que o retira sem agredir.
I: Tem pessoas que utilizam nanotecnologia que retira. Eu não sei 
a eficiência. Então, é interessante procurar um profissional que 
trabalha com tinta. Eu não vivenciei casos assim, então não tenho 
muita experiência.

F: Porque para tirar pichação tem que ser algum produto muito agressivo.
I: Não, deve ser existir produtos mais avançados.

R: Como seria possível tirar aquela cera escura encontrada em algumas obras?
I: Nesse caso deve ser feita uma limpeza profunda, e não estou 
falando de água e sabão. Seria necessário utilizar um removedor 
para tirar a cera, com o auxílio de uma esponja ou uma escova. 
Mas no caso da escovação, a pátina seria retirada e teria que ser 
refeita.

F: Com escova de aço?
I: Não, a de latão. A escova de aço deixa resíduos de ferro na obra. 
Há também aquelas que parecem latão mas não são, são apenas 
revestidas.  
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ANEXO C

Apresenta os mapas de danos das esculturas 
Fita de Moebius, Homenagem a Júlio de Mesquita 
Filho e Relógio Solar.
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Filme Depósito Colonização Biológica Crosta

Legenda:

FITA DE MOEBIUS - VISTA FRONTAL
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FITA DE MOEBIUS - VISTA POSTERIOR
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Erosão Fenda Fragmentação e Destacamento

Legenda:

HOMENAGEM A JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VISTA FRONTAL
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Depósito Graffiti Sujidade Colonização Biológica

HOMENAGEM A JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VISTA POSTERIOR
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Erosão Fenda Fragmentação e Destacamento

Legenda:

HOMENAGEM A JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VISTA LATERAL DIREITA
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Depósito Graffiti Sujidade Colonização Biológica

HOMENAGEM A JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VISTA LATERAL ESQUERDA
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Filme Depósito Colonização BiológicaDeformação

RELÓGIO SOLAR - VISTA LATERAL ESQUERDA

Legenda:
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Filme DeformaçãoCorrosão

RELÓGIO SOLAR - VISTA LATERAL DIREITA

Legenda:
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Depósito Colonização BiológicaGraffiti
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Filme DeformaçãoCorrosão Bolha

RELÓGIO SOLAR - PANORAMOA DO VÃO

Legenda:
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Depósito Colonização BiológicaGraffiti Alteração cromática
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Depósito Graffiti Colonização Biológica

RELÓGIO SOLAR - VISTA FRONTAL

Legenda:
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1. SOBRE OS ELEMENTOS DO INVENTÁRIO

O atual inventário das obras escultóricas expos-
tas no campus Cidade Universitária Armando de Salles 
Oliveira (CUASO), sede da Universidade de São Paulo 
(USP) na capital paulista, inclui as obras presentes até 
dezembro de 2018, mês no qual foram encerradas as 
atividades de levantamento em campo. Assim, após 
esta data, este inventário deverá ser atualizado quan-
do peças forem inseridas no acervo uspiano, ou dele 
retiradas. Em um cenário ideal, a atualização deve ser 
realizada com frequência, em intervalo de no máximo 
1 ano entre cada alteração.

Encontra-se no item 3 deste volume, o mapa 
atualizado com o posicionamento das obras expos-
tas no campus.

Os elementos descritivos utilizados para elabo-
ração deste inventário foram coletados da Resolu-
ção Normativa nº 2, do Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) (BRASIL, 2014). Do rol estabelecido pela re-
solução, adotaram-se apenas aqueles considerados 
obrigatórios . Com exceção do campo Título, todos 

1
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aqueles ditos facultativos poderão ser complementa-
dos em trabalhos futuros sobre o mesmo tema. 

Para uma melhor caracterização do objeto, princi-
palmente com relação ao seu percurso em instituições 
culturais e participação em exposições após sua criação, 
será acrescido o item Exposições. Para assegurar o aten-
dimento dos objetivos deste projeto, no que tange a 
questão da entrada de obras de arte para exposição no 
campus, acrescentar-se-á também o item Incorporação.

Classificação
A classificação das tipologias escultóricas utilizou 

a organização de “Thesaurus para Acervos Museológi-
cos” (FERREZ; BIANCHINI, 1897). Um thesaurus é um 
instrumento consultivo que indexa terminologias e suas 
relações semânticas, de modo claro e livre de ambigui-
dades, garantindo maior precisão na classificação dos 
objetos constituintes de um acervo.

Os termos se encontram organizados em três ní-
veis hierárquicos: classe, subclasse e termos/nomes. As 
classes são grupos de elementos que pertencem a um 
mesmo universo. A classe consultada foi Artes Visuais. 
Segundo Ferraz e Biacnhini (1987, p. 3), inseridos nesta 
classe encontram-se “objetos criados, geralmente com 
fins estéticos ou como demonstração de criatividade e 
que integram as artes gráficas, plásticas e cinematográ-
ficas”.

As subclasses são subdivisões da classe principal 
que agrupam objetos de mesma categoria funcional. 
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Assim, a classe Artes Visuais apresenta as seguintes sub-
classes: construção artística; desenho; escultura; estam-
pa; filme; pintura. Neste trabalho, trabalhar-se-á apenas 
com os objetos inseridos na subclasse Escultura. De 
acordo com Lourenço (CPC, 1997, p. 148), 

escultura é a “[...] arte e a técnica de 
plasmar a matéria, entalhando a ma-
deira, modelando o barro, cinzelando a 
pedra ou o mármore, fundindo o metal 
etc., a fim de representar ou criar formas 
em relevo ou em três dimensões[...]”. 

Assim, todo objeto tridimensional exposto no 
campus CUASO, composto por diferentes materiais, 
possuidor de volumes que o individualiza enquanto 
obra, enquadra-se nessa definição.

Termos e nomes individualizam os elementos, 
identificando-os por meio de suas características espe-
cificas. A subclasse Escultura abrange os seguintes ele-
mentos:

• Busto: representação de uma figura humana 
que compreende a cabeça, o pescoço, os om-
bros, o princípio dos braços e parte do tronco 
(MARCONDES, 1998). As hermas são bustos 
esculpidos de forma que o peito, as costas e 
os ombros são cortados em planos verticais ou 
em ângulo de 45° (CPC, 1997).

• Cabeça: representação em vulto  ou em relevo 
da extremidade superior do corpo humano ou 
da extremidade anterior do corpo do animal 
incluindo a cabeça e o pescoço (CARVALHO, 
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2004). Distingue-se do busto por não ir além 
do tratamento do pescoço (MARCONDES, 
1998).

• Escultura abstrata: obra plástica que se vale 
exclusivamente dos elementos puros: formas, 
linhas, cores, despojados de toda imagem fi-
gurativa (ver Abstrata, Arte em MARCONDES, 
1998).

• Escultura religiosa: escultura que representa 
elementos de tradição religiosa.

• Estátua: escultura de vulto, lavrada, fundida ou 
modelada, representando uma figura humana 
ou animal, que constitui uma representação 
realística, de tamanho variável, podendo ir da 
metade do natural até às grandes dimensões 
da estátua colossal (MARCONDES, 1998).

• Grupo escultórico: termo identifica a reunião 
de duas ou mais esculturas de vulto sobre o 
mesmo suporte que participam numa mesma 
acção [sic] ou estão relacionadas por uma si-
tuação que lhes é comum (CARVALHO, 2004),

• Mão: escultura que representa uma figura hu-
mana mostrando apenas a mão.

• Máscara: representação da face humana [...] 
esculpida (MARCONDES, 1998).

• Memorial: objeto arquitetônico, escultural ou 
placa, que soleniza pessoa ou evento (BUR-
DEN, 2006).



11

• Peça de grupo escultórico: uma das obras que 
constitui um grupo escultórico.

• Relevo: obra esculpida que apresenta elemen-
tos em ressalto de um fundo; o relevo pode 
variar desde o baixo-relevo até ao alto-relevo, 
de acordo com o volume mais ou menos pro-
nunciado que as formas apresentam, mas é 
por princípio inferior a 3/4 do seu volume real. 
(CARVALHO, 2004)

• Torso: estátua representando o tronco huma-
no, sem cabeça nem membros (MARCONDES, 
1998).

Este inventário contemplará os três níveis de clas-
sificação acima. Caso não seja possível enquadrar uma 
obra escultórica em alguns destes, acrescentar-se-á um 
sinal de interrogação parentético.

Título da obra
Trata-se da denominação dada ao objeto pelo au-

tor, curador ou pelo profissional da documentação. Na 
ausência de nomenclatura conhecida, atribuir-se-á Sem 
título.

Localização
Elemento indicativo do endereço em que se en-

contra o objeto dentro do campus CUASO.
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Resumo descritivo e Iconografia
Trata-se de uma descrição textual resumida do ob-

jeto, apresentando as suas características físicas que o 
identifique inequivocamente, além de caracterizar aqui-
lo que a obra representa, ou seja, sua iconografia. Se-
gundo Carvalho (2004, p. 70),

Este sub-campo [...] prevê o registo dos 
temas mais variados, [...] sem fronteiras 
rígidas entre a representação de narra-
tivas e a representação ornamental ou 
decorativa. [...] são registados os dados 
relativos ao assunto segundo as defini-
ções iconográficas da literatura históri-
ca e artística, [...] descritos com termos 
simples e objetivos.

Assim, procurar-se-á responder a algumas pergun-
tas elencadas (CARVALHO, 2004): Qual o significado 
principal da imagem? Quem são as personagens? Quais 
as características que as individualizam? Quais os seus 
nomes? Que elementos se associam às personagens no 
significado principal? A imagem contém significados se-
cundários?

Autor e data de produção
Apresenta o nome do(s) autor(es) da escultura, 

além da data de produção e/ou instalação da obra. Na 
ausência de atribuição autoral da obra ou de informação 
sobre a época de produção, colocar-se-á ponto de inter-
rogação parentético.
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Material e técnica construtiva
Apresenta os materiais que compõem o objeto, 

hierarquizando sempre a sua maior área confeccionada/
manufaturada e a técnica empregada na sua manufatu-
ra.

Dimensões
Apresenta as dimensões físicas do objeto, de 

acordo com sua forma. Por se tratar de elementos tri-
dimensionais, adotar-se-ão as medidas de altura, largu-
ra e profundidade, nessa sequência, do paralelepípedo 
que circunscreve a obra. Quando a obra possuir formato 
cilíndrico ou circular, indicar-se-ão altura, diâmetro(s) e/
ou espessura da chapa. Algumas dimensões foram re-
tiradas de CPC (1997) e Perroti (2010), e outras foram 
medidas em campo, com a utilização de uma trena.

Conservação
Indica o estado de conservação em que se encon-

tra o objeto, apresentando as manifestações patológi-
cas mais abrangentes e/ou graves que atingem a obra.

Incorporação
Registra as informações referentes à incorporação 

da peça para o acervo uspiano de bens escultóricos, in-
cluindo dentro das possibilidades: nome dos envolvidos, 
tipo e data da incorporação.
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Exposições
Registra informações sobre a participação da obra 

em outras exposições fora do campus, indicando nome 
da exposição, local, e data do(s) evento(s). Finaliza-se 
este item colocando a oração “Permanente no campus 
desde sua instalação”.

Registros fotográficos
Neste segundo volume, todas as imagens utiliza-

das são o resultado do trabalho e da visão artística do 
fotógrafo Júlio César Bazanini. O atual registro das escul-
turas contou com o apoio da equipe da Sessão Técnica 
Audiovisual da Fau (FotoVídeoFAU) e procurou ressaltar 
um novo interesse em relação às peças expostas, tiran-
do o melhor partido dos elementos que as compõem.
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2. LOCALIZAÇÃO DAS ESCULTURAS

O mapa com a localização das esculturas foi ela-
borado após vistorias periódicas realizadas durante o 
biênio 2017-2018. Tomando como base os edifícios, 
ruas e praças próximos às obras, foi possível posicio-
ná-las no esquema a seguir.

O sequenciamento numérico proposto se ba-
seou exclusivamente no roteiro principal percorrido 
durante as vistorias, saindo da portaria 1 e atraves-
sando o campus em sentido  anti-horário. 

Percebe-se uma maior concentração de obras 
expostas no eixo da Rua da Praça do Relógio, em 
frente ao edifício da antiga sede do Museu de Arte 
Contemporânea da  USP (MAC USP), atualmente de-
signado por Espaço das Artes, da Escola de Comuni-
cação e Artes (ECA).

2



01 Monumento a Armando de Salles Oliveira (Bruno Giorgi)

02 Evolução (Erasmo de Tolosa)

03 Homenagem a Ernesto de Souza Campos (Luis Morrone)

04 Marco da Eterna Amizade entre Brasil e Japão (Tomie Ohtake)

05 Homenagem a Júlio de Mesquita Filho (Caetano Fraccaroli)

06 Relógio Solar (Caetano Fraccaroli)

07 (ver Detalhe I)

a. Sem título (Ester Grinspum)

b. Sem título (Maurício Bentes)

c. Auriga I (Horst Kohlen)

d. Sem título (Amílcar de Castro)*

08 (ver Detalhe II)

a. O Quadrado, o Círculo e o Disco Fragmentado (Emanoel Araújo)

b. Vitória de Samotrace 2000 (Caciporé Torres)

c. Sem título (Márcia Pastore)

d. Ultramarinho (Tomie Ohtake)

e. Perfis (Simon Benetton)

f. Catedral (Luiz Hermano)

g. Canto II (Eliane Prolik)

09 Torre do Relógio (Elisabeth Nobiling e Rino Levi)

10 Memorial em Homenagem aos Membros da Comunidade USP que 

foram perseguidos e mortos por motivações políticas durante o regime 

Militar (1964 - 1985) (Núcleo de Estudos da Violência da Universidade)

11 A Construção (Caciporé Torres)

12 Lugar com Arco (Norma Grinberg)

13 ECA (Erasmo de Tolosa)

14 Árvore (Caciporé Torres)

15 Sem título (Tomie Ohtake)

16 Politécnica (Erasmo de Tolosa)

17 Sem título (José Resende)

18 Palas Atenas (Denise Milan e Ary Rodrigo Perez)

19 Monumento a Ramos de Azevedo (Galileo EMendabili)

20 Coluna civilizatória (Márcia Macul e Sérgio Prado)

21 Marco Comemorativo dos 30 anos do Instituto de Física (desconhecido)

22 A Missão (Erasmo de Tolosa)

23 Monumento à Liberdade (Caetano Fraccaroli)

24 Fita de Moebius (Caetano Fraccaroli)

25 Homenagem do Instituto de Química da USP a Ana Rosa Kucinski Pro-

fessora sequestrada e morta pela ditadura (Kimi Nii)

16

LEGENDA

* Esculturas retiradas durante o desenvolvimento desta pesquisa.
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Siglas:
EEFE - Escola de Educação Física e Esportes
CEPEUSP - Centro de Práticas Esportivas da USP
IEB - Instituto de Estudos Brasileiros
EDUSP - Editora da USP
CRUSP - Conjunto Residencial da USP
FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e CIências Humanas
ECA - Escola de Comunicação e Artes
FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

FEA - Faculdade de Economia e Administração
IAG - Insituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
IEE - Instituto de Energia e Ambiente
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
ICB - Instituto de Ciências Biomédicas
FOFITO - Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
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3. ESCULTURAS NA CUASO

A Cidade Universitária apresentava, até dezem-
bro de 2019, 33 esculturas instaladas em suas depen-
dências. A obra Sem Título, de Amílcar de Castro, foi 
retirada do campus no mês de dezembro de 2018.

Convém salientar que o estado de conservação 
descrito neste catálogo tem caráter pontual no tem-
po, ou seja, periodicamente precisa ser atualizado. 
Assim, para fins de documentação, as informações 
dispostas neste item faz referência ao período do de-
senvolvimento deste projeto (2018-2019).

As informações levantadas foram organizadas 
de acordo com os itens estabelecidos pela normati-
zação nº 2 do Ibram. No desconhecimento de quais-
quer informação, o item será excluído do catálogo.

3
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Classificação: Estátua pedestre

Localização: Praça Reinaldo Porchat, entrada 
da Portaria 1 do campus.

Resumo descritivo e iconografia: Estátua pe-
destre de Armando de Salles de Oliveira (São 
Paulo, SP, 1887 – São Paulo, SP, 1945). Enge-
nheiro formado pela Escola Politécnica, ca-
sou-se com Raquel de Mesquita, filha de Júlio 
de Mesquita, dono do jornal O Estado de São 
Paulo, assumindo a presidência da sociedade 
logo após a falência do sogro . Foi nomeado 
por Getúlio Vargas como interventor do estado 
paulista, em 1933. No ano seguinte, assinou o 
decreto de fundação da USP Candidatou-se à 
presidência, em 1937, recebendo apoio de gru-
pos oposicionistas a Vargas. Após a instituição 
do Estado Novo, exilou-se na França, Estados 
Unidos e Argentina, retornando ao Brasil ape-
nas em 1945. A estátua se apresenta olhando 
para frente, na direção da Portaria 1, com braços 
levemente afastados do corpo, e pés alinhados 
com os ombros. O homenageado encontra-se 
vestindo toga universitária, lisa e pouco deta-
lhada. Apresenta também traços fisionômicos 

Monumento a 
Armando de Salles Oliveira
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pouco trabalhados. Encontra-se sobre base de cor clara, 
composta por três módulos: superior, central e inferior. 
As laterais do módulo superior avançam até próximas às 
mãos da estátua, encostando levemente em sua mão 
direita. Há inscrição em alto relevo na parte frontal do 
módulo superior da base, com o nome do homenage-
ado – Armando de Salles Oliveira- porém constata-se a 
ausência de algumas letras. Encontra-se também uma 
placa de material não identificado no canto superior do 
módulo central, com as seguintes informações:

Monumento a Armando de Salles Oliveira
Autor: Bruno Giorgi

Armando de Salles de Oliveira
(1887 – 1945)

Engenheiro, jornalista e político, participou da Revolução Constitu-
cionalista de 1932. Foi interventor federal em São Paulo e, depois, ele-
geu-se governador do Estado em 1935. Afastou-se do cargo, no ano 
seguinte para concorrer à Presidência da República UDB. Foi preso e 
exilado após a implantação do Estado Novo, em 1937. Dirigiu o jornal 
O Estado de S. Paulo e foi um dos editores da Revista Brasil. Assinou 

o decreto nº 6283 da Fundação da Universidade de São Paulo, datado 
de 25 de janeiro de 1934, quando ocupava o cargo de interventor do 

Estado.

Autor e data de produção: Bruno Giorgi (1905, Mococa 
–1993, Rio de Janeiro) | 1977.

Material e técnica construtiva: A estátua é feita em me-
tal e o pedestal, em concreto. 
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Dimensões (Estátua | Base)

Altura (cm): 466 | 266

Largura (cm): 180 | 205

Profundidade (cm): 100 | 140 

Conservação:  a estátua apresenta regiões com pátina 
esverdeada. Há manchas de sujeira no contorno das 
letras ausentes no alto relevo frontal. Apresenta des-
gaste das juntas de acabamento entre as placas do re-
vestimento, pelas quais é possível visualizar material es-
farelável não identificado. Fissuras no módulo superior 
podem ser verificadas, logo abaixo dos pés da estátua.

Incorporação: Doação oficial do governador Paulo Egy-
dio Martins à USP, em 1977.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Jardim da Escola de Educação Físi-
ca e Esporte (EEFE)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma obra composta por sete cilindros vazados, 
de cor alaranjada, agrupados em torno do tubo 
central, fixo no chão. Cada tubo representa 
uma década de aniversário da EEFE.

Autor e data de produção: Erasmo Magalhães 
Castro de Tolosa (? – 2018) | 2004

Material e técnica construtiva: Os cilindros são 
de metal, pintados, interligados por solda e pa-
rafusos.

Dimensões:

Altura (cm): 540 

Largura (cm): 102

Profundidade (cm): 90

Evolução
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Conservação: a escultura está suja, com marcas de oxi-
dação do ferro, principalmente no interior dos tubos ci-
líndricos.

Incorporação: Doação da fábrica Jacto de Pompéia.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.



29





31

Classificação: Herma

Localização: Praça Prof. Rubião Meira, próximo 
ao Centro de Práticas Esportivas da USP (CE-
PEUSP)

Resumo descritivo e iconografia: Herma de 
Ernesto de Souza Campos (Campinas, SP, 1882 
– São Paulo, SP, 1970). Engenheiro politécnico, 
médico e embaixador, formou-se pela Escola 
Politécnica e pela Faculdade de Medicina de 
São Paulo. Durante o governo de Armando de 
Salles de Oliveira, foi um dos idealizadores e 
articuladores da criação do campus universitá-
rio do Butantã, além de dirigir as faculdades de 
medicina e de filosofia, ciências e letras da USP 
. Foi nomeado, em 1946, como Ministro da Edu-
cação e Saúde Pública no governo do general 
Eurico Gaspar Dutra. Sob sua gestão novas uni-
versidades foram criadas no Paraná, na Bahia, 
em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, recebendo os títulos de Di-
retor e Professor Honorário nessas instituições. 
Atuou também na área diplomática, exercendo 
as funções de embaixador especial do Brasil na 
Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina e 

Homenagem a 
Ernesto de Souza Campos
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no Uruguai. A escultura apresenta traços fisionômicos 
fiéis ao homenageado, que se encontra vestindo paletó, 
camisa e gravata. A base é composta por três módulos 
de planta quadrada. Na parte frontal do módulo supe-
rior, sobre placa pichada, encontram-se informações so-
bre o homenageado:

Ernesto de Souza Campos
21-9-1882                  1-1-1970

Professor – Educador – Humanista
Um dos artífices dessa Cidade Universitária Benemérito por sua parti-

cipação no desenvolvimento da  Universidade Brasileira

A lateral esquerda do módulo superior encontra-se sem 
o revestimento de granito rosa. Ao lado esquerdo da 
herma, encontra-se assinatura do autor – L.Morrone.

Autor e data de produção: Luís Morrone (1906, São 
Paulo –1998, São Paulo) | 1982.

Material e técnica construtiva: A herma é feita em me-
tal, assentada sobre pedestal de concreto revestido por 
granito rosa polido. Não há informações sobre as técni-
cas da confecção.

Dimensões (Busto | Base):

Altura (cm): 70 | 170

Largura (cm): 62 | 80

Profundidade (cm): 58 | 80
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 Conservação: a herma apresenta regiões com manchas 
de sujeira e pátina esverdeada. Há mancha escura sobre 
seu rosto, que aparenta ser ação de vândalos. A base 
encontra-se com revestimento em granito rosa incom-
pleto na lateral esquerda, que se destacou pelo assen-
tamento inadequado da placa. Há problemas quanto ao 
assentamento do revestimento visto que o material se 
encontra instável.

Incorporação: Encomenda da reitoria da USP por oca-
sião da comemoração do centenário de nascimento do 
homenageado, em 1982.

Exposição: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Em frente à Casa de Cultura Japo-
nesa.

Resumo descritivo e iconografia: a escultura 
é composta por dois semicírculos dobrados ao 
meio, formando ¼ de círculo, instalados direta-
mente sobre o solo. A obra foi inaugurada pelo 
casal de imperadores japonês Akihito e Michiko 
ao visitarem o campus, em 1997.

A obra apresenta inscrição em sua lateral direi-
ta, com os dizeres:

Marco da Eterna Amizade 
entre Brasil e Japão

Inaugurado por Sua Majestade Imperador Akimito
USP Universidade de São Paulo

06 de Junho de 1997

Apoio: Banco América do Sul - Yakult Honsha do Brasil

Autor e data de produção: Tomie Ohtake (1913, 
Kyoto, Japão – 2015, São Paulo) | 1997

Material e técnica construtiva: a escultura é 

Marco da Eterna Amizade entre 
Brasil e Japão
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construída por estrutural treliçada de metal, revestido 
em aço inoxidável. As chapas estão soldadas entre si, 
além de apresentar parafusos alinhados na vertical em 
algumas regiões.

Dimensões:

Altura (cm): 500

Largura (cm): 400

Profundidade (cm): 730

Conservação: a escultura encontra-se riscada e pichada 
na sua face principal, voltada para a Casa de Cultura Ja-
ponesa. Apresenta-se suja e com manchas de umidade, 
principalmente entre as chapas de aço.

Exposições: Permanente no campus, desde 1997.
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Classificação: Cabeça 

Localização: Praça do Relógio Solar.

Resumo descritivo e iconografia: Cabeça de 
Júlio de Mesquita Filho (São Paulo, SP, 1892 – 
São Paulo, SP, 1969). Em 1904, aos doze anos, 
foi enviado à Europa para finalizar seus estudos, 
iniciados na Escola Caetano de Campos . Ao re-
tornar ao Brasil, formou-se em Direito pela Fa-
culdade de Direito de São Paulo, iniciando sua 
vida política ainda quando estudante universi-
tário. Enquanto advogado, defendeu a conces-
são de reinvindicações trabalhistas da época. 
Paralelamente à profissão, trabalhou no jornal, 
O Estado de São Paulo, propriedade do seu pai, 
Júlio de Mesquita. Participou do movimento re-
volucionário de 1932, atuando no vale do Para-
íba. Derrotado, foi preso e exilado em Lisboa, 
deixando a direção do jornal entregue a seu 
cunhado, Armando de Salles Oliveira. Durante 
o exílio, dedicou-se a estruturar seu projeto de 
construção de uma universidade em São Paulo, 
sendo considerado um de seus fundadores. A 
cabeça apresenta expressões da personalidade 
do homenageado (CPC, 1997), e encontra-se 

Homenagem a 
Júlio de Mesquita FIlho
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apoiada sobre base quadripartite. Na lateral direita da 
cabeça, encontra-se escrito o nome do autor: Caetano 
Fraccaroli.

Autor e data de produção: Caetano Fraccaroli (1911, Ve-
rona, Itália – 1987, São Paulo) | 1969.

Material e técnica construtiva: A cabeça é feita em me-
tal, assentada sobre pedestal quadripartite de granito 
branco e cinza sem polimento. O conjunto está assenta-
do sobre base de concreto.

Dimensões (Cabeça | Base):

Altura (cm): 58 | 170

Largura (cm): 40 | 77

Profundidade (cm): 45 | 77

Conservação:  a obra encontra-se suja e pichada: há lá-
grimas no rosto do homenageado, que se supõe não 
fazer parte da escultura, além de intervenções no pe-
destal, como pichações e colagens. Algumas partes da 
cabeça, como nariz e orelhas, se encontram ocupadas 
por ovos e ninhos de pequenos insetos. As duas placas 
que existiam fixadas na obra, conforme visto em levan-
tamentos anteriores, já não se encontram no local.

Incorporação: A sugestão da homenagem partiu do 
ex-reitor da USP, Luís Antonio da Gama e Silva, sendo 
apresentada ao Conselho Universitário. A escultura foi 
vencedora de concurso público, em 1969.

Exposição: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Título: Relógio Solar

Localização: Praça do Relógio Solar

Descrição: Ponteiro branco confeccionado em 
chapas metálicas, apresentando um vão que 
liga um tronco de pirâmide de base triangulara 
a outro bloco de mesmo formato, porém que 
se encontra apoiado sobre a menor aresta da 
base. O entorno possui acabamento em mo-
saico, formando linhas de marcação do horário 
solar, datas de equinócios e solstícios, além de 
signos zodiacais. A escultura foi implantada se-
guindo orientações técnicas do Instituto Astro-
nômico e Geofísico da USP. A sua utilização se 
dá pela observação da projeção da sombra do 
ponteiro sobre o mosaico. Há uma placa afixa-
da na lateral esquerda da obra:

Relógio Solar
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RELÓGIO SOLAR
Autor: Caetano Fraccaroli 

Supervisão do Projeto: Vera Pallamin
O Relógio Solar é um dos últimos projetos de Caetano Fraccaroli 
e foi realizado em 1985. Após o falecimento do autor, o projeto 

foi supervisionado por Vera Pallmain, professora da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo desta Universidade.

Autor e data de produção: Caetano Fraccaroli (1911, Ve-
rona, Itália – 1987, São Paulo) sob supervisão da profa. 
Vera Pallamin | 1985.
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Material e técnica construtiva: O ponteiro é composto 
por chapas metálicas, assentado sobre fundação em 
concreto.

Dimensões

Altura (cm): 600 

Largura (cm): 312

Profundidade (cm): 1387

Conservação: a escultura encontra-se pichada, possui 
sinais de oxidação e crescimento de fungos, além de 
apresentar escorrimento na sua parte frontal. Há recor-
tes inutilizados no vão da escultura, onde possivelmen-
te seriam instaladas luzes para iluminação. Há elemento 
se destacando da base, na região interna do vão, onde 
também se verifica o desenvolvimento de colmeias de 
insetos, configurando riscos de acidentes aos usuários. 
O mosaico do entrono apresenta crescimento de vege-
tação entre os fragmentos de rocha, além de destaca-
mentos.

Incorporação: Solicitação direta do ex-reitor da USP, 
Hélio Guerra Vieira, sendo a encomenda entregue em 
1985.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Peça de grupo escultórico

Localização: Rua da Praça do Relógio, próximo 
à Editora da USP (EdUSP)

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
um objeto cilíndrico, com raio crescente da fun-
dação até próximo à borda, onde volta a dimi-
nuir. A obra fez parte de um grupo escultórico, 
chamado O Duplo e o Tempo, constituído pela 
peça e por um desenho sobre papel aches.

Autor e data de produção: Ester Grinspum 
(1955, Recife - ) | 1988.

Material e técnica construtiva: metal.

Dimensões:

Altura (cm): 350

Diâmetro (cm): de 170 a 250

Conservação: a superfície encontra-se oxida-
da, com aparecimento de líquens, pichações e 
ovos de insetos. Desenvolve-se vegetação na 
parte oca da obra.

Incorporação: Doação ao MAC por Sara e Salo-
mão Grinspum, realizada em junho de 1990.

Sem Título
(Ester Grinspum)
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Exposições:

XX Bienal Internacional de São Paulo (Pavilhão Cic-
cillo Matarazzo -Pavilhão da Bienal, out-1989)

Aquisições e Doações Recentes (MAC; jun-1990)

Permanente no campus desde agosto de 1990.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, próximo 
á EdUSP

Resumo descritivo e iconografia: Peça cilíndri-
ca oca que apresenta trinca vertical proposital 
ao longo do seu comprimento, com borda su-
perior seccionada transversalmente de forma 
irregular. Originalmente, apresentava lâmpada 
fluorescente em seu interior, propondo o con-
traste entre materiais foscos e brilhantes.

Autor: Maurício Bentes (1958, Rio de Janeiro – 
2003, Rio de Janeiro) | 1988

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita em metal pintado com tinta asfáltica, e en-
contra-se instalada diretamente no solo.

Dimensões:

Altura (cm): 540

Diâmetro (cm): 100

Conservação:  a obra apresenta-se incompleta, 
pelo fato de as lâmpadas internas não funcio-
narem. Imagens de CPC (1997) mostram que a 

Sem Título
(Maurício Bentes)
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obra foi deslocada do seu local original. Há evidentes si-
nais de oxidação, além da presença de colagens sobre a 
superfície da obra.

Incorporação: Doação pela São Marcos Minas S/A Con-
dutores Elétricos, por meio da Associação dos Amigos 
do MAC (AAMAC), ao MAC, realizada em março de 1989. 

Exposições:

Liberdade (Galeria de Arte Ipanema; mai-1988)

3x3: 3 artistas, 3 dimensões (Casa de Cultura Laura 
Alvim; dez-1988)

Aquisições e Doações Recentes (MAC; jun-1990)

A Sedução dos Volumes (MAC; out-1992)

Permanente no campus desde setembro de 1993.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te à EdUSP

Resumo descritivo e iconografia: A escultura é 
composta por três barras cilíndricas ocas, duas 
rodas e alguns detalhes em bronze. A barra 
apoiada sobre o solo apresenta coroa em sua 
extremidade e placa no meio do seu compri-
mento. Ela liga as duas rodas e serve de suporte 
para as demais barras. Estas se encontram po-
sicionadas na vertical e conectadas na sua ex-
tremidade mais alta, a um detalhe que lembra 
a letra T, a. Originalmente, a barra com a coroa 
é a que ficava na vertical, enquanto que as de-
mais, apoiadas sobre o solo.

Autor e data de produção: Horst Kohlem (? Ale-
manha - ? | 1995-96

Material e técnica construtiva:  escultura em 
metal cujas partes estão montadas e parafusa-
das.

Auriga I
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Dimensões:

Altura (cm): 250

Largura (cm): 123

Profundidade (cm): 248

Conservação: a obra está posicionada diferente do origi-
nal, além de estar quebrada na ligação das barras com as 
rodas, motivo que talvez justifique o seu posicionamen-
to diferenciado. Além disso, encontra-se suja e pichada.

Incorporação: Doação de Jens Olesen e Klaus Stoe-
ckmann ao MAC, em setembro de 1997.

Exposições: Permanente no campus desde setembro 
de 1997.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: MAC Ibirapuera (desde dezembro 
de 2018)

Resumo descritivo e iconografia: chapa circular 
recortada e dobrada, compondo formas diver-
sificadas de acordo com o local de observação. 
Internamente, apresenta cortes retos e angulo-
sos. A obra faz parte da coleção de obras geo-
métricas abstratas do autor, possuindo assina-
tura atrás da chapa metálica, próximo à base.

Autor e data de produção: Amílcar de Castro 
(1920, Paraisópolis – 2002, Belo Horizonte) | 
1985.

Material e técnica construtiva: A peça é feita 
utilizando o corte e a dobra de chapa circular 
metálica. Encontra-se assentada sobre base de 
concreto.

Dimensões:

Altura (cm): 110

Diâmetro (cm): 250

Espessura (cm): 0,72

Sem título
(Amílcar de Castro)
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Conservação: a escultura apresenta conservada em sua 
forma, não havendo sinais de desgaste. Porém, encon-
tra-se oxidada, além de apresentar riscos e pichações 
na superfície. Sob a peça encontra-se caixa de luz em-
butida na base de assentamento, porém sem fiação. 

Incorporação: Obra adquirida pela reitoria da USP, en-
tre os meses de outubro e dezembro de 1988.

Exposições:

Aquisições e Doações Recentes (MAC; jun-1990)

Exposta no campus de janeiro de 1989 a dezem-
bro de 2018.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Peça com-
posta por chapas de aço recortadas em dife-
rentes figuras geométricas: quadrado, com um 
círculo interno; um anel e um círculo dobrado 
irregularmente. Encontram-se agrupadas, pro-
duzindo formas diversas dependendo do posi-
cionamento do observador. Há assinatura do 
autor próximo à base de concreto. A obra en-
contra-se assentada em chapa metálica.

Autor e data de produção: Emanoel Araújo 
(1940, Santo Amaro da Purificação - ) | 1994

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita em chapas metálicas dobradas, apresen-
tando solda nas ligações.

O Quadrado, o Círculo
e o Disco Fragmentado
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Dimensões:

Altura (cm): 254

Largura (cm): 241

Profundidade (cm): 92

Conservação: a obra encontra-se pichada e com sinais 
evidentes de oxidação.

Incorporação: Doação pela ATAL (Aero Termo Acústica 
Ltda), em julho de 1994.

Exposições: Permanente no campus desde julho de 
1994.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma peça composta por placas de aço inoxidá-
vel, soldadas entre si. As marcas da soldagem 
entre as chapas são aparentes, características 
do autor. O volume inferior é delimitado por 
superfícies curvas, apresentando alguns ele-
mentos cilíndricos que brotam da estrutura. O 
volume superior é composto majoritariamente 
por cilindros abertos ou fechados, e uma gran-
de estrutura prismática sobressalente na parte 
posterior. Apresenta-se assentada sobre base 
de concreto.

Autor e data de produção: Caciporé Torres 
(1935, Araçatuba – ) | 1967

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita de chapas recortadas metálicas, dobradas 
e soldadas umas às outras, e está assentada so-
bre base de concreto.

Vitória de Samotrace 2000
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Dimensões:

Altura (cm): 300

Largura (cm): 260

Profundidade (cm): 230

Conservação: a obra não apresenta sinais evidentes de 
manifestações patológicas, porém encontra-se suja e 
com acúmulo de água em sua base.

Incorporação: Doação da Roche Produtos Químicos e 
Farmacêuticos S/A ao MAC, em maio de 2000.

Exposições: Permanente no campus desde maio de 
2000.
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Classificação: Escultura abstrata

Título: Sem título

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Paralelepípe-
dos de material asfáltico sobrepostos, sugerin-
do um contraste entre o asfalto e a vegetação 
do seu entorno.

Autor e data de produção: Márcia Pastore 
(1964, Sâo Paulo - ) | 1990.

Material e técnica construtiva: A peça é feita 
com massa asfáltica que preenche um suporte 
metálico.

Dimensões:

Altura (cm): 51

Largura (cm): 235

Profundidade (cm): 230

Conservação: a obra apresenta-se invadida pela 
vegetação, com o crescimento de gramíneas e 
líquens sobre a placa de asfalto.

Sem Título
(Márcia Pastore)
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Incorporação: Doação pela artista ao MAC, em abril de 
1994.

Exposições:

III Bolsa Emile Eddé de Artes Plásticas (MAC; out-
1990)

A Sedução dos Volumes (MAC; out-1992)

Permanente no campus desde abril de 1994.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma escultura tubular, branca, formada por 
curvas geradas pela dobra do material. A es-
cultura se encontra livre no espaço, com suas 
extremidades fincadas no solo, associando a li-
beração e o enraizamento, próprios da tradição 
artística japonesa.

Autor e data de produção: Tomie Ohtake (1913, 
Kyoto, Japão – 2015, São Paulo) | 1999

Material e técnica construtiva: o tubo da escul-
tura é feito em metal. Sua forma foi obtida pela 
dobra do material. 

Dimensões:

Comprimento (cm): 900

Diâmetro (cm): 11,8

Ultramarinho
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Conservação: a escultura apresenta-se suja, com cres-
cimento de líquens, sinais de oxidação, e escorrimento. 
O revestimento branco está descascando ao longo de 
toda a superfície.

Incorporação: Encomenda à artista pelo MAC, em 1999.

Exposições: Permanente no campus desde junho de 
1994
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma chapa dobrada, em cuja região central fo-
ram feitos recortes filiformes. Estes, também 
dobrados, formam pontas que sobressaem do 
plano original, dando sensação de ritmo e mo-
vimento à obra.

Autor e data de produção: Simon Benetton 
(1933, Treviso, Itália – 2016, Treviso, Itália) | 1978

Material e técnica construtiva: escultura feita 
em metal recortado e dobrado, instalada em 
suporte cujo eixo era móvel.

Dimensões:

Altura: 300

Largura: 109

Profundidade: 60

Conservação: obra apresenta sinais evidentes 
de oxidação.

Perfis
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Incorporação: Doação pelo artista ao MAC, em novem-
bro de 1992.

Exposições:

XXI Bienal Internacional de São Paulo (Pavilhão Cic-
cillo Matarazzo - Pavilhão da Bienal; set-1991)

A Sedução dos Volumes (MAC; out-1992)

Permanente no campus desde 1993.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Escultura é 
constituída por arames dobrados, unidos de 
modo a formar uma estrutura semelhante a um 
arco. Cada nível é composto por uma estrutura 
que lembra o símbolo de infinito. Conforme ga-
nha altura, o símbolo se desfaz, permanecendo 
apenas duas elipses, que vão convergindo até 
o topo da obra, onde se encontram e formam 
um arco

Autor e data de produção: Luiz Hermano (1954, 
Preaoca - ) | 1991

Material e técnica construtiva: a obra é feita 
com barras metálicas dobradas, ligadas por ara-
me e por solda.

Catedral
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Dimensões:

Altura: 230

Largura: 260

Profundidade: 128

Conservação: a obra se apresenta incompleta: formas 
amarelas presentes no projeto original, que se localiza-
vam dentro dos arcos, sobre o solo, não existem mais. 
Há sinais evidentes de oxidação, além da presença de 
lixo no local onde estariam as peças faltantes.

Incorporação: Encontrava-se em regime de concorda-
to por um período de cinco anos, contados a partir de 
1993. Desconhece-se a atual situação.

Exposições:

XXI Bienal Internacional de São Paulo (Pavilhão Cic-
cillo Matarazzo - Pavilhão da Bienal; set-1991)

A Sedução dos Volumes (MAC; out-1992)

Permanente no campus desde abril de 1994.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua da Praça do Relógio, em fren-
te ao edifício Espaço das Artes da Escola de Co-
municação e Artes (ECA)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma escultura composta por superfícies planas 
dobradas, formando uma composição de va-
zios e formas geométricas. Por um lado, apre-
senta estrutura plana quadrada, com abertura 
vertical que se inicia do solo e chega até a me-
tade da altura da chama. Na vista oposta, apre-
senta as dobras, que adentram ao volume, e 
coincidem com a abertura posterior.

Autor e data de produção: Eliane Prolik (1960, 
Curitiba  - ) | 1992

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita em metal, com formato obtido pela dobra 
e corte das chapas. Não foi observada marca de 
solda.

Canto II
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Dimensões:

Altura: 245

Largura: 241

Profundidade: 241

Conservação: a obra apresenta sinais evidentes de oxi-
dação, além de estar pichada em uma de suas faces.

Incorporação: Doação pelo artista ao MAC, em junho de 
1994.

Exposições: permanente no campus desde junho de 
1994.
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Classificação: Grupo escultórico

Localização: Praça do Relógio

Resumo descritivo e iconografia: A escultura 
é composta por duas chapas paralelas, ligadas 
por travamentos de escada até o topo. Em sua 
base encontra-se um espelho d’água circular, 
e no topo, o relógio. As superfícies das placas 
estão ilustradas por desenhos em baixo e alto 
relevo, que representam o mundo da fanta-
sia (filosofia, artes plásticas; música, dança e 
teatro; ciências econômicas; ciências sociais; 
poesia) e o mundo da realidade (matemática; 
ciências geológicas; física; ciências biológicas; 
química; astronomia). A praça onde se localiza 
é pavimentada com mosaico português, onde 
se lê a inscrição:

No Universo da Cultura, o Centro está em toda a parte.

Conforme citação do prof. João Roberto Leme 
Simões, em CPC (1997), a localização da torre 
no centro da CUASO demonstra o desejo dos 
idealizadores de que esta fosse um marco de 

Torre do Relógio
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orientação física e espiritual da USP. As badaladas do 
seu relógio ditariam o ritmo universitário, marcando as 
horas de trabalho e descanso.

Autor e data de produção: Elisabeth Nobiling (1902, São 
Vicente – 1975, São Paulo) e Rino Levi (1901, São Paulo – 
1965, Lençóis) | 1973

Material e técnica construtiva: a escultura é feita em 
concreto armado, com entorno feito em mosaico por-
tuguês. 

Dimensões:

Altura: 5000

Comprimento: 1000

Conservação: a torre apresenta pichações e marcas de 
umidade ao longo da ponte que atravessa o espelho 
d’água até sua entrada. Encontra-se suja e com descas-
camento do revestimento. Apresenta também marcas 
de oxidação de armadura, que se encontra exposta.

Incorporação: Doação da colônia portuguesa em São 
Paulo à universidade, que remonta ao início dos anos 50.

Exposições: Permanente no campus, desde inaugura-
ção.
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Classificação: Memorial

Localização: Praça do Relógio

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma escultura monolítica de concreto em zi-
guezague, cercada por terreno coberto por 
pedregulho. Nos planos verticais frontais, 
apresentam trechos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e da Declaração sobre a 
proteção de todas as pessoas contra os desa-
parecimentos forçados, além dos nomes dos 
membros da comunidade uspiana homenagea-
dos pelo memorial, vítimas do regime militar. A 
obra foi idealizada pelo Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade (NEV) e faz parte do 
projeto Direito à Memória e à Verdade da Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR) .

Memorial em Homenagem aos 
Membros da comunidade USP que 
foram perseguidos e mortos por 
motivações políticas durante o 
regime militar (1964-1985)
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Memorial em homenagem aos membros da comunidade USP que 
foram perseguidos e mortos por motivações políticas durante o 

regime militar (1964-1985)
“Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo 

cruel, desumano ou degradante”
Declaração Universal dos Direitos Humanos

“Nenhuma pessoa será submetida a desaparecimento forçado”
Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra os desapare-

cimentos forçados

Alexandre Vannuchi Leme
Ana Rosa Kucinski Silva

Antonio Benetazzo
Antônio Carlos Nogueira Cabral

Arno Preis
Aurora Maria Nascimento Furtado

Carlos Eduardo Pires Fleury
Catarina Helena Abi-Eçab

Fernanda Borges de Paula Ferreira
Francisco José de Oliveira

Gelson Reicher
Helena Resende de Souza Nazareth

Heleny Ferreira Telles Guariba
Iara Iavelberg

Isis Dias de Oliveira
Issami Nakamura Okano

Jeová Assis GomesLuiz Hirata
João Antonio Santos Abi-Eçab
João Leonardo da Silva Rocha

José Roberto Arantes de Almeida
Lauriberto José Reyes

Lígia Maria Salgado Nóbrega
Luiz Carlos Almeida

Luiz Eduardo da Rocha Merlino
Luiz Fogaça Balboni

Luiza Augusta Garlippe
Manuel José Nunes Mendes de Abreu

Nelson de Souza Kohl
Norberto Nehring
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Olavo Hansen
Ronaldo Mouth Queiroz
Ruy Carlos Vieira Berbert

Sidney Fix Marques dos Santos
Suely Yumiko Komaiana

Tito de Alencar Lima (Frei Tito)
Vladimir Herzog

Wilson Silva

Autor e data de produção: (?) | 2011

Material e técnica construtiva: a obra é constituída por 
placas de concreto, com inscrições em letras metálicas.

Dimensões:

Altura (cm): 270

Largura (cm): 110

Profundidade (cm): 1530

Conservação: o memorial apresenta-se em bom estado, 
porém nota-se a ausência de letras nos nomes dos ho-
menageados. Uma placa fixada no último mural encon-
tra-se ilegível.

Exposições: Permanente no campus, desde inaugura-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Lateral da reitoria (atrás dos ban-
cos)

Resumo descritivo e iconografia: moldura ver-
melha que agrupa poliedros não convexos me-
tálicos, cilindros e chapas pintados de vermelho 
ou não. Na placa logo abaixo da obra, encontra-
-se o nome do autor e da obra, além de indicar 
que a peça é uma homenagem a Vilanova Arti-
gas, arquiteto projetista do edifício da FAUUSP.

Autor e data de produção: Caciporé Torres 
(1935, Araçatuba – ) | (?)

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita em metal, pintada provavelmente com tin-
ta automotiva. As chapas são dobradas e solda-
das umas às outras.

Dimensões (Obra | Base):

Altura (cm): 220 | 156

Largura (cm): 220 | 245

Profundidade (cm): 80 | 100

Conservação: em fevereiro de 2020, encontra-

A Construção
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va-se limpa. Porém, antes da data, quando a obra ficava 
em frente à reitoria, apresentava-se com sujeira superfi-
cial e com teias de aranha.

Incorporação: a obra foi instalada na Cidade Universi-
tária em 2018, porém, desconhece-se a forma como foi 
incorporada.

Exposições: exposta no campus desde sua instalação, 
apresentando mudança de local entre o final de 2019 e 
início de 2020, decorrente de uma reformulação paisa-
gística do local.
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Classificação: Grupo escultórico

Localização: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 
em frente ao edifício da ECA

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma obra composta por dois volumes: o primei-
ro destaca-se pelo seu tamanho, apresentan-
do forma discoidal, com uma abertura no seu 
interior. O segundo encaixa-se na abertura do 
primeiro. A ideia e primeiros esboços do mode-
lo da obra se encontram na tese de doutorado, 
defendida pela artista, na própria ECA . Em uma 
placa na escultura maior está escrito: 

Lugar com Arco
Autora: Norma Tenenholz Grinberg

Construtor: Aldênio Barreto
ECA USP

Reitor: Jacques Marcovitch
Diretor: Tupâ Gomes Corrêa

XXXI.X.MM

Autor e data de produção: Norma Grinberg 
(1951, Cochabamba, Colómbia - ) | 2000

Lugar com Arco
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Material e técnica construtiva: A obra é feita em arga-
massa armada.

Dimensões (escultura maior | escultura menor)

Altura (cm): 650 | 386

Largura (cm): 930 | 310

Conservação: apresenta escorrimentos evidentes em 
praticamente toda sua extensão. A superfície encontra-
-se suja e com problemas de umidade na base, além de 
apresentar fissuras.

Incorporação: a obra foi doada à ECA pela autora em 
2000.

Exposições: exposta no campus desde 2000.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Avenida prof. Lúcio Martins Rodri-
gues, em frente ao edifício da ECA

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma obra composta por um arco inclinado, que 
lembra uma lua crescente, e três anéis inscri-
tos dentro deste. Dois anéis encontram-se na 
vertical, e o terceiro, inclinado e encostado no 
arco. Segundo o prof. Victor Aquino, professor 
da ECA, a escultura, se vista de cima, forma a 
sigla “ECA”.

Autor e data de produção: Erasmo Magalhães 
Castro de Tolosa (? – 2018) | 2000

Material e técnica construtiva: as formas geo-
métricas são feitas em estruturas ocas de metal 
revestido por tinta branca.

Dimensões:

Altura (cm): 304

Diâmetro (cm) (anéis | arco): 269 | 403

ECA
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Conservação: a obra apresenta-se suja, com marcas de 
oxidação nos locais onde há falhas no revestimento.

Incorporação: a obra foi doada pelo artista, sendo inau-
gurada em 23 de fevereiro de 2000.

Exposições: permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Avenida prof. Lúcio Martins Rodri-
gues, em frente ao edifício da ECA.

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma obra vertical, composta por dois volumes 
principais: um metálicos e outro vermelho. O 
primeiro consiste num arranjo de placas e cilin-
dros soldados, cujo topo se divide em duas par-
tes. O segundo possui a forma de uma pirâmide 
invertida avermelhada. A assinatura do autor 
encontra-se na base – Caciporé.

Autor e data de produção: Caciporé Torres 
(1935, Araçatuba – ) | 2003

Material e técnica construtiva: a obra é feita 
em metal com pintura automotiva em algumas 
partes. As chapas e cilindros são soldadas, ca-
racterística das obras do artista.

Dimensões:

Altura (cm): 600

Largura (cm): 250

Profundidade (cm): 200

Árvore
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Conservação: a pirâmide invertida apresenta revesti-
mento descascado e, no topo da obra, há o crescimento 
de vegetação.

Incorporação: a obra foi doada pelo artista, sendo inau-
gurada em 23 de fevereiro de 2000.

Exposições: permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Jardim externo da Faculdade de 
Economia, Adminsitração e Contabilidade da 
USP (FEA)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma fita metálica ondulada, com uma face ver-
melha, e a outra, prateada. Remete à ligação 
dos alunos com a FEA e à união da comunidade 
feana. Tem-se também que a expressão de mo-
vimento da escultura remete ao processo de 
transformação de cada aluno, da graduação à 
saída da instituição .

Autor e data de produção: Tomie Ohtake (1913, 
Kyoto, Japão – 2015, São Paulo) | 2008

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita de chapas de metal dobrado e revestido 
por tinta vermelha.

Dimensões:

Largura (cm): 560

Profundidade (cm): 1212

Sem título
(Tomie Ohtake)
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Conservação: a principal manifestação patológica é des-
cascamento do revestimento vermelho, com maior in-
tensidade nas superfícies externas da escultura. Há tam-
bém bolhas, riscos e marcas de escorrimento de água. 
As beiradas das chapas possuem pontos de oxidação do 
material.

Incorporação: Concebida para encerrar as festividades 
do 60º aniversário da FEA, a escultura foi viabilizada pela 
doação financeira de alunos, ex-alunos, funcionários e 
professores, além das empresas Crédit Suisse e Osram.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Jardim interno do edifício da Admi-
nistração da Escola Politécnica da USP (Poli)

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma obra circular metálica, de pequenas di-
mensões, que apresenta recorte interno pra-
ticamente simétrico. Encontra-se instalada so-
bre base de concreto, sobre a qual encontra-se 
uma onde lê-se: 

Politécnica
A roda representa a roda do progresso, a pesquisa inces-

sante e o ensino qualificado;
A base corresponde à base sólida do conhecimento acu-

mulado;
O centro da roda, o espaço vazio, representa o símbolo da 

Poli, a Minerva, em busca dos sonhos, projetos e realiza-
ções.

Autor: Erasmo Magalhães de Castro Tolosa

24 de agosto de 1998

Autor e data de produção: Erasmo Magalhães 
Castro de Tolosa (? – 2018) | 1998

Politécnica
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Material e técnica construtiva: a escultura é feita de 
metal recortado, com acabamento irregular. A base é 
feita em concreto revestido com tinta branca.

Dimensões

Altura (cm): 80

Diâmetro (cm): 83

Conservação: a obra apresenta sinais evidentes de oxi-
dação, além de estar suja.

Incorporação: Doação do artista.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Atrás do Prédio do Biênio da Poli

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma obra composta por chapa metálica apoia-
da sobre o solo. Ao se lançar para cima, a chapa 
se divide em duas no ar, curvando-se em dire-
ção ao solo, porém sem tocá-lo. A estrutura en-
contra-se apoiada por escoras metálicas abaixo 
da curvatura. Os cabos de aço utilizados origi-
nalmente para sustentação encontram-se sem 
função estrutural.

Autor e data de produção: José Resende (1945, 
São Paulo - ) | 1994

Material e técnica construtiva: a escultura é 
feita com chapa de metal recortada e dobrada.

Dimensões:

Altura (cm): 365

Largura (cm): 365

Profundidade (cm): 1295

Conservação: a obra apresenta sinais de oxida-

Sem título
(José Resende)
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ção em sua superfície, além de crescimento de líquens 
e musgos. Na parte inferior da curvatura, encontram-se 
teias e ninhos de aranhas. Na base, há uma de árvore 
crescendo entre as chapas.

Incorporação: Encomenda da Poli patrocinada pela 
empresa Rhodia, construída na Metalurgia Garra, com 
fundações executadas pela Construtora Monteiro Ma-
chado.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Grupo escultórico

Localização: Lateral do Prédio da Engenharia 
Civil da Poli

Resumo descritivo e iconografia: O conjunto é 
composto por uma planta retangular em pedra, 
remetendo à planta dos templos gregos, com 
posicionamento das colunas e da estátua da 
deusa grega Atena. Em uma extremidade, cra-
vado no piso, encontra-se uma peça metálica 
cujo formato corresponde ao elmo da deusa, 
em tamanho real. Abaixo desta, tem-se um púl-
pito com placa afixada onde se lê:

Centenário da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (1893-1993)

PALAS ATENA
Deusa de tantas divindades e sabedoria, símbolo dos 

politécnicos em sua versão romana, Minerva, surge aqui 
representada por seu capacete de aço. Na base, em grani-
to, a projeção do Partenon, moradia e templo da Deusa.

Denise Milan       Ary Rodrigo Perez
Arte                   Engenharia

Patrocinadores: Método Engenharia S/A – Cosipa Compa-
nhia Siderúrgica Paulista – Marbom Mármore Comércio 
e Indústria Ltda. – Simagram Sindicato da Indústria do 

Mármore e Granito do Estado de São Paulo – Votorantim 
S/A Indústria – Alufer S/A Estruturas Metálicas – Engeson-

da Engenharia de Solos e Fundações Ltda. – Ricardo França 

- Calculista

Palas Atena ou Ágora
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Autor e data de produção: Denise Milan (1954, São Pau-
lo - ) e Ary Rodrigo Perez (1954, Goiânia - ) | 1994

Material e técnica construtiva: a praça é feita com gra-
nito bege e preto de Mauá, e o elmo, de metal. As peças 
da praça foram recortadas e assentadas sobre funda-
ção de estacas. O elmo é confeccionado por duas pe-
ças paralelas, com 1 polegada de espessura recortadas 
e soldadas nas bordas, a uma terceira chapa, com 1/4 de 
polegada.

Dimensões:

Altura (cm): 650

Largura (cm): 650

Profundidade (cm): 1400

Conservação: o revestimento da praça está quebrado 
em vários pontos, além de estar sujo e manchado. A es-
cultura apresenta-se oxidada, porém, segundo Louren-
ço (1997), é uma característica da obra pensada na sua 
concepção.

Incorporação: Encomenda da Escola Politécnica.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Grupo Escultórico

Localização: Praça Ramos de Azevedo

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
um grupo escultórico composto por uma base 
retangular em pedra, ornada por 6 esculturas 
em bronze e 8 colunas dóricas em rocha, que 
sustentam uma escultura em bronze de um 
cavalo alado. As esculturas da base são: qua-
tro figuras femininas representando a Escultu-
ra, a Pintura, a Arquitetura e a Engenharia; um 
grupo de figuras masculinas, representando o 
trabalho dos construtores; uma escultura que 
retrata Ramos de Azevedo. A escultura do topo 
representa o progresso – representado pelo ca-
valo alado, símbolo da imaginação, montado 
por uma figura masculina – e a vitória – figura 
feminina que se encontra nas mãos do homem 
sobre o cavalo. Há inscrições em baixo relevo 
nas laterais onde se lê:

Monumento a Ramos de Azevedo
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ARS LONGA
VITA BREVIS

FRANCISCO DE PAVLA RAMOS DE AZEVEDO
QVI AB ANNO MDCCCLXXIX

AD MCMXXVII VSQUE
VIVIDA INGENII ACIE

INSTAVRANDAE PAVLIANAE METROPOLI
AD ARCHITECTONICAS RATIONES

STRENVE AD LABORAVIT 
AGE

QUOD AGIS
MONVMENTVM HOC

AERE POPVLI COLLATO
AMICI COLLEGAEQVE

POSVERE
ANNO DOMINI MCMXXXIV

Autor e data de produção: Galileo Emendabili (1898, An-
cona, Itália – 1974, São Paulo | 1934

Material e técnica construtiva: a base e as colunas são 
de granito cinza e as esculturas são metálicas. Os traba-
lhos em rocha foram realizados pela firma dos Irmãos 
Incerpi, e a fundição e moldagem das esculturas, na ofi-
cina de bronze do Liceu de Artes e Ofícios. 

Dimensões:

Altura (cm): 2370

Largura (cm): 410

Profundidade (cm): 758 

Conservação: a escultura encontra-se suja, com marcas 
evidentes de escorrimento e acúmulo de fuligem e po-
eira
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Incorporação: doada pela “Comissão Pró-Monumento 
a Ramos de Azevedo” à Prefeitura de São Paulo , que 
decidiu instalar o monumento na CUASO.

Exposições:

Avenida Tiradentes, 141 e 173, Praça da Luz nº2 (em 
frente ao edifício do Liceu de Artes e Ofícios, 1934 
- 1967)

Permanente no campus desde 1973.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Praça do Oceanográfico

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
obra vertical, com base cilíndrica em taipa. No 
topo, possui chapa galvanizada e vários CD’s 
envolvidos por plástico, além de garrafas PET 
amarradas, localizados sobre a base de terra 
batida. Segundo sua autora, o projeto desen-
volve uma alternativa barata e ecológica para 
a construção de casas populares e espaços pú-
blicos 

Autor e data de produção: Márcia Macul (?) e 
Sérgio Prado (?) | 2007

Material e técnica construtiva: a obra é confec-
cionada com diversos materiais: taipa, garrafas 
PET, CD’s e chapa galvanizada. Não foram en-
contradas informações de como a estrutura foi 
feita.

Dimensões:

Altura (cm): 680

Diâmetro (cm): 120

Coluna Civilizatória
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Conservação: algumas garrafas PET estão se destacan-
do da estrutura e fragmentos de plásticos estão se des-
prendendo do topo da escultura.

Incorporação: Doação dos autores e do Centro de Es-
tudos de Construções Sustentáveis da FAU USP, para 
simbolizar a participação da universidade no evento Lixo 
Zero = Arquitetura Sustentável.

Exposições: Permanente no campus desde sua instala-
ção.
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Classificação: Escultura abstrata 

Localização: Travessa E, na entrada da Ala I do 
Edifício principal do Instituto de Física (IF)

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma cápsula de alumínio retirada do aparelho 
de Van de Graaff, instalado entre as décadas de 
1930 e 1950. 

Material e técnica construtiva: a peça é forma-
da por chapas metálicas dobradas e soldadas.

Dimensões:

Altura (cm): 325

Diâmetro (cm): 155 

Conservação: além de amassada e suja, a obra 
está incompleta, pois eram duas cápsulas.

Incorporação: As cápsulas foram retiradas do 
equipamento de Van de Graaff pertencente ao 
Instituto de Física para serem utilizadas como 
marco.

Exposições: Permanente no campus desde sua 
instalação.

Marco Comemorativo dos 
30 anos do Instituto de Física
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Em frente à emergência do Hospi-
tal Universitário (HU)

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma obra formada pela união de três fitas es-
piraladas. Segundo Perrotti (2010), a escultura 
representa o progresso harmônico da missão 
do hospital.

Autor e data de produção: Erasmo Magalhães 
Castro de Tolosa (? – 2018) | 1997

Material e técnica construtiva: a obra é feita 
em metal com revestimento branco.

Dimensões:

Altura (cm): 310

Largura (cm): 450

Profundidade (cm): 370

Conservação: encntra-se suja, com muitas mar-
cas de escorrimento.

Incorporação: Doação do artista ao HU.

Exposições: Permanente no campus desde sua 
instalação.

A Missão
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Av. Prof. Lineu Prestes, em frente 
aos leitos do HU

Resumo descritivo e iconografia: trata-se de 
uma versão do autor à famosa escultura grega 
Vitória de Samotrácia, exposta no Museu do 
Louvre. A obra apresenta busto feminino com 
contornos suaves, e dois prolongamentos, lem-
brando asas, lançados para trás. Na parte da 
trás, existe um sulco profundo nos pés da es-
cultura, onde se encontra o nome do autor e 
o ano de concepção da obra – Fraccaroli 1958.

Autor e data de produção: Caetano Fraccaroli 
(1911, Verona, Itália – 1987, São Paulo) | 1993

Material e técnica construtiva: a peça é feita 
de resina com fibra de vidro.

Dimensões:

Altura (cm): 400

Largura (cm): 215

Profundidade (cm): 165

Monumento à Liberdade
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Conservação: a obra não apresenta manifestação pato-
lógica grave: encontra-se apenas suja

Incorporação: solicitada pelo supervisor do Hospital 
Universitário, Dr. Erasmo Tolosa, à profa. Vera Pallamin.

Exposições: no campus desde sua instalação.
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Classificação: Escultura abstrata

Localização: Rua Cipotânea, em praça atrás do 
Instituto de Ciências Biomédicas III da USP

Resumo descritivo e iconografia: obra anelar 
com forma não orientável, ou seja, é impossível 
determinar onde começa e termina, o que está 
dentro e fora.

Autor e data de produção: Caetano Fraccaroli 
(1911, Verona, Itália – 1987, São Paulo) | (?)

Material e técnica construtiva: a obra é feita 
em concreto.

Dimensões:

Altura (cm): 523

Largura (cm): 440

Profundidade (cm): 92

Conservação: a obra apresenta acúmulo visível 
de sujeira na parte superior, além de marcas de 
escorrimentos em sua superfície. Na sua lateral, 
encontra-se colado um dispositivo de controle 
de turno dos seguranças.

Exposições: Permanente no campus desde sua 
instalação.

Fita de Moebius
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Classificação: Memorial

Localização: Marquise do Instituto de Química

Resumo descritivo e iconografia: Trata-se de 
uma memorial cuja forma lembra uma flor, 
apresentando três camadas de pétalas. No pe-
destal, revestido de granito preto polido, há 
uma placa com os dizeres:

Homenagem do Instituto de Química da USP a Ana Rosa 
Kucinski Professora Sequestrada e Morta pela Ditadura

12/01/1942 – (desaparecida em 22/04/1974)
Que sua lembrança inspire as futuras gerações a lutar, 
como ela, contra os que tentam sufocar a liberdade.

Abril de 2014

Na lateral, encontra-se assinatura da artista e o 
ano – Kimi Nii 2014.

Autor e data de produção: Kimi Nii (1945, Hi-
roshima, Japão - ) | 2014

Homenagem do 
Instituto de Química da USP 
a Ana Rosa Kucinski 
Professora Sequestrada e Morta 
pela Ditadura



156

Material e técnica construtiva: a escultura é confeciona-
da em metal, com pedestal revestido em granito preto.

Dimensões (obra | base)

Altura (cm): 70 | 100

Largura (cm): 40 | 80

Profundidade (cm): 35 | 80

Conservação: a obra encontra-se protegida por marqui-
se, não apresentando manifestações patológicas gra-
ves.

Incorporação: A obra foi instalada em 2014 pelo Institu-
to de Química.

Exposições: Permanente no campus desde sua inaugu-
ração.
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Todas as imagens utilizadas neste terceiro volume, com exceção das utilizadas no 
mapeamento de danos e na exemplificação dos materiais e equipamentos utilizados 
para a manutenção de esculturas, são de autoria do fotógrafo Júlio César Bazanini, 
da Seção Técnica de Audiovisual (FotoVídeoFAU).
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1. INTRODUÇÃO1
A Cidade Universitária Armando de Sal-

les Oliveira (CUASO) possui um acervo de arte 
escultórica, dos mais variados artistas e ma-
teriais. Tais obras são encontradas por todo o 
campus e configuram um patrimônio tanto da 
USP quanto de São Paulo, tendo em vista a re-
levância cultural de sua história e de seus artis-
tas. O campus pode vir a se tornar um museu 
a céu aberto, desde que as obras escultóricas 
se encontrem em bom estado de conservação 
para serem apreciadas, e o local onde estão ins-
taladas estejam adequados para o usufruto dos 
visitantes. Logo, é necessário elaborar um ma-
nual de manutenção para esse patrimônio que 
hoje se encontra degradado.

Este volume traz alguns processos de 
manutenção e limpeza para as quatro obras do 
professor e artista plástico Caetano Fraccaroli: 
Homenagem a Júlio de Mesquita Filho, Relógio 
Solar, Monumento à Liberdade e Fita de Moebius. 
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1.1 Conceituação
Quando se trata da preservação de patrimônio al-

guns termos são utilizados com frequência e a sua com-
preensão é essencial. Estes são os principais dentre eles:

• Conservação: conjunto de ações destinadas
a prolongar o tempo de vida de determinado
bem cultural, podendo englobar um ou mais
tipos de intervenções (BRASIL, 2005).

• Intervenção: qualquer alteração do aspecto
físico, das condições de visibilidade, ou da am-
biência de bem edificado tombado ou da sua
área de entorno, tais como serviços de manu-
tenção e conservação, reforma, demolição,
construção, restauração, recuperação, amplia-
ção, instalação, montagem e desmontagem,
adaptação, escavação, arruamento, parce-
lamento e colocação de publicidade. É mais
abrangente que conservação pois engloba
muitas atividades, cujos objetivos não neces-
sariamente envolvem o aumento da durabili-
dade do bem (IPHAN, 2010)

• Manutenção: um conjunto de operações ne-
cessárias para manter o bom funcionamento
do objeto. São ações periódicas e não destru-
tivas necessárias para minimizar o processo de
deterioração, tais como: inspeções periódicas,
limpeza e pequenos reparos. A inspeção iden-
tifica eventuais manifestações patológicas e
suas possíveis causas, construindo uma visão
sobre o estado de conservação do objeto em
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sua totalidade (HERITAGECARE, 2019).

• Restauração: atividade que abrange serviços 
cujos objetivos restabelecem a integridade de 
um bem cultural, devendo respeitar a concep-
ção original do artista, o nível de tombamento 
- se for o caso - e o processo de intervenções 
pela qual passou. Assim, o restauro procura 
melhorar a sua fruição, compreensão e uso, só 
acontecendo quando o bem perdeu uma par-
te de sua função ou significado, devido a uma 
deterioração ou alteração (HERITAGECARE, 
2019).

• Preservação: qualquer ação em benefício de 
um bem cultural nas áreas de identificação, 
proteção, conservação e promoção (BRASIL, 
2005). Preservar um objeto não necessaria-
mente significa apenas a manutenção de suas 
características físicas. Envolve um projeto com-
plexo que: o estude e caracterize; o divulgue e 
o promova para a comunidade; estabeleça um 
programa de segurança patrimonial e de dire-
trizes que nortearão os profissionais responsá-
veis por garantir a sua integridade material.

1.2 Fatores relevantes para a conservação
A perenidade de uma obra está associada à ma-

nutenção da integridade dos seus componentes, visto 
que estes podem se deteriorar em virtude de agentes 
ambientais ou antrópicos. Dependendo de sua consti-
tuição química e das características físicas do objeto, os 
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danos podem ser mais ou menos intensos, devido aos 
agentes agressores e ao tempo de exposição a estes 
(MENDES et al, 2011). Conforme Bachmann e Rushfield 
(2011, p. 83), “o estado de um objeto depende de dois 
fatores: dos materiais e métodos de sua produção e do 
ambiente a que ele fica exposto durante a sua vida”.

1.2.1 Aspectos ambientais
Esculturas expostas às intempéries apresentam 

maior perigo de sofrer danos quando comparadas às de 
acervos de museus tradicionais fechados. Nestes, é pos-
sível controlar por exemplo a temperatura e umidade 
relativa, além da intensidade luminosa e incidência de ra-
diação ultravioleta (UV). No caso de acervos a céu aber-
to, é impossível ter controle dessas variáveis climáticas, 
sendo necessário um plano de manutenção periódico a 
fim de tentar estabilizar o aparecimento ou desenvolvi-
mento de manifestações patológicas.

Cada local de implantação, quando externo à uma 
edificação, possui características microclimáticas únicas 
que podem ser previstas no processo de escolha da 
área, e caso o local escolhido pelo artista não seja fa-
vorável um estudo dessas condições se faz necessário 
para a prevenção das manifestações patológicas mais 
propensas a surgirem. 

Os acervos ficam bem conservados com uma umi-
dade relativa entre 45%, nível mínimo, a partir do qual 
não há prejuízo para materiais orgânicos, e 65%, nível 
máximo para que não ocorra o desenvolvimento de 
mofo. Com relação à variação térmica, são aceitáveis al-
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terações gradativas de temperatura a longo prazo, ou 
até mesmo a curto prazo, desde que não muito gran-
des. A mudança brusca de temperatura pode causar 
prejuízos devido à expansão e contração dos materiais, 
ocorrendo principalmente em objetos sobre os quais in-
cide diretamente a luz solar. Craddock (2011) afirma que 
o clima ideal para a maioria dos materiais abrange uma 
temperatura de 20° ± 1°C, associada a uma umidade re-
lativa de 50% ± 5%. Bachmann e Rushfield (2011) definem 
um intervalo muito parecido, entre 47% e 55% de UR e 
temperatura entre 18° e 21°C.

A poluição é uma variável que também deve ser 
considerada, principalmente aquela decorrente da des-
carga de veículos e da indústria, muito comum na região 
metropolitana de São Paulo. As poeiras e outras partí-
culas carregadas pelo ar devem ser evitadas, uma vez 
que atrai insetos, é abrasiva e pode conter esporos de 
fungos.

A Cidade Universitária apresenta clima com tem-
peraturas médias altas, principalmente durante a prima-
vera e o verão. Com relação à umidade relativa, em qual-
quer período do ano os valores médios estão acima do 
considerado adequado. Conclui-se que nenhum período 
do ano apresenta condições ambientais satisfatórias 
para a conservação de obras a céu aberto sem interven-
ções, sendo o verão o mais crítico. Assim, a manutenção 
deve ter maior periodicidade durante as estações mais 
quentes a fim de minimizar os efeitos da temperatura 
e da umidade relativa sobre os materiais constituintes.



12

1.2.2 Interações com a comunidade
A deterioração das obras expostas em espaço 

aberto também decorre da ação humana, seja por atos 
de vandalismo, como pichações e depredações, além de 
tentativas de furto, como também pelo uso inadequado 
da peça por crianças e adultos, que podem deixar mar-
cas e sulcos. 

A interação da comunidade com a obra precisa 
ser discutida durante o desenvolvimento de uma inter-
venção no local. A princípio pode-se buscar a conscien-
tização das pessoas através de ações educativas que as 
informem sobre a obra e a importância de sua conser-
vação, objetivando a criação de vínculos afetivos e de 
responsabilidade com a peça. Esse vínculo é de suma im-
portância para a eficácia de um projeto de manutenção 
em qualquer bem patrimonial, pois a comunidade estará 
comprometida em conservá-lo.

Porém, caso seja constatada que a escultura está 
vulnerável e não haja qualquer interação positiva com a 
obra, medidas como a criação de barreiras verdes e gra-
dis podem ser adotadas. Esta não é a solução ideal, mas 
é uma tentativa de se prolongar a vida útil da escultura, 
sem que haja a necessidade de retirá-la do local.

A Cidade Universitária é um local de trânsito cons-
tante de pessoas devido à sua localização. Essa condi-
ção, associada com a falta de visibilidade das esculturas 
à comunidade e à aparente ausência de manutenção 
das peças, leva a atos de vandalismo. É comum portan-
to ver pichações nas peças, além de quebras. Há tam-
bém colagens com reivindicações e protestos
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1.2.3 Materiais e métodos construtivos
O aparecimento de danos em obras escultóricas 

está diretamente ligado à qualidade dos materiais utili-
zados para sua construção e às técnicas empregadas. A 
falta de conhecimento sobre as características físico-quí-
micas de cada componente e a má utilização e execu-
ção podem comprometer a vida útil do objeto.

No caso de esculturas a céu aberto, restringem-se 
as opções disponíveis devido à dificuldade em manter 
a integridade da obra em um meio onde as variáveis 
ambientais são incontroláveis. Assim, os materiais mais 
comuns utilizados para confecção de obras expostas às 
intempéries são os metais, as rochas e os concretos e 
argamassas.
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1.2.4 Manutenção inadequada
Outro fator a ser considerado no processo de 

conservação de uma escultura é a ocorrência de pro-
cedimentos inadequados realizados em limpezas ou 
em restauros anteriores. Na maioria dos casos, os erros 
são decorrentes da falta de conhecimento do respon-
sável pela intervenção. O uso impróprio de materiais e 
técnicas pode apagar ou destruir vestígios de originali-
dade, sendo normalmente realizados por mão de obra 
desqualificada ou sem orientação sobre como proceder 
com o serviço (COSTA, 2016).

1.3 A importância da manutenção periódica
A adoção de medidas de conservação preventiva 

pode reduzir a deterioração de um bem patrimonial, 
muitas vezes imperceptível devido à lentidão de seu de-
senvolvimento. Um manual de manutenção específico 
para as necessidades de cada obra deve ser elaborado, 
a fim de se implantar a conservação preventiva para o 
acervo de esculturas.

Elaborado de acordo com as informações cole-
tadas em inspeções periódicas, este manual deve ser 
sempre revisto e atualizado anualmente. Basicamente, 
é como uma agenda, onde são estabelecidas as tarefas 
diárias, com listas de verificações que ajudem o conser-
vador a cuidar das peças sob sua responsabilidade. Deve 
indicar de maneira simples e clara qual elemento ou ma-
terial deve ser inspecionado, quais os serviços devem 
ser efetuados e qual a periodicidade com que devem ser 
realizados (HERITAGECARE, 2019).
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As tarefas e as periodicidades geralmente são es-
colhidas de acordo com as estações do ano, devido às 
condições climáticas particulares de cada período. No 
caso de esculturas expostas a céu aberto, a ação dire-
ta  das intempéries sobre a peça acabam danificando os 
materiais constituintes mais rapidamente quando com-
parados com obras internas.

No contexto da Cidade Universitária, a estação 
que apresenta as condições mais desfavoráveis de tem-
peratura e umidade relativa é o verão, embora as demais 
também apresentem valores fora do recomendado. A 
pluviosidade elevada também é um fator a ser conside-
rado, devido à possibilidade de acúmulo frequente de 
água em sulcos e depressões das peças. Além de ser um 
foco para a proliferação de vetores transmissores de do-
enças, como a dengue, a água é veículo para sais e impu-
rezas que podem atacar a superfície da escultura, além 
de atrair animais e insetos, e facilitar o desenvolvimento 
de fungos, algas e líquens.

Infelizmente, em algumas instituições ou setores 
ainda não considera a manutenção como uma ativida-
de prioritária, o que contribui para o avanço da deterio-
ração dos bens e aumento nos custos de serviços mais 
invasivos no futuro.
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2. IDENTIFICAÇÃO DE DANOS2
O processo de preservação de uma obra 

escultórica muitas vezes é relacionado às ações 
de restauradores em grandes esforços pontu-
ais a fim de resgatar a condição original de uma 
peça. Esses projetos normalmente têm êxito, 
mas além de dispendiosos, são processos mui-
to delicados que exigem uma mão de obra alta-
mente especializada e não possuem garantias 
de sucesso. A restauração propriamente dita só 
deve ser utilizada em casos especiais em que os 
danos já não são facilmente revertidos, no caso 
de museus a céu aberto esses danos podem 
ser previstos e acompanhados tornando o seu 
controle mais acessível. A melhor e mais barata 
forma de se manter a qualidade de acervos es-
cultóricos a céu aberto é a manutenção rotinei-
ra, pequenas atitudes que não exigem grandes 
esforços impedem que manifestações patológi-
cas mais graves surjam.
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2.1 Manifestações patológicas
Entende-se por manifestação patológica, ou ain-

da dano, como qualquer alteração físico-química, não 
prevista em projeto, que agride o material constituinte 
de um objeto e afeta a sua integridade. A origem de um 
dano é bastante diversa, tendo como agentes de degra-
dação as condições ambientais, como umidade relativa, 
variação de temperatura, radiação ultravioleta e pragas, 
e atos de origem antrópica, como pichações e furtos. 

Considerando uma escultura a céu aberto, é fun-
damental ter um panorama global da sua envoltória para 
estabelecer prioridades nas intervenções necessárias, 
além de facilitar a compreensão dos mecanismos que 
levam à degradação da peça. Muitas vezes, o apareci-
mento de um dano pode ser a fonte ou catalisador para 
o desenvolvimento de outro. Por exemplo, uma fissura 
a princípio pode não ser considerada uma manifestação 
patológica grave. Caso não entendido o porquê de seu 
surgimento e não tratada adequadamente, pode evoluir 
para uma abertura maior que facilita a entrada de água 
e outros elementos agressores para o interior do objeto  
trazendo prejuízos ainda maiores.

Cada material, devido à sua constituição química, 
pode apresentar um rol de manifestações patológicas 
exclusivas, ocasionadas pelo envelhecimento natural 
dos componentes e pela interação destes com o meio 
ambiente. Este tipo de dano químico caracteriza-se pela 
alteração do material devido a reações químicas, identi-
ficadas por alteração de cor ou textura. Porém, têm-se 
também alterações que são comuns a todos os mate-
riais, devido à sua natureza física, como quebras, fissu-
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ras, pichações, e sujidades. Neste caso, não há alteração 
do material original, apenas modificação da sua forma, 
perda ou acréscimo de material. 

O conhecimento de cada um desses problemas e 
das possíveis causas é fundamental para uma identifi-
cação eficaz durante as inspeções de rotina e no esta-
belecimento das atividades a serem desenvolvidas pela 
equipe de conservação. A seguir, são apresentadas as 
principais manifestações patológicas que podem apa-
recer nos três materiais mais tradicionais utilizados na 
fabricação de esculturas a céu aberto: metais (bronze, 
latão, ligas ferrosas), concreto e argamassas, e rochas 
ornamentais (mármores e granitos). 

2.1.1 Corrosão
A corrosão é uma reação química na qual um me-

tal (ou liga metálica) e um não-metal (geralmente o oxi-
gênio) reagem em presença de água produzindo óxidos 
metálicos. Estes óxidos apresentam coloração diferen-
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ciada do metal reagente, sendo esta uma característica 
específica de cada metal (ou liga). Subtipos:

• Pátina: resultado da corrosão da superfície 
metálica, decorrente da ação do tempo ou 
obtida artificialmente pela ação de produtos 
químicos, geralmente ácidos. Neste caso, for-
ma-se uma película protetiva bem aderente à 
superfície, que impede a corrosão de camada 
subjacentes.

• Corrosão ativa: há desprendimento de lascas, 
flocos e pós e/ou aparecimento de fissuras so-
bre a superfície.

2.1.2 Fenda
A fenda é caracterizada pela separação de uma 

parte da outra, claramente visível a olho nu. Fendas po-



20

dem permitir que a água penetre no interior da escultu-
ra e inicie um processo de corrosão em sua estrutura, 
como no caso de esculturas de argamassa ou concreto. 
tal situação pode gerar, em um caso muito avançado, o 
colapso da obra. Subtipos:

• Fratura: quando a separação ocorre em todo 
o objeto.

• Fissura: fenda com espessura inferior a 0,1 mm.
• Craquelamento: rede de fissuras.

2.1.3 Deformação
Qualquer alteração na forma original do objeto, 

sem que haja perda de material. Este tipo de manifesta-
ção dano pode se apresentar na forma de encurvamen-
tos, torções, e abaulamentos, por exemplo. As causas 
podem ser a variação de temperatura e atos vandálicos 
também.
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2.1.4 Bolhas
Destacamento da camada superficial do material, 

apresentando forma geralmente esférica e oca. A bolha 
pode ocorrer no revestimento (tintas, e vernizes) pela 
falta de aderência com o substrato e/ou devido à pre-
sença de umidade interna, que provoca bolsões de va-
por d’água. Em esculturas de pedra, o aparecimento de 
bolhas pode ocorrer devido a sais solúveis que consti-
tuem o material.

2.1.5 Fragmentação e Destacamentos
Caracteriza-se pela ruptura completa do objeto, 

com divisão em partes seja na forma de lascas ou em 
volumes maiores. As causas podem ser distintas, como 
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sobrecarga e vandalismo. Quando a perda é superficial, 
da ordem de milímetros a centímetros, considera-se 
destacamento.

2.1.6 Filme
Película artificial que recobre a superfície do ob-

jeto, que devido ao seu envelhecimento natural, pode 
perder sua translucidez, cor ou se destacar do substra-
to. Pinturas, hidrofugantes, protetores anti-grafites são 
exemplos de filmes.

2.1.7 Incrustação
Resultado da percolação de água, procedida de 

precipitação de sais na superfície do objeto. É caracte-
rizada por uma camada compacta, endurecida e muito 
aderente ao substrato.
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2.1.8 Erosão
Alteração na rugosidade e/ou suavização de con-

tornos decorrentes da perda de material superficial. As 
causas podem ter origem natural e antrópicas.

2.1.9 Danos de origem mecânica
Perda de material devido a ação mecânica (risco, 

incisão, abrasão, apicoado, entre outros).

2.1.10 Sujidade
Depósitos de material externo, formando cama-

das muito finas, conferindo ao objeto o aspecto de sujo. 
No caso da obra não apresentar uma limpeza periódica, 
a sujidade pode se desenvolver para um depósito, ou, 
até mesmo, uma crosta.
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2.1.11 Crosta
Alteração superficial decorrente do acúmulo de 

material externo. Ao se destacar, muitas vezes, reti-
ram parte do material da base. Em ambientes urbanos, 
a crosta apresenta coloração escura, devido à fuligem 
derivada da atividade industrial e da combustão de com-
bustíveis em automóveis.

2.1.12 Depósito
Acúmulo de material externo (tintas, argamassas, 

poeiras, fuligem, restos de materiais de conservação, fe-
zes de animais), produzindo camada de espessura vari-
ável.
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2.1.13 Eflorescência e Subflorescência
Acúmulo superficial (eflorescência) ou interno 

(subflorescência) de sais solúveis, geralmente esbran-
quiçados e pulverulentos, com fraca adesão à superfície. 
Resultam da evaporação de água rica em sais presentes 
em estruturas porosas, como pedras e concretos.

2.1.14 Graffiti
Qualquer ação vandálica sobre o objeto, como ris-

cos, incisões, pinturas, colagens entre outros.

2.1.15 Colonização Biológica
A colonização biológica consiste no desenvolvi-

mento de formas de vida animal e/ou vegetal sobre a su-
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perfície ou dentro do objeto. Assim, temos como exem-
plos as colônias de bactérias, algas, fungos, líquens, 
ninhos de insetos, aves e outros. 

A localização da escultura afeta diretamente o 
aparecimento desse tipo de manifestação patológica, 
assim como a falta de manutenção e limpeza periódicas. 
O acúmulo de matéria orgânica (folhas, gravetos, fezes, 
sementes entre outros depósitos) atraem, a princípio, 
pequenos animais, que ali se instalam e fazem seus ni-
nhos. Além disso, em ambientes úmidos, os depósitos 
se tornam locais propícios para o desenvolvimento de 
microrganismos.
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2.1.16 Lacuna
Ausência evidente de partes da escultura, como 

extremidades de nariz e dedos em estátuas.

2.2 Mapeamento de danos
Mapeamento de danos é a atividade que consiste 

na investigação e levantamento das manifestações pa-
tológicas que danificam um objeto, representadas gra-
ficamente no mapa de danos. Trazendo as palavras de 
Barthel et al (2009) para o contexto da arte escultóri-
ca, o mapeamento de danos é o resultado de pesquisas 
mais avançadas sobre a escultura que levarão ao conhe-
cimento do estado de conservação para fundamenta-
ção da postura de intervenção a ser adotada.
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Foram executados mapeamentos de danos nas 
obras de Caetano Fraccaroli durante o primeiro bimes-
tre de 2020. Das quatro esculturas, apenas Monumento 
a Liberdade não apresentou manifestações patológicas 
graves, devido à limpeza executada pela equipe de ma-
nutenção do Hospital Universitário. Os mapas de danos 
podem ser observador no volume principal deste traba-
lho.

2.2.1 Fita de Moebius
O mapeamento de danos da Fita de Moebius foi 

realizado no dia 07 de fevereiro de 2020, em um dia nu-
blado, após a ocorrência de chuvas em dias anteriores. 
Observou-se que a obra se encontra suja, com grande 
parte de sua superfície escura, decorrente de acúmulo 
de material particulado. Em algumas regiões, a camada 
de sujeira saiu facilmente ao passar o dedo na superfície, 
caracterizando um depósito. Porém, nos locais em que 
isso não aconteceu, foi classificado como crosta.

Observa-se que os acúmulos se concentram princi-
palmente na parte superior da peça, escorrendo para as 
demais, por meio da água de chuva. A limpeza periódica 
da escultura evitaria o aparecimento destes danos, visto 
que evitaria o acúmulo e a permanência de sujeiras so-
bre a superfície.

Há também o crescimento de líquens em dois lo-
cais: na vista posterior (região superior à direita), e na 
parte inferior da abertura da fita. Outra colonização bio-
lógica identificada são ninhos de insetos na parte inter-
na da abertura. Ambas as ocorrências também seriam 
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solucionadas facilmente, pela simples retirada das colô-
nias e ninhos.

Identificaram-se alguns pontos onde a película de 
tinta encontra-se danificada, concentrados principal-
mente na base da vista frontal da obra. As causas são 
desconhecidas, porém atenção deve ser dada pois por 
estas aberturas podem infiltrar gases e água para o inte-
rior da estrutura. Por ser uma obra em concreto arma-
do, essa infiltração leva à deterioração dos vergalhões 
de aço, comprometendo a integridade estrutural da es-
cultura.
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2.2.2 Homenagem a Júlio de Mesquita Filho
A obra Homenagem a Júlio de Mesquita Filho 

apresentava, no dia 20 de janeiro de 2020, uma série de 
danos de diferentes origens. A princípio, destacam-se 
as três pichações na obra, duas na peça em bronze e 
uma na base. Acredita-se que foram feitas em épocas 
distintas, visto que os materiais utilizados nestes vanda-
lismos apresentam cores (branco e preto) e tipos (“tin-
ta” e spray) diferentes. Por estar em local arborizado, 
com apenas um poste instalado próximo à obra, à noite 
o local fica escuro, facilitando esse tipo de ocorrência.
Assim, ações que melhorem a iluminação local e a im-
plantação de programas efetivos de segurança patrimo-
nial podem impedir a recorrência de tais depredações.

Outro tipo de dano que chama atenção são as co-
lonizações biológicas nos orifícios e sulcos da peça em 
bronze, e na região embaixo da base em granito, sendo 
os ninhos de insetos os mais comuns. Foram observa-
dos também líquens nas placas que compõe a base qua-
dripartite.

As peças em granito apresentam fendas da ordem 
de milímetros de espessura, destacando uma fissura 
de 0,7 mm encontrada na placa posterior da obra. Esta 
abertura só ocorre em um dos lados da pedra, e sua ori-
gem é desconhecida.

Neste caso, deve-se observar periodicamente as 
aberturas encontradas com a finalidade de observar se 
estão ativas, ou seja, se estão aumentando de espessu-
ra e/ou comprimento. Constatou-se também a alteração 
na textura da superfície da base em granito branco em 
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alguns pontos, classificada como erosão. A sua identifi-
cação ocorreu pela coloração mais escura que as demais 
partes do bloco, decorrentes de acúmulo de sujeira nas 
reentrâncias, além de exame tátil, onde verificou-se mu-
dança na rugosidade da pedra.

2.2.3 Relógio Solar
O mapeamento de danos do Relógio Solar foi reali-

zada durante o dia 07 de fevereiro de 2020, durante uma 
semana com chuva frequente em quase todos os dias. A 
princípio, duas são as manifestações patológicas que se 
destacam: três graffitis localizados na lateral direita, no 
vão da obra e na parte frontal da obra, e a deformação 
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na chapa metálica localizada na região interna do vão. 
Aqueles foram feitos utilizando diferentes materiais (tin-
tas e colagens), com cores distintas, e possivelmente, 
em épocas diferentes. O segundo consiste no despren-
dimento parcial da chapa metálica que faz a ligação da 
peça com a base em concreto. A origem deste dano é 
desconhecida, podendo ser decorrente de movimenta-
ções térmicas da peça, mal construção ou até resultado 
de vandalismo.

Observou-se também a presença de falhas no 
revestimento, com diferentes formas e tamanhos, em 
praticamente toda a superfície lateral. Destaca-se que 
aquelas localizadas na região interna do vão já levaram à 
corrosão do aço, apresentando manchas acastanhadas. 
Todas as aberturas devem ser tratadas imediatamente, 
a fim de se evitar a ampliação de pontos de corrosão da 
peça. Devem ser observadas, a fim de estabelecer possí-
veis hipóteses para suas causas: o material utilizado para 
o revestimento, por exemplo, pode ser inadequado, ou 
ainda, estar envelhecido, devido à falta de repintura da 
obra.

Depósitos são comuns principalmente na região 
interna do vão e na parte frontal da peça. Em ambas as 
situações, a água da chuva carrega a sujidade das par-
tes mais elevadas da peça, concentrando-se nos locais 
mencionados. A ausência de uma limpeza periódica 
pode agravar o caso, visto que em alguns pontos, esta 
camada de sujeira já está aderindo à superfície da obra, 
dificultando a sua retirada com o dedo, por exemplo.

Outro tipo de depósito também encontrado são 
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restos ninhos de insetos na parte interna do vão, e res-
tos de cola de adesivos, presentes na lateral esquerda 
e na frente do relógio. Neste último caso, a colagem é 
recente, identificada em janeiro de 2020.

Na parte superior do vão constatou-se duas aber-
turas quadradas, com bordas bem definidas, indicativo 
de que foram planejadas por Caetano Fraccaroli. Acre-
dita-se que seriam utilizadas para fixação de pontos de 
luz na obra. Assim, a ausência dessas instalações foram 
classificadas como lacunas.

Por fim, são encontradas plantas já desenvolvidas 
em alguns pontos da base da peça. Não se sabe a(s) es-
pécie(s), mas é nítido que estas se encontram no vão 
existente entre a escultura e a sua base. Caso não reti-
radas, as raízes podem provocar destacamentos e de-
formações na peça. Logo, sugere-se a retira da imediata 
destes vegetais.



35



36

3. CONSERVAÇÃO DAS OBRAS3
Um método simples e prático utilizado 

pelo Instituto Inhotim e pelo Getty Center em 
Los Angeles (CONSIDINE et al, 2010) é a ficha 
de manutenção. A ficha consiste em uma for-
ma de registrar os processos de manutenção 
das esculturas,  sendo uma para cada escultura, 
permitindo ao conservador um acesso rápido 
às informações como os materiais e métodos 
de limpeza, e outros comentários úteis na con-
servação da peça. 

A ficha elaborada nesta pesquisa ocupa 
duas páginas: a primeira apresenta cabeçalho 
com informações básicas da obra, o método de 
manutenção a ser utilizado, e um local para o 
registro das vistorias realizadas,  a fim de serem 
registrados os danos que se manifestam na es-
cultura ao longo do tempo. O verso é dedicado 
ao relato das manutenções periódicas realiza-
das,  complementadas com comentários dos 
conservadores sobre o processo.
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3.1 Ferramentas e materiais
O processo de manutenção apesar de rotineiro 

deve ser cuidadoso: a utilização equivocada de algum 
material ou ferramenta pode causar danos irreversíveis 
em alguns casos. Por esse motivo essa atividade deve 
ser pensada previamente pelo conservador, o qual deve 
definir os materiais e métodos menos agressivos capa-
zes de fazer a limpeza da obra.

Durante uma manutenção rotineira podem ser 
utilizados algumas ferramentas já testadas e seguras, e 
somente quando essas não se apresentarem eficazes 
é que se faz necessária a procura de outro produto ou 
ferramenta. A seguir serão descritas as ferramentas e 
materiais que normalmente são indicados para a manu-
tenção periódica de esculturas confeccionadas em dife-
rentes materiais.

3.1.1 Pano de microfibra
A secagem das obras em alguns casos é essen-

cial dependendo da composição da água no local, pois 
a evaporação deixas cristalizações de sais na peça. O 
pano de microfibra é ideal pois não libera fibras.
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3.1.2 Esponja macia
Só a água não é capaz de retirar algumas sujeiras 

impregnadas, a esponja ajuda nessa atividade sem dani-
ficar o revestimento ou a pátina da peça.

3.1.3 Escova de cerdas naturais (Juba)
Para acúmulos superficiais de poeira ou matéria 

orgânica, a escova de cerdas naturais é a forma mais 
simples e menos invasiva de remoção.

3.1.4 Detergente neutro
É muito comum haver o acúmulo de gordura ou 

fuligem sobre esculturas expostas a céu aberto. para 
retirá-los se faz necessário um detergente neutro, cuja 
composição não apresente substâncias corrosivas.
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3.1.5 Água pressurizada
A água pressurizada sozinha já é capaz de retirar 

grande parte do particulado impregnado com eficiência, 
mas sua pressão deve ser comedida afim de não se da-
nificar o revestimento da obra. Em cada caso, um con-
servador deve ser consultado para estipular a pressão 
adequada.

3.1.6 Ar comrpimido
O ar comprimido também pode ser muito eficiente 

ao se lidar com acúmulos finos de poeira ou matéria or-
gânica, mas se faz mais presente na manutenção de es-
culturas internas que não podem ter contato com água.
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3.1.7 Jateamento com partículado inerte
Tem-se ainda a opção do jateamento com mate-

rial inerte para a limpeza e/ou retirada de danos, como 
pichações e incrustações. Para cada tipo de material 
(pedra, metais, madeira, materiais sintéticos e vidro) e fi-
nalizade deve ser utilizado um material específico (cons-
tituição e granulometria). Um restaurador-conservador 
deve ser consultado para uma escolha adequada.

3.1.8 Nebulização
A nebulização é um tipo de lavagem com água 

a baixa pressão, porém com utilização de pouca água 
quando comparada com o procedimento em jato. A 
névoa formada amolece sujidades e depósitos, possibi-
litando a sua remoção por outra ferramenta, como es-
cova, pano ou bucha. 

3.1.9 Cera
As ceras são revestimentos orgânicos utilizados 

em esculturas metálicas a fim de protegê-las de agentes 
ambientais que danificam o material. Porém, como não 
são totalmente impermeáveis   ao oxigênio e ao vapor 
de água, e é apenas uma questão de tempo até que es-
ses gases penetrem no revestimento e inicie a corrosão 
(BARCLAY et al, 2019). Assim, a camada protetora deve 
ser regularmente reaplicada.

Para que este produto espalhe uniformemente, 
recomenda-se que a aplicação seja realizada em dias 
quentes. Também pode-se optar pelo aquecimento com 
ar quente. A uniformidade da camada deve ser atendida 
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pois qualquer falha no revestimento pode levar à corro-
são do metal.

3.2 Transporte e manuseio das obras
Considerando que as obras do campus são objetos 

de média e grandes dimensões, em um contexto de al-
teração do local de exposição e empréstimo, estas de-
verão ser transportados em caixas de madeira sob me-
dida, revestidas internamente por Ethafoan e espuma 
de alta densidade. Este material é utilizado para evitar o 
contato direto das peças com a caixa e a movimentação 
do objeto no interior da caixa durante o trajeto.

A embalagem também estar sinalizada de acordo 
com as especificações do material das peças, principal-
mente se esta for frágil. Além disso, dispositivos indica-
dores de impactos deverão ser colocados no interior da 
caixa a fim de identificar a ocorrência de um choque. 
Os indicadores mais comuns são: Etiqueta, Drop Spot, 
MAG2000 e MAG2000 Data Timer.

3.3 Fichas de manutenção e check-list
O modelo das fichas de manutenção para as qua-

tro obras de Caetano Fraccaroli encontram-se a seguir. 
Em todos os exemplos, foram preenchidas as primeiras 
linhas referentes aos problemas encontrados, pontuan-
do as principais manifestações patológicas registradas 
durante o mapeamento de danos executado.

Reitera-se que a manutenção proposta não é pon-
tual, é a longo prazo. Assim, alguns problemas encontra-
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dos, principalmente as pichações, devem ser tratados 
individualmente.  O propósito deste manual é o prolon-
gamento da vida útil das escultras, e não a sua restaura-
ção.

Para complementar os serviços de manutenção, a 
exemplo da proposta desenvolvida no Instituto Inhotim, 
um check-list deve ser levado a campo mensalmente, a 
fim de se verificar problemas que não dizem respeito à 
obra em si, mas à qualidade da estrutura que circunda a 
obra, como os jardins, os pontos de luz, o calçamento 
entre outros. A conservação do entorno é tão importan-
te quanto a conservação da obra, pois para que o públi-
co interaja com a escultura, o local da instalação desta 
deve ser convidativo e apresentar uma estrutura míni-
ma que proporcione conforto ao usuário. Além disso, os 
ambientes bem conservados colaboram para valoriza-
ção turística, atraindo visitantes não só pelas esculturas, 
mas também pela beleza do espaço. 

Sugere-se que este seja respondido simultanea-
mento às vistorias das esculturas, e seja anexado junto 
com imagens do local. 
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Artista | Título: Caetano Fraccaroli | Fita de Moebius

Localização: Rua Cipotânea, em praça atrás do 
Instituto de Ciências Biomédicas III da USP

Material | Dimensão: Concreto armado | 523cm x 
440cm x 92cm

Manutenção regular: 
Semanalmente (épocas secas) ou quinzenalmente (épocas chuvosas): 
• varrer a obra com juba ou trincha, retirando acúmulos de poeira e outros 

materiais (folhas e gravetos).
• retirar líquens, fezes de animais e fungos utilizando esponja macia, água e 

sabão neutro.
Mensalmente: 
• Lavar com água pressurizada para evitar o acúmulo e impregnação de su-

jeira. Jato não deve incidir diretamente na obra, e a pressão da água deve 
estar entre fraca a média.

Quando Necessário: 
• Avaliar a integridade da película de tinta e, caso constate-se a necessidade 

de reintegrá-la (prejuízos estéticos e de leitura da obra, por exemplo), a 
repintura da obra é aconselhável. Para isso, deve-se observar recomen-
dações das normas ABNT NBR 11702: 2009 e ABNT NBR 13245: 2011, e de 
conservadores e restauradores. Se possível, consultar o autor da obra.

Ficha de Manutenção

Problemas e comentários

Data Responsável Observações | Comentários

07/02/2020 Reinaldo L. Santos Obra encontra-se muito suja, com forma-
ção de depósitos de cor escura, e possível 
crosta na região superior. 
Há pontos de desenvolvimento de líquens 
e a criação de ninhos de insetos (abelhas 
ou vespas).
Recomenda-se a retirada imediata de 
dispositivo eletrônico de segurança colado 
na lateral direita da peça.
Há necessidade de aparar a grama do 
entorno.
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Registro de manutenção

Data Responsável Observações | Comentários
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Artista | Título: Caetano Fraccaroli | Monumento a 
Liberdade

Localização: Av. Prof. Lineu Prestes, em frente ao 
Hospital Universitário

Material | Dimensão: Resina reforçada com fibra de 
vidro | 215 cm x 163 cm x 400 cm

Manutenção regular: 
Semanalmente (épocas secas) ou quinzenalmente (épocas chuvosas): 
• varrer a obra com juba ou trincha, retirando acúmulos de poeira e outros 

materiais (folhas e gravetos).
• retirar líquens, fezes de animais e fungos utilizando esponja macia, água e 

sabão neutro.
Mensalmente: 
• Lavar com água pressurizada para evitar o acúmulo e impregnação de su-

jeira. Jato não deve incidir diretamente na obra, e a pressão da água deve 
estar entre fraca a média.

Quando Necessário: 
• Avaliar a integridade da película de tinta e, caso constate-se a necessidade 

de reintegrá-la (prejuízos estéticos e de leitura da obra, por exemplo), a 
repintura da obra é aconselhável. Para isso, deve-se observar recomen-
dações das normas ABNT NBR 11702: 2009 e ABNT NBR 13245: 2011, e de 
conservadores e restauradores. Se possível, consultar o autor da obra.

Ficha de Manutenção

Problemas e comentários

Data Responsável Observações | Comentários

07/02/2020 Reinaldo L. Santos Obra não apresenta-se com danos graves, 
apenas com uma fina camada de poeira.
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Registro de manutenção

Data Responsável Observações | Comentários
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Artista | Título: Caetano Fraccaroli | Homenagem a 
Júlio de Mesquita FIlho

Localização: Praça do Relógio Solar

Material | Dimensão: Bronze e granito | 174 cm x 179 
cm x 249 cm

Manutenção regular (B - bronze; G - granito): 
Semanalmente (épocas secas) ou quinzenalmente (épocas chuvosas): 
• (B + G) varrer a obra com juba ou trincha, retirando acúmulos de poeira e 

outros materiais (folhas e gravetos).
• (B + G) retirar líquens, fezes de animais e fungos utilizando esponja macia, 

água e sabão neutro.
Mensalmente: 
• (B + G) Lavar com água pressurizada para evitar o acúmulo e impregnação 

de sujeira. Jato não deve incidir diretamente na obra, e a pressão da água 
deve estar entre fraca a média.

• (B) Aplicar cera em pasta incolor, microcristalina, cera líquida de parafina 
ou de carnaúba com a utilização de trincha ou pincel, e polir a peça com 
flanela de microfibra.

Ficha de Manutenção

Problemas e comentários

Data Responsável Observações | Comentários

20/01/2020 Reinaldo L. Santos Obra encontra-se suja, pichada, com vários 
pontos onde há colonização biológica 
(ninhos de insetos). 
Há fendas, com espessura da ordem de 
milímetros, em alguns pontos da base.
Recomendam-se testes pontuais com 
removedores de pichação.
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Registro de manutenção

Data Responsável Observações | Comentários
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Artista | Título: Caetano Fraccaroli | Relógio Solar

Localização: Praça do Relógio Solar

Material | Dimensão: Aço | 312 cm x 1371 cm x 593 cm

Manutenção regular: 
Semanalmente (épocas secas) ou quinzenalmente (épocas chuvosas): 
• varrer a obra com juba ou trincha, retirando acúmulos de poeira e outros 

materiais (folhas e gravetos).
• retirar líquens, fezes de animais e fungos utilizando esponja macia, água e 

sabão neutro.
Mensalmente: 
• Lavar com água pressurizada para evitar o acúmulo e impregnação de su-

jeira. Jato não deve incidir diretamente na obra, e a pressão da água deve 
estar entre fraca a média.

Quando Necessário: 
• Avaliar a integridade da película de tinta e, caso constate-se a necessidade 

de reintegrá-la (prejuízos estéticos e de leitura da obra, por exemplo), a 
repintura da obra é aconselhável. Para isso, deve-se observar recomen-
dações das normas ABNT NBR 11702: 2009 e ABNT NBR 13245: 2011, e de 
conservadores e restauradores. Se possível, consultar o autor da obra.

Ficha de Manutenção

Problemas e comentários

Data Responsável Observações | Comentários

07/02/2020 Reinaldo L. Santos Obra encontra-se suja, com vários pon-
tos de acúmulo de material particulado 
na parte forntal da escultura e na parte 
superior do vão. Há também pichações do 
tipo spray e colagens. No caso das tintas, 
recomendam-se testes pontuais com 
removedores de pichação. Com relação às 
colagens, deve-se atentar para a retirada 
total do adesivo da superfície. Nota-se o 
desenvolvimento de plantas em alguns 
pontos na base da escultura e a formação 
de colméia de vespas no vão.
Verificar projeto executivo para restaurar 
chapa danificada. 
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Registro de manutenção

Data Responsável Observações | Comentários
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Responável: Data:

Questões: Sim Não

1.
O jardim no entorno encontra-se com o solo encharcado, 
provocando manchas de umidade na base da escultura 
ou nela própria?

2. O jardim adjacente (caso existir) encontra-se aparado?

3.
As raízes de vegetações adjacentes estão danificando o 
calçamento, a base, ou a própria escultura?

4. Há ninhos de abelhas, cupins ou vespas próximos à obra?

5. Há placas de identificação da obra?

6.
Caso exista, as informações das placas de identificação 
estão legíveis?

7.
O caminho de acesso para a escultura apresenta degrau 
que possa interferir na segurança dos visitantes?

8.
As lâmpadas para iluminação do local estão funcionan-
do?

9. Há lixo jogado próximo à obra?

10.
Os bancos próximos da escultura estão quebrado ou 
sujos, ou em outra condição que impossibilite sua utiliza-
ção?

11.
Há muitas folhas e/ou flores caídas no entorno da escul-
tura?

Check-list



52

BACHMANN, Konstanze; RUSHFIELD, Rebecca Anne. Prin-
cípios de Armazenamento. In: MENDES, Marylka; SILVEIRA, 
Luciana da; BEVILAQUA, Fátima; BAPTISTA, Antonio Carlos 
Nunes [org.]. Conservação: Conceitos e Práticas. Editora 
UFRJ. 2ª edição, Rio de Janeiro, 2011. p. 83 - 93.

BARCLAY, Robert L.; DIGNARD, Carole; SELWYN, Lyndsie. 
Caring for Metal Objects. Canadian Conservation Institu-
te (CCI), 2019. Disponível em:< https://www.canada.ca/en/
conservation-institute/services/preventive-conservation/
guidelines-collections/metal-objects.html>. Acesso em 18 de 
fevereiro de 2020.

BARTHEL, C; LINS, M.; PESTANA, F. O Papel do Mapa de 
Danos na Conservação do Patrimônio Arquitetônico. 1º 
Congresso Ibero-americano e VIII Jornada “Técnicas de Res-
tauração e Conservação de Patrimônio”, Argentina, 2009. 
Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/153566136.
pdf. Acesso em 06 de janeiro de 2020.

BRASIL. Ministério da Cultura (Minc). Manual de Elaboração 
de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural. Progra-
ma Monumenta - Cadernos Técnicos 1, 2005. 76 p.

CONSIDINE, Brian; WOLFE, Julie; POSNER, Katrina; BOU-
CHARD, Michel. Conserving Outdoor Sculpture: The Stark 
Collection at the Getty Center. Getty Publication, 2010. 266 
p.

COSTA, Mozart Alberto Bonazzi da [org.]. Práticas de Con-
servação de Bens Tumulares: Publicação Dirigida aos Profis-
sionais. Limiar, São Paulo, 2016. 34 p.

CRADDOCK, Ann Broke. Controle de Temperatura e Umida-
de em Acervos Pequenos. In: MENDES, Marylka; SILVEIRA, 
Luciana da; BEVILAQUA, Fátima; BAPTISTA, Antonio Carlos 
Nunes [org.]. Conservação: Conceitos e Práticas. Editora 
UFRJ. 2ª edição, Rio de Janeiro, 2011. p. 65 - 81.

RE
FE

RÊ
NC

IA
S 

BI
BL

IO
GR

ÁF
IC

AS



53

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
(IPHAN). Portaria nº420, de 22 de dezembro de 2010. Dispõe sobre 
os procedimentos a serem observados para a concessão de autori-
zação para realização de intervenções em bens edificados tomba-
dos e nas respectivas áreas de entorno. 2010. 16 p.

HERITAGECARE. Guia de Boas Práticas em Conservação Preven-
tiva. Disponível em:<http://heritagecare.eu/wp-content/uplo-
ads/2019/10/HeritageCare-Guidelines-for-Good-Practices-PT-ES-FR-
-min.pdf >. Acesso em: 17 de fevereiro de 2020.

MENDES, Marylka; SILVEIRA, Luciana da; BEVILAQUA, Fátima; BAP-
TISTA, Antonio Carlos Nunes [org.]. Conservação: Conceitos e Práti-
cas. Editora UFRJ. 2ª edição, Rio de Janeiro, 2011. 338 p.






	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos.pdf
	Dissertação.pdf
	Dissertação_CORRIGIDA.pdf
	Dissertação_CORRIGIDA
	AnexoB
	Dissertação_CORRIGIDA
	Dissertação_CORRIGIDA

	Dissertação_V2_corrigido.pdf

	Página 3_V2
	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos
	Dissertação_V3_corrigido.pdf
	Dissertação_V3_corrigido.pdf


	página 3_V3
	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos
	Dissertação_V3_corrigido.pdf
	sumárioV3
	Dissertação_V3_corrigido


	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos
	Dissertação_V3_corrigido.pdf
	Dissertação_V3_corrigido
	Dissertação_V3_corrigido


	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos
	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos
	Dissertação_V3_corrigido.pdf
	Dissertação_V3_corrigido


	Dissertação_Reinaldo_Luiz_dos_Santos

