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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. DADOS GERAIS
Nome da Escola: Escola Estadual Caetano de Campos
(Antiga Escola Alemã, Deutsche Schule, ou ainda, Colégio Visconde de Porto Seguro).
Código FDE: 0039103
Data: 30/09/2008
Diretoria de Ensino:
Endereço: Rua João Guimarães Rosa, 111 - Consolação - São Paulo, SP.
CEP: 01303-030
Telefone: (11) 3259 5312
Diretora: Maria Luíza Vazquez Villamar.
Nível de Atendimento: Ensino Fundamental e Médio.
Salas de aula: 28 próprias + 2 adaptadas. Total: 30 salas.
Salas ambiente: 4 (leitura, vídeo, informática e educação artística).
Número de alunos matriculados no período matutino: 1044 alunos
Número de alunos matriculados no período vespertino: 973 alunos
Número de alunos matriculados no período noturno: 889 alunos
Total de alunos: 2906 alunos
Área do terreno: 6.929,89 m²
Área Construída: 6.047,51 m²
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2. DADOS HISTÓRICOS
2.1 – DÉCADA DE 1910.
Projetado pelo arquiteto alemão Augusto Fried, em 1910, o edifício sede da antiga Escola Alemã, Deutsche Schule,
foi construído com fundos reunidos por membros da colônia alemã em São Paulo e inaugurado em 1913. No Arquivo
Histórico Municipal de São Paulo foram encontrados os desenhos de Fried, autorizando, em 1911, a construção do
edifício, situado à Rua Olinda nº50 (hoje Rua João Guimarães Rosa). As plantas, corte e elevação (imagens 1,2,3
e 4) apresentam o Bloco A - que deveria abrigar salas de aula, laboratório, sala de desenho, salão de festas, sala
de ginástica, biblioteca, diretoria e quarto dos professores - e dois anexos que comportariam sanitários femininos e
masculinos.

*Imagem 01 - Elevação da Rua Olinda - 1911

*Imagem 03 - Planta térreo -

*Imagem 02 - Corte A e Corte B - 1911

*Imagem 04 - Planta 1º pavimento - 1911

Outros desenhos de 1911 (imagens 5 e 6) foram encontrados no Acervo da Memória do Colégio Visconde de Porto
Seguro. Eles assemelham-se, em grande parte, aos desenhos encontrados no Arquivo Histórico Municipal, no
entanto, apresentam detalhes do muro de arrimo e ajustes na implantação do edifício. O anexo – situado na porção
leste do terreno – aparece numa posição distinta daquela observada na planta da prefeitura, porém muito semelhante
à posição hoje ocupada pela zeladoria (Bloco C).
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*Imagem 06 - Implantação Bloco A - 1911

*Imagem 05 - Elevação Oeste Bloco A - 1911.

Fotos da década de 1910 demonstram que a construção respeitou
grande parte dos desenhos mencionados (fotos 1 e 2). Através delas
verﬁcou-se que o edifício conserva muitas das suas características
originais. Construída com alvenaria de tijolos maciços, a escola possui
dois pavimentos e porão. Constitui um exemplar do estilo eclético em São
Paulo e apresenta tipologia semelhante à de outros edifícios escolares
paulistanos da época, como a Escola Modelo Prudente de Morais, de
1895, situada na Av. Tiradentes (projeto do arquiteto Ramos de Azevedo)
e a Escola Normal do Brás, de 1913.

*Foto 01- Fachada sul - Rua Olinda - 1913.

*Foto 02 - Pátio - 1913.

As fotos e desenhos apresentados anteriormente mostram que a sala de
ginástica e o salão de festas ocupavam, respectivamente, o nível térreo
e superior do corpo leste, que só possuía estes dois níveis. O acesso à
sala de ginástica era feito por três grandes portas situadas na face leste
do volume, e por uma outra porta situada na face norte. Este ambiente
se conectava com o porão e com o pavimento intermediário do Bloco A
através de escadas. O salão de festas, no pavimento superior, tinha forro
curvo, seguindo o desenho da estrutura de madeira do telhado (foto 3).

*Foto 03 - Salão de festas, situado no corpo leste. 1934.

*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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2.2 – DÉCADA DE 1920.
O primeiro registro do edifício que hoje comporta a quadra coberta e o Teatro Lucas Pardo Filho (Bloco F) data de
1922. Fotograﬁas encontradas no Acervo da Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro mostram atividades
esportivas realizadas dentro e fora do grande salão de ginástica (fotos 4 e 5). A análise das fotos não permite aﬁrmar
se a construção possuía pavimento superior, entretanto, documentos da década de 1950 indicam que o ele foi adicionado posteriormente.

*Foto 04 - Sala de ginástica - 1926

*Foto 05 - Pátio na cota da Rua Gravataí -1922

Desenhos de 1924, obtidos junto ao Acervo da Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro contêm estudos para
a ampliação norte da escola (Bloco B) (imagens 7 e 8). Os estudos tinham como principal função ampliar o número
de salas de aula.

*Imagem 07 - Elevação do Bloco B - 1924

*Imagem 08 - Perspectiva do Bloco B - 1924

*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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A Foto 6 indica que até 1928 a ampliação não fora construída. Inúmeros estudos elaborados no ﬁnal da década de
1920 mostram que a necessidade de se ampliar a escola era patente (imagens 9 e 10). Eles revelam a intenção de
ocupar o lote a leste (onde hoje estão as ruínas do Bloco G) e ampliar o ginásio da Rua Gravataí. Previam a construção de novas salas de aula, dormitórios e um grande auditório.
Uma reforma anterior a 1928 adicionou o nível intermediário ao corpo leste do Bloco A (nível 102,82, hoje sala dos
professores, sala de informática e coordenação) dividindo ao meio o pé direito da antiga sala de ginástica. A escada caracol de madeira que hoje conecta o pavimento intermediário à cantina, provavelmente foi construída nessa
ocasião. As fachadas desse corpo foram amplamente modiﬁcadas devido às substituições de portas e janelas.

*Foto 06 - Pátio - 1928

*Imagem 09 - Estudo para ampliação da escola - 1929

*Foto 07 - Sala de aula do Bloco A - 1929

*Imagem 10 - Perspectiva da Rua Gravataí - 1929.

*Foto 08 - Diretoria do Bloco A - 1929

*Foto 09 - Corredor do Bloco A - 1929

*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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2.3 – DÉCADA DE 30
Fotos do pátio (provavelmente anteriores a 1934) mostram a primeira grande intervenção no projeto original de
Augusto Fried. Nelas observa-se a construção de um novo edifício no local que era antes ocupado pelos sanitários
femininos. O edifício apresentava estrutura de concreto, térreo livre e um pavimento, com salas de aula e laboratório
(fotos 10, 11 e 12).

*Foto 10 - Pátio, antes de 1934.

*Foto 11 - O Bloco B, antes de 1934.

Na foto aérea de 1933 o anexo aparece de forma semelhante (foto 13). A foto revela que o pátio era livre, sem pavimentação e bastante arborizado; e que a zeladoria (Bloco C) e abrigo dos professores (Bloco G) já estavam construídos.

*Foto 12- Laboratório - Bloco B

*Foto 13 - Vista aérea da gleba - 1933

É somente nas fotos de 1934 que o Bloco B assume morfologia semelhante à atual, com térreo ocupado mais dois
pavimentos (foto 14). A conexão entre o bloco antigo e o bloco novo passa a ser feita diretamente pelos corredores
internos de cada pavimento, através de escadas que vencem os desníveis existentes entre eles. O Bloco B acresce
ao projeto de 1910, salas de aula, laboratórios e sala de desenho.
*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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*Foto 14- Pátio - 1934

2.4 – DÉCADA DE 1950.
Desenhos encontrados no Acervo de Memórias do Colégio Visconde de Porto seguro indicam que no começo da
década de 50, o colégio encomendou ao escritório C Ladeira Rosa & Cia.ltda. um projeto ampliação da escola e
construção de um grande auditório. O primeiro estudo de Ladeira Rosa data de julho de 1953, e propõe a demolição
do Bloco G com a subseqüente construção de um edifício de três pavimentos mais subsolo, que abrigaria um grande
auditório, salas de aula e programas complementares (imagem 11).

*Imagem 11 - Estudo para Implantação dp teatro Sobre o Bloco G - 1953
*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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Em novembro do mesmo ano o escritório C Ladeira Rosa & Cia.ltda. fez um novo estudo, mantendo o Bloco G e
propondo alterações mais singelas. O novo projeto previa a construção de um novo pavimento sobre o Bloco F (sala
de ginástica), e a instalação de uma prumada vertical em frente à Rua Gravataí, acrescendo ao corpo original um
volume longilíneo, que abrigaria, além da circulação, um possível foyer (imagem 13).

*Imagem 12 - Elevação da Rua Gravataí - Teatro
- 1953.

*Imagem 13 - Corte Sala de Ginásatica e Teatro - 1953.

*Foto 15 - Aérea -1958.

2.5 – DÉCADA DE 1960.
Foram encontrados no Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro alguns projetos datados
de 1966, que estudam traçados para a ligação viária entre a Av. Amaral Gurgel e Av. Radial Leste (imagem 14).
Fotos tiradas entre 1968 e 1970, mostram a construção do complexo viário e da Praça Franklin Roosevelt, inaugurada em 1970 (fotos 16 e 17).
*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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*Foto 16 -Construção da Praça Roosevelt -1968.
*Imagem 14 - Estudo para Avenida Leste-oeste. traçado viário -1966.

2.6 – DÉCADA DE 1970.
Iniciou-se em 1976 o processo de tombamento no CONDEPHAAT de número 20063/76 referente ao Colégio Alemão,
que, segundo carta de munícipes, apresenta características singulares e representativas do ecletismo paulista no
inicio do século, “fazendo lembrar os palácios dos tempos do imperador Guilherme I e Guilherme II”. No ﬁm de 1976
o colégio é adquirido pelo governo estadual.
Em 1978, a administração do edifício passa à antiga CONESP (Companhia de Construções Escolares do Estado de
São Paulo), que realiza reformas e acrescenta novas construções nos fundos do terreno.
O CONDEPHAAT ﬁnaliza o processo 20063/76, publicando no Livro de Tombamento Histórico o COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO, em 10 de julho de 1979, situado a Rua João Guimarães Rosa, 111 – Consolação.

*Foto 17 - Construção da Praça Roosevelt -1969

*Foto 18 - Praça Roosevelt - 1980

*(imagens do Acervo do Centro de Memória do Colégio Visconde de Porto Seguro).
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2.7 – DÉCADA DE 90.
O CONPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, por decisão unânime da resolução
05/91, decide por tombar em caráter “ex-ofﬁcio” o Colégio Porto Seguro - Praça Roosevelt 11, 129, 162, 172, 188,
190 e 226 – Consolação. No ano de 1992 reti-ratiﬁca a Resolução No 05/91, corrigindo o endereço do Colégio Porto
Seguro para Rua João Guimarães Rosa, 111 e 129 e Rua Gravataí, 59.

*Foto 19 - Pátio - 1998

*Foto 20 - Rua João Guimarães Rosa - 1998

2.8 – CONDIÇÃO ATUAL.
A gleba que hoje pertencente ao Governo Estadual estende-se em forma de “L”, da Rua João Guimarães Rosa à
Rua Gravataí, envolvendo um conjunto de edifícios residenciais situado à esquina das duas ruas mencionadas. Ela
contém os seguintes edifícios: o edifício escolar tombado, sede da antiga Escola Alemã (Bloco A); a ampliação norte
do edifício escolar, datada de 1934 (Bloco B); a edícula, que foi ampliada e hoje funciona como zeladoria e sala de
educação artística (Bloco C); o galpão, com coberturas anexas que o interligam ao edifício principal (Bloco D); a
quadra coberta (Bloco E); o edifício sede do Teatro Lucas Pardo Filho, cedido ao grupo RIA, que abriga também uma
quadra coberta de uso da escola (Bloco F); duas ediﬁcações abandonadas, com frente para a Rua João Guimarães
Rosa (Blocos G). Em reunião realizada com técnicos da EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), soube-se que
há uma negociação em torno da concessão do quadrilátero que contém as ediﬁcações abandonadas à municipalidade, que prevê uma reforma para o local, visando à instalação de uma Escola Municipal de Ensino Infantil.

*Foto 21 - Pátio - 2008
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Os Blocos A e B apresentam características morfológicas muito semelhantes àquelas observadas nas fotos das décadas de 20 e 30, momento em que o Bloco B foi construído e em que o Bloco A atravessou reformas substancias na
ala leste. Dentre as alterações posteriores que mais contribuíram para a descaracterização destes blocos destacamse:
- a instalação de gradis metálicos diante de todas as esquadrias (foto 22);
- a instalação das janelas J04 e J04a na fachada norte do Bloco A (foto 23);
- a remoção de janelas e portas da fachada leste (sala dos professores) (foto 24);
- o parcelamento do antigo salão de festas (nível 107,39) em duas salas de aula, com a instalação do forro de gesso
que encobre o antigo forro curvo, e reduz o pé-direito dos ambientes (foto 25);
- o parcelamento da ala leste do pavimento 100,12 do Bloco A.
- e ﬁnalmente, a construção do galpão e de suas coberturas anexas (Bloco D), obstruindo as fachadas do bloco A e
ocupando o vazio historicamente conformado pelos dois blocos (foto 26).

Foto 22 - Gradil metálico em frente a janela J10 do
Bloco A.

Foto 24 - Alterações na fachada leste do Bloco A.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Foto 23 - Janelas J04 e J04a na fachada norte do Bloco A.

Foto 25 - Cobertura do antigo salão de festas: estrutura em arcos de madeira com forro de madeira ﬁxado sob os mesmos. Hoje está encoberta
pelo forro de gesso das salas de aula 12 e 13.
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Foto 26 - Galpão coberto e coberturas anexas (Bloco D) que obstróem as fachadas do Bloco A e ocupam o vazio historicamente conformado pelos blocos A e B.

A ala sul do Bloco C mantém volumetria semelhante àquela veriﬁcada nas fotos das décadas de 20 e 30, no entanto
houve alterações no número de esquadrias. Os dois anexos situados ao norte sofreram alterações substanciais: a
foto da década de 20 mostra um volume alongado, coberto por telhado de uma água com telhas do tipo capa-canal,
que provavelmente comportava sanitários de alunos (foto 28). Hoje, o corpo ocupado por cozinha, área de serviço e
sanitário tem cobertura de uma água em telhas de barro do tipo francesas, e está, morfologicamente, muito transﬁgurado (foto 27). Além disso, o corpo que comporta a sala de educação artística, situado ao norte, reproduz precariamente o volume do corpo original.

Foto 27 - As três alas do bloco C, hoje - da direita para esquerda:
dormitório, sala, cozinha e sala de educação artística.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Foto 28 - A ala sul do bloco C, com anexo ao norte - foto da década
de 1920 ou 1930.
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A relação entre o pátio descoberto e os Blocos E e F (quadra coberta e teatro) é bastante precária, devido à passagem estrangulada que os conecta (fotos 29 e30). O desnível de mais de cinco metros conﬁna a quadra coberta
(Bloco E) e os espaços ao seu redor, comprometendo a qualidade ambiental dos mesmos. Essas áreas apresentam
péssimo estado de conservação (foto 31). A quadra coberta do Bloco F, que aparece nas fotos da década de 20 como
um espaço iluminado e nobre, conﬁgura hoje, um lugar decadente e semi-abandonado devido à precariedade de
acesso (fotos 32 e33).

Foto 29 - passagem entre o pátio descoberto e
os blocos E e F.

Foto 32 - Quadra coberta do Bloco F - hoje.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Foto 30 - passagem entre o pátio descoberto e
os blocos E e F.

Foto 31 - áreas livres ao redor dos
Blocos E e F.

Foto 33 - Quadra coberta do Bloco F - década de 1920.
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3. OBJETIVOS
Foram elaboradas duas propostas de intervenção na EE Caetano de Campos. Fez-se isso com o intuito de possibilitar a recuperação dos edifícios existentes, em dois momentos distintos e complementares. A Proposta 1 ou proposta
de recuperação e restauro, deverá ser executada brevemente, prevê a manutenção e a retomada das características
originais do conjunto histórico, sem prever mudanças de uso. A Proposta 2 é apresentada ao ﬁnal deste relatório e
pretende ser executada futuramente com mudança de uso dos ambientes e construção de uma nova ediﬁcação.
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Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma
II - PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO E RESTAURO - PROPOSTA 1
1. INTRODUÇÃO
A Proposta 1 (ver projeto no Anexo I) consiste num memorial de recuperação e restauro. Ela tem como objetivo
preservar a apropriação atual do edifício tombado e re-qualiﬁcar seus espaços internos e externos através da manutenção ou substituição de elementos construtivos deteriorados. Esta proposta prevê a garantia da qualidade ambiental e construtiva dos espaços da escola, bem como a recuperação das características originais da ediﬁcação sem
prever novos espaços. Em linhas gerais, pretende:
- recuperar a cobertura, estrutura, pisos, paredes, forros, portas, janelas, escadas e fachadas dos blocos A, B e C;
- reconstituir as fachadas leste e norte do Bloco A;
- recuperar a cobertura, estrutura e pisos dos blocos D e E;
- recuperar pisos, paredes e forros do Bloco F;
- recuperar as áreas externas, muros e portões.

PROPOSTA 1 - RECUPERAÇÃO E RESTAURO
CONSIDERANDO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À NORMA NBR-9050 CONCLUÍDO
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2. METODOLOGIA
A Proposta 1 do presente relatório está dividida entre os blocos que compõe o conjunto escolar: Bloco A - edifício
escolar tombado, Bloco B - anexo norte do edifício escolar, Bloco C - zeladoria e sala de educação artísitca, Bloco D
- galpão, Bloco E - quadra coberta, Bloco F - edifício sede do Teatro Lucas Pardo Filho, Bloco G - ediﬁcações abandonadas, e os elementos pertencentes ao conjunto: muros, portões e áreas externas.
Cada bloco está dividido entre os principais subsistemas do edifício: cobertura, estrutura, pisos internos, forros, paredes internas, fachadas, portas e janelas; além dos eventuais itens sobre descupinazação, gradis e escadas, podendo
variar em cada bloco. Assim, de maneira geral, cada item é desenvolvido com sua descrição e caracterização das
condições atuais seguido pela intervenção da proposta 1, de recuperação e restauro.
Como critério de ponderação foi estabelecido como bom os elementos a serem mantidos mediante pequenos cuidados de manutenção, como limpeza e pintura; regular os elementos a serem mantidos mediante reparos relevantes e
restauração das partes faltantes e como ruim os elementos a serem substituídos.
Esta proposta considera o projeto de adaptação à NBR9050.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

17

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3. BLOCO A – Edifício Escolar Tombado
3.1 COBERTURA
3.1.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A cobertura do Bloco A é constituída por três telhados de água furtada, justapostos entre si (também conhecidos
como telhados de mansardas). Os desvãos não são utilizados como espaços de permanência, mas possuem trapeiras em ambos os lados, que servem para sua iluminação e ventilação.
A estrutura dos três telhados é de madeira, com tesouras vencendo vãos de 15m (no telhado principal) e 9 m (nos telhados perpendiculares), todas apoiadas diretamente sobre alvenarias portantes de tijolo. Há indícios de substituição
ou reforço de peças estruturais da cobertura, que apresenta bom estado de preservação.
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3.1.1.1 – Telhado principal.
O telhado principal se estende paralelamente à Rua João Guimarães Rosa e
é composto por duas águas de telhas de barro tipo francesas, assentadas a
uma inclinação de aproximadamente 70%. No centro da cumeeira há uma lanterna, com venezianas e cobertura metálica, pintada na cor bege, que aparenta ser original (foto 01). As telhas apresentam bom estado de manutenção.
Sob elas, há uma camada de material termo-acústico, que também apresenta
bom estado de conservação (foto 02). As calhas são de aço dobrado, com
pintura nas faces externas, cor bege. Algumas calhas apresentam acúmulo de
folhas e material orgânico (foto 03). Os condutores verticais de água pluvial
são de PVC e ferro fundido e estão ﬁxados com abraçadeiras nas paredes externas do edifício, estando também pintados na cor bege (foto 04). No geral,
apresenta estado regular de manutenção.

Foto 01 - Lanterna e trapeiras do telhado
principal.

Foto 02 - Desvão do telhado principal.

Foto 03 - Detalhe das calhas com folhas do
telhado principal.

Foto 04 - Condutores de AP do telhado principal.

3.1.1.2 – Telhado leste.
O telhado leste que se estende perpendicularmente à Rua João Guimarães Rosa, cobrindo a cantina, sala dos professores e salas de aula (antiga sala de ginástica e salão de festas) é composto por duas águas de telhas de barro
do tipo francesa, assentadas a uma inclinação de aproximadamente 150%. As telhas apresentam bom estado de
manutenção. A estrutura do telhado é curva e sob ela restam peças de um antigo forro de madeira (fotos 05 a 07). Há
vazamentos na porção leste do telhado. Também há vazamentos que partem de condutores de águas pluviais situados na parede leste (foto 08). Apresenta estado regular de manutenção.
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Foto 05-Estrutura da cobertura leste.

Foto 06 - Forro de gesso instalado sob a cobertura
leste.

Foto 07 -Resquícios do antigo forro curvo de madeira

Foto 08-Vazamento dos condutores de AP.
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3.1.1.3 – Telhado oeste.
O telhado oeste, também perpendicular à rua, cobre a escadaria, salas de aula e sanitários de alunos, possui três
águas, telhas de barro do tipo francesa e inclinação de 150%, aproximadamente. As telhas apresentam bom estado
de manutenção. Sob elas, há uma camada de material termo-acústico, que também apresenta bom estado de conservação (foto 09 e 10). As calhas são de aço dobrado, com pintura nas faces externas, cor bege. Algumas calhas
apresentam acúmulo de folhas e material orgânico (foto 11). Os condutores verticais de água pluvial são de PVC e
ferro fundido e estão ﬁxados com abraçadeiras nas paredes externas do edifício, estando também pintados na cor
bege. Apresenta estado regular de manutenção.

Foto 09 - Sobre-forro da cobertura oeste.

Foto 10 - Sobre-forro da cobertura oeste.

Foto 11 - Calha da cobertura oeste.

3.1.2 INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
3.1.2.1 – Telhado principal:
- Executar limpeza e pintura de todas as calhas (45m lineares).
- Executar limpeza e pintura de condutores de água pluvial (90m lineares).
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (40m²).
3.1.2.2 – Telhado leste:
- Substituir condutores de água pluvial com vazamentos situados na parede leste (verba).
- Reparar vazamentos na extremidade sudeste da cobertura (10m²).
- Executar limpeza e pintura de todas as calhas (40m lineares).
- Executar limpeza e pintura de todos os condutores de água pluvial (80m lineares).
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (20m²).
3.1.1.3 – Telhado oeste:
- Executar limpeza e pintura de todas as calhas (50m lineares).
- Executar limpeza e pintura de condutores de água pluvial (90m lineares).
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (30m²).
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3.2 ESTRUTURA
3.2.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As alvenarias estruturais são de tijolos de barro maciços que vão
do chão até a cobertura. As paredes periféricas desempenham
função estrutural, tendo espessura de 60cm aproximadamente;
algumas paredes internas também desempenham tal função, tendo
espessura igual a 30cm. A maior parte da estrutura original está
preservada, não havendo indícios de paredes estruturais removidas
ou reforços estruturais posteriores. Mencionou-se anteriormente
que o pavimento que hoje comporta sala dos professores (nível
102,82) não fazia parte do projeto original. Este pavimento provavelmente foi executado com estrutura de concreto armado (laje e
vigas) apoiada sobre a estrutura original do edifício.
Foram identiﬁcadas rachaduras em alvenarias portantes internas, que podem ser classiﬁcadas em três grupos: rachaduras em
diagonal, partindo dos vértices superiores de portas, que indicam
provável deﬁciência ou inexistência de vergas sobre as portas (foto
12); rachaduras verticais nos encontros arredondados entre paredes (foto 13); e ﬁnalmente, rachaduras verticais e horizontais nos
encontros das paredes com os forros.
No depósito 1 foi identiﬁcada uma ﬁssura horizontal profunda sobre
o vão da passagem entre o espaço sob o hall e o espaço sob o
patamar da escada (foto 14).

Foto 13-Rachadura vertical no encontro entre
paredes.

Foto 12-Rachadura partindo em diagonal desde o vértice
superior da porta da sala de aula 11.

Foto 14-Rachadura sobre a passagem do depósito 1.

Os assoalhos de madeira estão apoiados sobre barrotes, que, por sua vez, estão apoiados diretamente sobre as
paredes internas e externas. Não foi possível avaliar as condições gerais de manutenção dos barrotes por não estarem visíveis. Relatos dos funcionários da escola indicam que o barroteamento pode estar infestado com cupins.
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Há trechos nas salas de aula do pavimento superior em que o próprio assoalho ruiu, restando buracos, hoje remendados com tábuas de madeira.
A estrutura de madeira da cobertura apresenta bom estado de conservação, não havendo indícios de deformação.
Há peças que foram substituídas recentemente ou aplicadas de forma a reforçar a estrutura original. Não foram identiﬁcados indícios de cupim na estrutura da cobertura.
3.2.2 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO
3.2.2.1 – Rachaduras verticais nos encontros arredondados entre paredes (Secretaria, sala de reunião e salas de
aula do nível 102,08 e 107,39).
- Avaliação estrutural especíﬁca para veriﬁcar se há comprometimento da estrutura.
- Reparar as rachaduras e executar reforço estrutural, se necessário.
3.2.2.2 – Rachadura vertical no encontro entre parede e forro (circulação do pavimento 102,08).
- Avaliação estrutural especíﬁca para veriﬁcar se há comprometimento da estrutura.
- Reparar a rachadura e executar reforço estrutural, se necessário.
3.2.2.3 – Rachadura horizontal sobre abertura que dá acesso à área sob a escada (Depósito 1).
- Avaliação estrutural especíﬁca para veriﬁcar se há comprometimento da estrutura.
- Reparar a rachadura e executar reforço estrutural, se necessário.
3.2.2.4 – Rachaduras em diagonal, partindo dos vértices superiores das portas (Sala de aula 4 e 11).
- Avaliação estrutural especíﬁca para veriﬁcar se há comprometimento da estrutura.
- Reparar as rachaduras e executar reforço estrutural sobre o vão da porta, se necessário (2 unidades).
3.2.2.5 – Estrutura de madeira da cobertura (telhados leste, oeste e principal).
- Avaliação estrutural especíﬁca para veriﬁcar se há comprometimento da estrutura.
- Substituir peças comprometidas e executar reforço estrutural, se necessário.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

24

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.3 DESCUPINIZAÇÃO
3.3.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Na vistoria realizada, encontramos a presença de insetos
xilófagos (cupins) em ataque à vários ambientes e tipos de
madeira, principalmente nos forros e no barroteamento de
piso. Foram encontradas marcas de ataques na guarnição
da porta do depósito 1 (foto 15); na guarnição de janelas
da sala de aula 5 (foto 16); no forro da sala da diretoria;
e nos frisos da parede da sala de aula 15 (foto 17). Os
ataques identiﬁcados ocorrem em elementos de madeira
isolados, e estão restritos às peças atacadas.

Foto 15 - Ataque de cupins no porta do depósito 01.

Foto 16 - Ataque de cupins à guarnição da sala de aula 05.
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Foto 17 - Ataque de cupins ao friso da sala de aula 15.
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3.3.2 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO
Como procedimento geral, recomendamos:
- Tratamento químico do solo das regiões próximas das fundações externas e internas à ediﬁcação através de perfurações seriadas no piso para permitir a adição de solução a base de água com o objetivo de exterminar colônias subterrâneas e de construir barreira química contra insetos xilófagos.
- Tratamento das caixas e dutos de eletricidade e telefonia existentes, através de perfurações com cerca de 3mm de
diâmetro para injeção de solução inseticida.
- Tratamento químico das guarnições e batentes das portas e nas molduras das lousas através de perfurações feitas
na interface componente de madeira e alvenaria de todos os elementos.
- Tratamento do madeiramento do telhado através de injeção e de pulverização de solução inseticida a base de solventes orgânicos.
- Tratamento dos forros e pisos e do barroteamento através de perfurações para injeção de solução inseticida e de
pulverização de solução a base de solventes orgânicos.
3.3.2.1 – Ataque de cupins a guarnição de porta P15a (Depósito 1).
- Substituir guarnições da P15a, seguindo o modelo existente (ver desenho P15a) (1 unidade).
3.3.2.2 – Ataque de cupins a guarnição de janela J10 (sala de aula 5).
- Substituir guarnições da J10, seguindo o modelo existente (ver desenho J10) (1 unidade).
3.3.2.3 – Ataque de cupins a friso de madeira (sala de aula 15).
- Substituir friso de madeira, seguindo o modelo existente (ver desenho) (10m lineares).
3.3.4 – EMPRESAS DE DESCUPINIZAÇÃO
Em se tratando de patrimônio histórico esse tratamento deverá ser executado por empresa especializada e que esteja
associada à APRAG (Associação Paulista de Controle de Pragas Urbanas).
3.3.4.1 – Termitek - Eng. e Cons. em controle de pragas urbanas S/C Ltda.
R Catulo da Paixão Cearense, 428
Saúde - CEP 04145-011
São Paulo - SP
Tel: (11) 5563-5258
Contato: Carlos Massaru Watanabe
3.3.4.2 – Tecnomad - Conservação e Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 1512
Brooklin
São Paulo – SP
Tel: (11) 4032-4833
Contato: Oscar de Brito Neto
3.3.4.3 – Pulvinset Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. dos Aratãs, 1725
Planalto Paulista - CEP 04081-006
São Paulo - SP
Tel: (11) 5044-5144
Contato: Paulo C. Macedo Gonçalves
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3.4 PISOS INTERNOS
3.4.1 PISOS DE GRANILITE
3.4.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Piso da circulação, escadas e hall do nível 100,11m em granilite na cor cinza, com rodapé de 10cm do mesmo material, apresenta bom estado de conservação (foto 18 e 19). Este não é o piso original do ambiente. Fotos da década
de 90 mostram que na circulação havia assoalho de madeira.
A área livre apresenta piso de granilite com rodapé de 10cm do mesmo material, e piso em peças cerâmicas de
diferentes tamanhos e tonalidades , sem rodapé (foto 20). A paginação é confusa e o estado geral de conservação
é precário. Não há registros do piso original deste ambiente, no entanto, as características do piso existente indicam
que ele não é original.

Foto 18 - Piso de granilite da circulação do nível Foto 19 - Piso de granilite da circulação do nível Foto 20 - Piso de granilite da área livre.
100,11m.
100,11m.

3.4.1.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Procedimentos:
- Manter piso de granilite da circulação do nível 100,11.
- Remover piso de granilite e cerâmica da área livre e cantina.
- Executar piso de granilite na área livre e cantina, seguindo padrão existente no piso de granilite do corredor.
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3.4.2 PISOS DE LADRILHO
3.4.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
No depósito 4, circulação do pavimento 102,08 e 107,39 há piso de ladrilho hidráulico composto por peças lisas na
cor vermelho, e peças ornamentadas, sendo essas de quatro tipos: peças de centro, faixas laterais, cantos fechados
e cantos abertos (fotos 21 a 23) . O piso apresenta estado regular de conservação, possuindo manchas e algumas
peças rachadas. Os rodapés da circulação são de argamassa, com altura igual a 20cm, pintados com tinta esmalte sintético na cor marrom escuro. O rodapé apresenta mediano estado de conservação, com riscos e marcas. As
soleiras das portas de acesso aos ambientes são, na maioria das vezes, constituídas pelo próprio ladrilho (foto 24).
A porta de acesso ao sanitário da diretoria apresenta soleira de cerâmica branca 30X30cm (foto 25), e as portas de
acesso à sala de reunião e à vice-diretoria apresentam soleiras de cimento queimado, cor cinza (foto 26). É evidente
que tais variações nas soleiras decorrem de reformas realizadas ao longo do tempo e hoje produzem grande impacto
sobre a percepção do corredor administrativo (ver imagens do detalhe dos ladrilhos). A pesquisa histórica indica que
o ladrilho hidráulico das circulações e do patamar da escada é o original.

Foto 21 - Circulação 102,08.

Foto 24 - Soleira de ladrilho hidráulico liso cor
vermelha.
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Foto 22 - Circulação 102,08.

Foto 23 - Circulação 107,39.

Foto 25 - Soleira de cerâmica cor branca.
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Foto 26 - Soleira de cimento queimado.
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3.4.2.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Procedimentos:
- Lixar piso de ladrilho hidráulico existente (248m²).
- Aplicar resina acrílica impermeabilizante incolor, fosca (248m²).
- Lixar, massear e aplicar pintura esmalte sintético sobre todos os rodapés das circulações (190m²).
- Remover soleiras de cerâmica branca e cimento queimado cinza (sanitário da diretoria, sala de reunião e vice-diretoria).
- Substituir soleiras removidas por soleiras executadas com ladrilho hidráulico tamanho 20X20cm, cor vermelho, idênticas às soleiras remanescentes.
- Lixar, massear e aplicar pintura esmalte sintético sobre todos os rodapés das circulações (190m lineares).
3.4.3 PISOS DE CIMENTO
3.4.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Nos depósitos 1, 2 e 3 o piso é de cimento queimado, sem rodapé. No depósito 1 e 2 o piso apresenta bom estado
de manutenção e deverá ser mantido. No depósito 3 o piso apresenta rachaduras, buracos e trechos ocos (fotos 27 e
28). Não há registros do piso original destes ambientes, no entanto, as características do piso existente indicam que
ele não é original.
Na extremidade leste do corredor das salas de aula no nível 107,39, há uma interrupção no piso de ladrilho, que passa a ser de cimento desempenado bruto, bastante deteriorado pelos restos de goma de mascar.
3.4.3.2 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
A proposta de restauro prevê alteração no uso do depósito 3, que passará a
funcionar como sala de aula.
Procedimentos:
- Manter piso de cimento queimado no depósito 1 e 2.
- Demolir piso de cimento queimado do depósito 3 (futura sala de aula) (46m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea,
seguindo a paginação indicada no projeto (46m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser
utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso
original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente (ver
desenho) (80m lineares).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em
toda a extensão do novo piso (46m²).

Foto 27 - Detalhe do piso do depósito 3.

- Demolir piso de cimento desempenado da extremidade leste da circulação no
nível 107,39 (30m²).
- Aplicar piso de ladrilho hidráulico com a mesma ornamentação, cor e tamanho
do ladrilho hidráulico existente na extremidade leste da circulação do pavimento
107,39, seguindo a paginação indicada no projeto (30m²).

Foto 28 - Detalhe do piso do depósito 3.
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3.4.4 PISOS DE PEDRA.
3.4.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Na sala de vídeo há piso em ardósia 40X40cm sem rodapé, que apresenta bom estado de conservação, com poucas
falhas (foto 29). De acordo com a diretoria, a sala de vídeo foi reformada recentemente. A pesquisa histórica indica
que esta sala funcionava como sala de aula e provavelmente possuía piso de assoalho, como as demais.
3.4.4.2 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Manter piso de ardósia existente.
- Executar limpeza.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água.

Foto 29 - Entrada da sala de vídeo com piso em
ardósia.
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3.4.5 PISOS DE MADEIRA.
3.4.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A ante-sala da diretoria, a diretoria, a vice diretoria, o departamento de pessoal e a sala da coordenação possuem
assoalho de madeira com largura igual a 9cm (foto 30). O assoalho está em boas condições de manutenção, excetuando-se os trechos mais susceptíveis à ação do sol e ao desgaste provocado pelas cadeiras de trabalho (foto 31).
Destaca-se uma marca de queimadura, situada sob a mesa da sala da diretoria (foto 32). Os rodapés são de argamassa com altura igual a 21cm, pintados na cor marrom escuro, em estado regular de manutenção. Não é possível
aﬁrmar se este é o assoalho original, identiﬁcado no material histórico coletado.

Foto 30 - Piso da vice-diretoria.

Foto 31 - Piso do departamento de pessoal.

Foto 32 - Detalhe do piso da diretoria.

Foto 33 - Piso da sala dos professores.

Foto 34 - Trecho deteriorado do piso da sala
dos professores, ao longo da parede leste.

Na sala dos professores, o assoalho
de madeira parece ter sido substituído e sua largura é igual a 10cm (foto
33). Ele apresenta boas condições de
manutenção na maior parte da sala,
com exceção do canto sudeste, no
qual se detectou um trecho bastante deteriorado pela ação de uma
inﬁltração na parede leste. Ali, o piso
dilatou-se e se soltou (foto 34). Não
há rodapé na sala dos professores.
Não é possível aﬁrmar se este é o
assoalho original, no entanto suas
características indicam que houve
substituição.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

36

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

As salas de aula 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 têm piso em assoalho de madeira tipo macho-fêmea com tábuas de aproximadamente 9cm de largura (fotos 35 e 36). Os assoalhos apresentam estado de conservação regular
a ruim, com inúmeras falhas, frestas e buracos (fotos 38 e 39). Muitas tábuas foram parcialmente substituídas. Nas
salas de aula 13, 14 e 15 o estado do piso é particularmente ruim, havendo remendos executados com tábuas de
madeira pregadas (fotos 40 a 44).

Foto 35 - Piso da sala de aula 04.

Foto 36 - Piso da sala de aula 06.

Foto 38 - Remendos no assoalho da
Sala de aula 12.

Foto 39 - Buraco no assoalho da sala de aula 12.
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Foto 37 - Remendos do assoalho Sala de aula 8.
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Foto 40 - Buracos no assoalho da
sala de aula 13.

Foto 43 - Remendos do assoalho - Sala 14.
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Foto 41 - Buracos no assoalho da
sala de aula 13.

Foto 42 - Sala de aula 15.

Foto 44 - Remendos do assoalho - Sala de aula 14.
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Os rodapés das salas são em parte de madeira e em parte de argamassa, ambos com pintura esmalte marrom escuro, com alturas variáveis. Em algumas salas o rodapé é complementado por um cordão de madeira chanfrado, com
seção de 2X2cm, aproximadamente. Grande parte dos rodapés encontra-se deteriorada (fotos 45 a 48). O material
histórico coletado indica que havia assoalho de madeira nas salas de aula, no entanto, não é possível aﬁrmar se o
assoalho existente é o original.

Fotos 45 - Rodapé das salas de aula.

Fotos 47 - Rodapé das salas de aula.
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Fotos 46 - Rodapé das salas de aula.

Fotos 48 - Rodapé das salas de aula.
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Na sala de informática, reunião, arquivo morto e secretaria, o assoalho de madeira tem largura igual a 13cm e apresenta manchas, lascas, riscos e trechos descascados (foto 49). O rodapé da sala de informática é de madeira e apresenta estado regular de conservação (foto 50). Nos demais ambientes o rodapé é de argamassa, com pintura acrílica
brilhante na cor marrom. O material histórico coletado indica que havia assoalho de madeira na ala administrativa da
escola, no entanto, não é possível aﬁrmar se o assoalho existente é o original.

Foto 49 - Piso da secretaria.
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Foto 50 - Rodapé da sala de informática.
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3.4.5.2 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – RESTAURO
Assoalho de madeira l=9cm (ante-sala da diretoria, diretoria, vice diretoria, departamento de pessoal e sala da
coordenação).
- Lixar assoalho de madeira (114m²).
- Substituir trecho daniﬁcado da diretoria, utilizando tábuas com largura, coloração e encaixes semelhantes aos existentes (13m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Lixar, massear e aplicar pintura esmalte sintético sobre os rodapés (102m lineares).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso (114m²).
Assoalho de madeira l=10cm (Sala dos professores).
- Lixar assoalho de madeira (60m²).
- Substituir trecho daniﬁcado pelo vazamento, utilizando tábuas com largura, coloração e encaixes semelhantes aos
existentes (15m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso (60m²).
Assoalho de madeira l=9cm (Salas de aula 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
- Remover os assoalhos de madeira (611m²).
- Veriﬁcar as condições de manutenção do barroteamento e executar reparos, se necessário.
- Remover rodapés existentes (352m lineares).
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente (ver desenho) (342m lineares).
- Aplicar novo assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação original,
indicada no projeto (611m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso
(611m²).
Assoalho de madeira l=13 (sala de informática, reunião, arquivo morto e secretaria).
- Lixar assoalho de madeira (150m²).
- Substituir trechos mais daniﬁcados, utilizando tábuas com largura, coloração e encaixes semelhantes aos existentes
(15m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Lixar, massear e aplicar pintura esmalte sintético sobre os rodapés (86m lineares).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso (150m²).

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

41

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.4.6 PISOS CERÂMICOS
3.4.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As circulações em frente aos sanitários de alunos (nível 102,08 e 107,39) apresentam pisos de lajota cerâmica
7,5X15cm na cor vermelha, bastante degradados, com trechos faltantes, rachaduras e remendos (foto 51). Não há
registros do piso original nestes locais, no entanto, as características do piso existente indicam que ele não é original.
O terraço de acesso às escadas externas apresenta piso de lajota cerâmica hexagonal, cor vermelha, cujo estado
geral de manutenção é regular (foto 52). Não é possível aﬁrmar se este piso é original.
No refeitório, cozinha e despensa há piso cerâmico cinza 30X30cm, e rodapé de 8cm do mesmo material. Apresenta
bom estado de conservação, exceto num trecho do refeitório onde foram detectadas peças faltantes (foto 53). Não
há registros do piso original destes ambientes, no entanto, as características do piso existente indicam que ele não é
original. Suspeita-se que originalmente o refeitório funcionasse como mapoteca.

Foto 51 - Circulação em frente aos sanitários

Foto 52 - Terraço de acesso às escadas externas

Foto 53 - Piso do refeitório.
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Dentro dos sanitários de alunos, situados nos pavimentos 102,08 e 107,39, há piso cerâmico 30X30cm na cor cinza
(foto 54 e 55). O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê a substituição integral destes pisos. Sabe-se que
os sanitários, originalmente, estavam situados nos anexos externos ao Bloco A.

Foto 54 - Piso do sanitário dos alunos.

Foto 55 - Piso do sanitário dos alunos - detalhe.

O piso dos sanitários dos professores é cerâmico, tem dimensões 40X40cm, cor branca, e bom estado de conservação (foto 50). Não há registros do piso original destes ambientes, no entanto, as características do piso existente
indicam que ele não é original.
Na copa e banheiro da administração há piso cerâmico 30X30cm, sem rodapé, que apresenta bom estado de conservação (foto 56). O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê a substituição integral destes pisos. Não há
registros do piso original destes ambientes, no entanto, as características do piso existente indicam que ele não é
original.
O piso do depósito de material didático, em cerâmica marrom 20X20cm, sem rodapé, apresenta estado regular de
conservação, com algumas peças quebradas e manchadas (foto 57). A escada que leva à sala de leitura é em ardósia e se encontra em estado de conservação ruim. O sanitário tem piso em cerâmica vermelha 7,5x15cm e rodapé de
7,5cm do mesmo material, apresentando estado regular de conservação. Uma das fotos históricas coletadas mostra
que este ambiente funcionou como sala de aula e tinha, originalmente, assoalho de tábuas de madeira, assentadas
no sentido norte-sul (foto 58).
O piso da cantina e despensa em cerâmica marrom 35X35cm, sem rodapé, apresenta estado regular de conservação
(foto 59). Não há registros do piso original deste ambiente, no entanto, as características do piso existente indicam
que ele não é original.
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Foto 56 - Piso do sanitário da administração.

Foto 57 - Piso do depósito de material didático.

Foto 58 - Foto sem data - ambiente onde hoje está o depósito de material didático, com piso
de assoalho de madeira.
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Foto 59 - Piso da despensa
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3.4.6.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
Lajota cerâmica 7,5X15cm, cor vermelha (Circulação em frente aos sanitários, pavimentos 102,08 e 107,39).
- Demolir piso de lajota existente (17m²).
- Aplicar piso de ladrilho hidráulico liso tamanho 20X20cm, na cor vermelho (utilizar cor semelhante à do ladrilho
existente nas circulações), seguindo a paginação existente (ver projeto de reforma e projeto executivo de adequação
à NBR9050) (17m²).
- Aplicar três demãos de resina acrílica impermeabilizante incolor, fosca (17m²).
Lajota cerâmica hexagonal, cor vermelha (Terraço de acesso às escadas externas).
- Reparar piso de lajota cerâmica, substituindo peças quebradas ou faltantes (10m²).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água (10m²).
Piso cerâmico cinza tamanho 30X30cm (Refeitório, cozinha e despensa da cozinha).
- Reparar piso cerâmico existente, substituindo peças faltantes ou quebradas (103m²).
Piso cerâmico tamanho 30X30cm, cor cinza claro (Sanitários dos alunos no pavimento 102,08 e 107.38).
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
Piso cerâmico tamanho 40X40cm na cor branca (Sanitários dos professores).
Manter piso existente.
Piso cerâmico 30X30cm (Copa e sanitário da administração).
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
Piso cerâmico marrom tamanho 20X20cm (Depósito de material didático).
- Reparar piso cerâmico existente, substituindo peças quebradas ou faltantes (40m²).
Piso cerâmico marrom 35X35cm (Cantina e despensa da cantina).
- Reparar piso cerâmico existente, substituindo peças quebradas ou faltantes (33m²).
3.4.7 PISOS VINÍLICOS
3.4.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A sala de leitura e salas de aula 1, 2 e 3 possuem piso vinílico esverdeado, 30X30cm, sendo que na maior extensão
não há rodapé. Nos trechos em que há rodapé, este é de madeira com pintura acrílica marrom escuro h=13cm. Este
piso encontra-se em mau estado de conservação, apresentando diversas falhas, buracos e manchas (fotos 60 a 63).
Não há registros do piso original destes ambientes, no entanto, a pesquisa histórica indica que originalmente, houvesse assoalho de madeira.
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Foto 60 - Piso da sala de aula 03

Foto 61 - Buracos e manchas no piso.

Foto 62 - Encontro com escada em ardósia na sala de leitura

Foto 63 - Peças descoladas.

3.4.7.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO
- Remover piso vinílico 30X30cm das salas de aula 1, 2, 3 e sala de leitura (190m²).
- Remover rodapé existente (80m lineares).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto nas salas 1, 2 e sala de leitura(190m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais às do projeto de paginação.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente (ver desenho) (80m lineares).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso
(190m²).
- Executar piso de cimento queimado na sala de aula 3, que será adaptado para depósito, segundo projeto de adequação à norma NBR9050.
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3.5 ESCADAS
3.5.1 – CARACATERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Cinco, dos seis lances da escadaria principal apresentam piso de granilite, cor cinza, em precário estado de manutenção com trechos faltantes, remendos e rachaduras (fotos 64 e 65). O lance que dá acesso do nível 100,07 ao nível
102,08 tem degraus em placas de mármore branco acinzentado, em bom estado de manutenção (foto 66). É provável
que originalmente todos os pisos da escada tenham sido de mármore, no entanto não há registros que comprovem
esta suposição. O patamar de acesso à escada, no nível 100,07, apresenta piso em placas de granilite quadradas,
tamanho 20X20cm, cor cinza, em bom estado de conservação (ver desenho na próxima página). O patamar no nível
104,73 tem piso de ladrilho hidráulico, semelhante aos demais pisos de ladrilho do Bloco A, apresentados no item
3.4.2.

Foto 64 - Escadaria principal - piso de granilite.

Foto 65 - Escadaria principal - degraus de granilite deteriorados.

Foto 66 - Escadaria principal - lance da escada com piso de mármore.

Foto 67 - Encontro do piso de mármore com patamar de ladrilho
hidráulico.
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Foto 68 - Guarda-corpo da escadaria principal.

Foto 69 - Guarda-corpo da escadaria principal.

Foto 70 - Corrimão da escadaria principal.

A escada situada na extremidade leste da circulação do pavimento 99,06 é granilite, idêntico ao granilite da circulação e apresenta bom estado de manutenção (foto 71). Não há registros dessa escada no material histórico coletado,
no entanto suas características indicam que ela não é original.
A escada situada na extremidade norte da circulação do pavimento 99,06 também é de granilite, semelhante ao da
circulação, e apresenta bom estado de conservação (foto 72 e 73). Também não há registros dessa escada no material histórico coletado, no entanto suas características indicam que ela não é original.

Fotos 71 - Escada leste da cota 99,06
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Fotos 72 - Escada norte da cota
99,06
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Fotos 73 - Escada norte da cota
99,06
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A escada situada na extremidade leste
da circulação do pavimento 102,08 tem
degraus em tábuas de madeira envernizadas. A ﬁxação destes degraus na
estrutura de suporte foi feita com pregos, e alguns degraus estão bastante
frouxos (foto 74). Esta escada provavelmente é contemporânea à construção do pavimento 102,82, executada
antes de 1928.
A escada situada na extremidade norte
da circulação do pavimento 102,08
tem degraus em cimento queimado,
manchados pelo uso e pelas gomas de
mascar. O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê alterações
nas conﬁgurações dessa escada (foto
75). Não é possível aﬁrmar se o piso
desta escada é original.

Fotos 74 - Escada leste do pavimento
102,08.

Fotos 75 - Escada norte do pavimento 102,08.

A escada caracol que interliga o nível 100,11 (cantina) ao nível 102,82 (sala dos professores) apresenta estado
regular de conservação, com montantes do corrimão faltantes e algumas rachaduras (fotos 76 a 79). Sua construção
não é contemporânea à construção do edifício, pois, como mencionado anteriormente, o projeto original não continha o piso da sala dos professores (nível 102,82). A construção deste piso, assim como a construção da escada são
anteriores a 1928.

Fotos 76 - Escada caracol na cota 99,06
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Fotos 77 - Escada caracol na cota 99,06
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Fotos 79 - Detalhes da escada caracol
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3.5.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Escadaria principal.
- Demolir piso de granilite da escada principal (40m²).
- Executar novo piso de granilite sobre a escada, com cor, textura e acabamento semelhantes ao existente (40m²).
Escada situada na extremidade leste da circulação do pavimento 99,06.
- Remover piso de granilite.
- Executar escada com degraus em tábuas de madeira, semelhante à escada do nível 102,08 (4,80m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e com dimensões semelhantes as da escada do nível 102,08.
Escada situada na extremidade norte da circulação do pavimento 99,06.
- Remover piso de granilite.
- Executar escada com degraus em tábuas de madeira, semelhante à escada do nível 102,08 (3,10m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e com dimensões semelhantes as da escada do nível 102,08.
Escada situada na extremidade leste da circulação do pavimento 102,08.
- Fixar degraus frouxos (3 degraus).
- Substituir degrau daniﬁcado (1unidade).
Escada situada na extremidade norte da circulação do pavimento 102,08.
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
Escada caracol que interliga o nível 100,11 (cantina) ao nível 102,82 (sala dos professores).
O estudo para reforma prevê a manutenção dessa escada.
Procedimentos:
- Avaliação estrutural.
- Avaliação a ser realizada por empresa especializada em descupinização (ver item 3.3 - Descupinização).
- Substituir montantes do corrimão faltantes (4 unidades).
- Substituir e colar trechos rachados ou lascados.
- Fixar degraus soltos.
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre toda a escada (4,80m²).
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3.6 FORROS
3.6.1 FORROS DE ESTUQUE
3.6.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Os forros da circulação nos níveis 102,08 e 107,39 são de estuque, com sancas de gesso ornamentadas percorrendo
todos os encontros com as paredes (foto 80 e 81). Há também mísulas ornamentadas nos encontros entre paredes
e forros (foto 84 e 85). As luminárias ﬂuorescentes penduradas no forro de estuque são alimentadas por eletrodutos
aparentes. O forro, as sancas e mísulas apresentam bom estado de conservação. No pavimento 102,08 há uma
rachadura vertical no encontro entre parede e forro, que pode indicar problemas na estrutura (foto 82). No pavimento
107,39 o trecho sob a caixa d’água ruiu e foi substituído por forro de placas de gesso (foto 83). Fotos históricas indicam que o forro, as sancas e as mísulas constituem elementos construtivos originais do Bloco A.

Foto 80 - Forro da circulação da cota 102,08.

Foto 81 - Forro da circulação - detalhe da tubulação.

Foto 82 - Forro da circulação da cota 102,08 - detalhe das ﬁssuras.
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Foto 83 - Forro da circulação da cota 107,39 - substituição por placas
de gesso.
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Foto 84 - Forro da circulação da cota 102,08.
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Foto 85 - Detalhe da mísula da circulação.
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Secretaria, departamento de pessoal, reunião, arquivo morto e salas de aula 4, 5, 6 têm forros de estuque
pendurado nos barrotes de madeira (foto 86 e 87). Nos
encontros com as paredes há arremate em curva. Em
muitas salas foram detectadas ﬁssuras horizontais nestes
arremates (foto 88). Os eletrodutos estão aparentes,
correndo sob os forros. Também foram identiﬁcadas
ﬁssuras, indícios de vazamentos, remendos e manchas
(foto 89). Fotos históricas indicam que o forro de estuque
e os arremates arredondados com as paredes constituem
elementos construtivos originais do Bloco A.

Foto 87 - Forro do departamento de pessoal.

Foto 86 - Forro do arquivo morto.

Foto 88 - Fissuras horizontais no encontro do forro com as paredes.
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Foto 89 - Manchas no forro de estuque da secretaria.
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Nos sanitários de alunos, depósito 4 e salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 há forros de estuque. Alguns
ambientes apresentam sancas de gesso (foto 92). De maneira geral, encontram-se em regular ou mau estado de
conservação. Há rachaduras, buracos e inﬁltração de água, especialmente nas salas 13, 14 e 15 (foto 90 e 91). Na
sala 13, a parede dos fundos foi invadida por ramos de uma das árvores do jardim através do forro (foto 93, 94 e 95).
Veriﬁcou-se que os danos ao forro são provocados por vazamentos na extremidade sudeste do telhado leste e por
vazamentos oriundos de condutores de água pluvial situados no desvão do telhado, também na extremidade leste do
edifício. Não há registros dos forros desses ambientes, no entanto a pesquisa indica que os forros de estuque com
sancas de gesso e arremates arredondados são originais.

Foto 90 - Vista geral da sala de aula 13.

Fotos 91 - Vazamentos da cobertura leste daniﬁcaram o forro da sala de
aula 13.
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Fotos 92 - Fissuras horizontais nos encontros arredondados entre paredes e forros.
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Fotos 93 - Vegetação no forro da sala de
aula 13.

Fotos 94 - Inﬁltração no forro da sala de
aula 13.

Fotos 95 - Inﬁltração no forro da sala
de aula 13.

3.6.1.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO
Forro de estuque com pintura e sancas ornamentadas no encontro com as paredes (circulação nos níveis
102,08 e 107,39).
Procedimentos:
- Identiﬁcar e sanar vazamentos na caixa d’água situada sobre a circulação leste do pavimento 107,39 (verba).
- Reconstituir forro de estuque no trecho sob a caixa d’água (25m²).
- Reparar rachaduras, manchas ou buracos (10% da área total) (29m²).
- Aplicar pintura látex acrílico com fundo para gesso em toda a extensão do forro. As cores a serem utilizadas deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas (290m²).
Forro de estuque com pintura e arremate em curva nos encontros com paredes (Secretaria, departamento de
pessoal, reunião, arquivo morto e salas de aula 4, 5, 6).
Procedimentos:
- Reparar manchas e rachaduras no forro da sala de reunião (25m²).
- Reparar rachaduras, manchas e buracos no departamento de pessoal, arquivo morto e salas de aula 4, 5 e 6 (20%
da área total) (63m²).
- Aplicar pintura látex acrílico com fundo para gesso em toda a extensão do forro. As cores a serem utilizadas deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas (315m²).
Forro de estuque com pintura e arremate em curva nos encontros com paredes (Sanitários, depósito 4 e salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
Procedimentos:
- Remover forros de estuque das salas 13, 14 e 15 (160m²).
- Reconstituir integralmente o forro de estuque das salas 13, 14 e 15 (160m²).
- Reparar rachaduras, manchas e buracos nos forros dos sanitários, depósito 4, salas de aula 7, 8, 9, 10 e 11 (20%
da área total) (60m²).
- Aplicar pintura látex com fundo para gesso nos forros do depósito, sala de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. As
cores a serem utilizadas deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas (540m²).
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3.6.2 FORROS DE MADEIRA
3.6.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A sala dos professores, a sala de informática e a coordenação apresentam forro de madeira tipo macho-fêmea
com acabamento em verniz incolor (fotos 96 e 97). O forro
reveste as faces laterais das vigas existentes, e parece ter
sido construído recentemente. Nas paredes leste das salas
de informática e professores, há manchas de vazamento
de água, partindo do forro. Veriﬁcou-se que a água vaza
pelo telhado leste da cobertura, e escorre pelas paredes,
atravessando os forros do pavimento superior, intermediário
e inferior. Este vazamento daniﬁcou substancialmente os pisos, forros e paredes da extremidade leste do edifício (foto
98). Não há registros do forro original destes ambientes,
no entanto, as características dos forros existentes indicam
que eles não são originais.

Fotos 97 - Forro de madeira da sala de informática.

Fotos 96 - Forro de madeira da coordenação.

Fotos 98 - Inﬁltração no forro de madeira da sala dos professores.

O refeitório, cozinha, despensa da cozinha, sala de leitura, sala de vídeo, sala de aula 1,2 e 3 e depósito 3 apresentam sancas e forro de madeira, com tábuas de largura igual a 10cm com encaixe macho-fêmea (fotos 99 a 104). Na
sala de leitura o forro recebeu acabamento de verniz acetinado, e se encontra em estado de conservação regular,
apresentando falhas e embarrigamento em alguns trechos (foto 91). O forro da despensa é revestido com esmalte
sintético cor bege-amarelada e apresenta bom estado de conservação. Nos demais ambientes, a madeira recebeu
pintura branca. De maneira geral, estes forros apresentam estado de conservação regular, havendo alguns trechos
de forros e sancas que chegaram a ruir (foto 95). Não há registros do forro original destes ambientes, no entanto, as
características dos forros existentes indicam que eles não são originais.
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Foto 99 - Forro do refeitório.

Foto 100 - Forro da cozinha.

Foto 101 - Forro da sala de leitura.

Foto 102 - Forro da sala de vídeo.
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Foto 103 - Forro da sala de aula 01.

Foto 104 - Forro da sala de aula 02.

Foto 105 - Forro da sala de aula 01.

Na sala da diretora foi identiﬁcado o forro mais ornamentado da escola. Trata-se de um forro de madeira escura que
veste os barrotes de sustentação. Há indícios de que este foi reparado, porém pode ter mantido algumas das suas
características originais (foto 106). De acordo com a diretora, há ocasiões em que há vazamentos do pavimento superior (salas de aula) através do forro.
Na ante-sala da diretoria há forro em tábuas de madeira com largura de aproximadamente 10cm, roda-teto de madeira, apresenta bom estado de conservação (foto 107). Não há registros do forro original deste ambiente, no entanto,
as características do forro existente indicam que ele é original.
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Foto 106 - Forro de madeira ornamentado da diretoria.

Foto 107 - Forro de madeira ornamentado da ante-sala da diretoria.

3.6.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
Para todos os forros de madeira é necessário atentar para as características originais, quanto ao desenho, detalhes
de encaixe e dimensões. A madeira a ser utilizada para reparos ou forros a serem executados poderá ser o cedro.
Forro de madeira tipo macho-fêmea com acabamento em verniz incolor (Sala dos professores, sala de informática e coordenação).
Procedimentos:
- Remover trecho de forro daniﬁcado pelo vazamento na parede leste da sala dos professores (15m²).
- Substituir forro daniﬁcado utilizando modelo idêntico ao existente (15m²).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os forros da sala dos professores, sala de informática e coordenação
(120m²).
Forro de madeira, com tábuas de largura igual a 10cm (Refeitório, cozinha, despensa da cozinha, sala de
leitura, sala de vídeo, sala de aula 1,2 e 3).
Procedimentos:
- Reparar forros e sancas de madeira daniﬁcadas (20% da área total de forro) (78m²).
- Aplicar duas demãos de esmalte sintético, acabamento acetinado, na cor branca sobre todos os forros (385m²).
Forro de madeira ornamentado, vestindo os barrotes de sustentação (Sala da diretoria).
Procedimentos:
- Avaliação a ser realizada por empresa especializada em descupinização para veriﬁcar se há ataques de cupins.
- Substituição do forro, seguindo o padrão existente, se identiﬁcados ataques de cupim (30m²).
Forro em tábuas de madeira com largura de aproximadamente 10cm (Ante-sala da diretoria).
Procedimentos:
- Avaliação a ser realizada por empresa especializada em descupinização para veriﬁcar se há ataques de cupins.
- Substituição do forro, seguindo o padrão existente, se identiﬁcados ataques de cupim (17m²).
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3.6.3 – LAJES PINTADAS
3.6.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A circulação do nível 99,07, a cantina, despensa da cantina, depósito de material didático, sanitário e área livre apresentam laje com pintura látex acrílico na cor branco (fotos 110 e 111). A pesquisa histórica indica que este é o tratamento original dado aos forros desses ambientes. Há problemas de inﬁltração na cantina e no sanitário decorrentes
do vazamento no telhado leste, que resultaram em deterioração do revestimento e aparecimento de mofo (fotos 108,
109 e 112).

Foto 108 - Forro da cantina.

Foto 109 - Detalhe do forro da cantina.

Foto 110 - Forro do depósito 02.

Foto 111 - Forro do depósito de material didático.
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Foto 112 - Detalhe do forro do depósito de material didático.

3.6.3.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Procedimentos:
- Identiﬁcar e sanar vazamentos na parede leste (verba).
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água (60m²).
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro.
- Remover partes soltas do revestimento, eliminar trincas e rachaduras e lixar a superfície para remover pintura existente.
- Aplicar fundo preparador para pintura acrílica.
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, na cor branca, sob as lajes (150m²).
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3.7 PAREDES INTERNAS
3.7.1 PAREDES PINTADAS
3.7.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As paredes internas do prédio histórico são em alvenaria de tijolos autoportantes e
encontram-se com o revestimento em argamassa de algumas áreas deterioradas,
apresentam algumas pequenas trincas, pequenos furos de pregos e com a pintura
soltando e necessitam reparos na pintura.
A sala de leitura, depósitos 2 e 3 e salas de aula 1, 2 e 3: pintura em látex acrílico
fosco cor bege até o forro (fotos 114, 116 e 118). A Sala de aula 1 e sala de leitura
possuem faixas de proteção de 10cm em madeira, pintadas na mesma cor das paredes, a 62cm do piso, e friso de 3cm em madeira, pintado de esmalte cor marrom
escuro, a 1,55m do piso. Na parede que divide a sala de aula 1 e a sala de leitura
existem aberturas (antigo balcão de distribuição e porta) que foram fechadas de
maneira improvisada, com estrados de madeira (foto 117). As paredes das salas de
aula, de maneira geral, encontram-se pichadas, e algumas apresentam falhas no
revestimento e buracos (fotos 119 a 121). As paredes dos depósitos encontram-se
em regular estado de conservação.

Foto 115 - Parede da sala de leitura.

Foto 116 - Depósito 03.

Foto 117 - Sala de aula 01.

Foto 118 - Sala de aula 02.
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Foto 119 - Sala de aula 03.

Foto 120 - Detalhe da parede da sala de aula 03.

Foto 121 - Detalhe da parede da sala de aula 03.

Foto 122 - Depósito 01.

O depósito 1, em frente à escada, apresenta pintura em látex acrílico acetinado bege escuro até h=1.50m e látex
acrílico fosco bege claro até o forro. As paredes sob o patamar da escada externa apresentam rachaduras, inﬁltrações, mofo e sinais de cupim (foto 122).
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A sala de vídeo apresenta pintura látex acrílico acetinado na cor verde bandeira até h=1,17 e pintura látex acrílico
fosco na cor verde claro até o forro. Encontra-se em bom estado de conservação. A diretoria informou que a sala de
vídeo foi reformada recentemente (foto 123).
A circulação da cota 99,06 apresenta pintura em látex acrílico acetinado bege escuro até h=1m e em látex acrílico
fosco bege claro até o forro. Encontra-se estado de conservação regular, com manchas, falhas no reboco e pichações (foto 124).

Foto 123 - Sala de vídeo.

Foto 124 - Circulação da cota 99,06.

As paredes do hall e parte da área livre apresentam pintura em látex acrílico acetinado cor vermelha até 1m de altura,
e uma ulterior faixa de 2,5cm da mesma tinta a 1,05m do piso. No intervalo entre estas faixas há pintura em látex
acrílico fosco amarelo claro, que prossegue depois até o forro. Estas paredes apresentam estado mediano de conservação, com poucos danos ou pichações (fotos 125 e 126).

Foto 125 - Parede da área livre junto à cantina
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Foto 126 - Parede do hall
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O depósito de material didático apresenta paredes com pintura em látex acrílico fosco bege claro, daniﬁcadas principalmente na parte mais próxima ao piso. Foram veriﬁcadas algumas trincas nas paredes e vigas. Uma divisória de
compensado de madeira divide este ambiente em dois (foto 127).

Foto 127 - Depósito de material didático

Foto 128 - Parede da ante-sala da dirtetoria.

As paredes da ante-sala, diretoria e sala dos professores, têm pintura látex acrílica fosca sobre reboco, na cor verde
água, desde o rodapé até os arremates do forro (foto 128 a 132). Em geral apresentam bom estado de conservação,
revelando alguns furos, marcas de cartazes e manchas deixadas por móveis. Na diretoria, há lambri ornamentado
de madeira com altura igual a 1,50m. O lambri apresenta boas condições de manutenção e parece ser um elemento
original da construção (foto 133). A parede leste da sala dos professores apresenta marcas de mofo e de escorrimento de água, provocadas pelo vazamento previamente mencionado.

Foto 129 - Parede da diretoria
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Foto 130 - Sala dos professores
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Foto 131 - Vazamento sobre a parede leste da
sala dos professores.
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Foto 132 - Detalhe do lambri da diretoria.

Foto 133 - Foto não datada da sala da diretoria - o lambri de madeira permanece muito semelhante ao original.
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As paredes da vice-diretoria, departamento de pessoal, arquivo morto, secretaria, coordenação e salas de aula 4, 5 e
6 apresentam pintura em látex acrílico fosco sobre reboco, cor bege, desde o rodapé até os arremates do forro (fotos
134 a 137). A pintura está bastante deteriorada, havendo sujeira, manchas e furos. Nas salas de aula a deterioração
é ainda mais presente: as paredes estão cobertas por pichações (fotos 138 e 142). Com freqüência foram identiﬁcadas ﬁssuras verticais nos encontros arredondados entre as paredes desses ambientes.

Foto 134 - Parede do departamento de pessoal.

Foto 136 - Trecho daniﬁcado da parede da secretaria.
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Foto 135 - Parede do arquivo morto e sala de reunião.

Foto 137 - Detalhe da parede da coordenação.
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Foto 138 - Sala de aula 05.

Foto 141 - Detalhe da parede da sala de aula 05.
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Foto 139 - Sala de aula 06.

Foto 140 - Sala de aula 06.

Foto 142 - Detalhe da parede da sala de aula 04.
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Na sala de informática há pintura acrílica sobre reboco, cor bege escuro, do rodapé até a altura de 1,50m. Esta
pintura cobre também a faixa de proteção, situada à altura de 72cm (foto 143). Acima do friso há pintura látex acrílico
fosco, cor bege, semelhante aos demais ambientes do andar. Na parede sul foram detectadas manchas provocadas
por inﬁltrações e trechos em que a tinta está se desprendendo (foto 144).

Foto 143 - Sala de informática

Foto 144 - Detalhe da parede da sala de informática

Na circulação do pavimento 102,09 há pintura acrílica brilhante, cor verde, do rodapé até o friso da parede, situado
à altura de 1,50m. Acima do friso há pintura látex acrílico fosco cor bege (foto 145 a 148). O trecho em que a pintura
da circulação apresenta maior grau de deterioração corresponde ao corredor adjacente aos banheiros de alunos, no
qual foram identiﬁcadas pichações, sujeira e manchas.

Foto 145 - Circulação da cota 102,08
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Foto 146 - Circulação da cota 102,08
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Foto 147 - Detalhe do friso da parede da circulação da cota 102,08
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Foto 148 - Detalhe da parede - corredor próxima à escada
principal.
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As paredes das salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 têm revestimento de argamassa e pintura em látex
acrílico fosco cor bege até o forro (fotos 149 a 162). Na maioria, apresentam faixa de proteção de 10cm em madeira,
pintado da mesma cor das paredes, a 62cm do piso, e friso de 12cm em madeira, pintado de esmalte cor marrom
escuro, a 1,45m do piso. Tais elementos apresentam trechos faltantes ou daniﬁcados na maior parte das salas (foto
151). Alguns ambientes apresentam ﬁssuras nas paredes, particularmente intensas na sala 11, e o revestimento
encontra-se deteriorado em inúmeros pontos (foto 154). De maneira geral, encontra-se em mau estado de conservação, com diversas manchas e pichações. Na sala de aula 13 há inﬁltração de água que escorre a partir do forro (fotos
158). A parede leste apresenta, além de manchas, ramos de uma árvore que começa a adentrar o ambiente através
do forro (fotos 161).

Foto 149 - Sala de aula 07.

Foto 152 - Parede da sala de aula 09.
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Foto 150 - Fissura na parede da
sala de aula 07.

Foto 153 - Parede da sala de aula 09.

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

Foto 151- Parede sem faixa de proteção na sala de aula 08.

Foto 154 - Buraco na parede da sala de
aula 09.
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Foto 155 - Sala de aula 10.

Foto 156 - Detalhe da ﬁssura na parede da
sala de aula 11.

Fotos 157 - Detalhe do friso protetor na
parede da sala de aula 11.

Foto 158 - Sala de aula 13.
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Foto 159 - Sala de aula 13.

Foto 160 - Sala de aula 13.

Foto 161 - Sala de aula 13.

Foto 162 - Sala de aula 14.
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Na circulação do pavimento 107,39 as paredes têm pintura acrílica brilhante sobre reboco, cor bege escuro, do rodapé até o friso da parede, situado à altura de 1,50m (foto 163). Acima do friso há pintura látex acrílico fosco cor bege.
Observaram-se pichações e trechos de friso faltantes (fotos 164 e 165).

Foto 163 - Circulação da cota 107,39.

Foto 164 - Circulação da cota 107,39 em frente
aos sanitários - sem friso.

Foto 165 - Detalhe da circulação da
cota 107,39.

3.7.1.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Para recuperação das paredes do prédio histórico, devem ser adotados os seguintes procedimentos:
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa, que podem ser encontradas em todas as salas.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram soltos, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura decorativa existente nas paredes.
- Tratamento das trincas através do uso de massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem
ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do
restante das paredes.
Pintura látex acrílico na cor bege até o forro (Sala de leitura, depósitos 2 e 3 e salas de aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6
vice-diretoria, departamento pessoal, arquivo-morto, secretaria, coordenação,).
- Executar fechamento de alvenaria onde existe abertura entre a sala de leitura e a sala de aula 1 (0,80m³).
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água (sala de aula 2).
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro (sala de aula 2).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
superfície total de paredes) (90m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes, do
rodapé ao forro, precedida de lixamento (436m²).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre guarnições e frisos das paredes da sala de leitura e sala de aula 1 (60m
lineares).
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Pintura látex acrílico acetinado na cor bege escuro até h=1,50m e látex acrílico fosco na cor bege claro até o
forro (Depósito 1).
- Identiﬁcar e sanar causas das inﬁltrações mencionadas.
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água.
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro.
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
superfície total de paredes) (20m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes do
depósito (83m²).
Pintura látex acrílico acetinado na cor verde bandeira até h=1,17 e pintura látex acrílico fosco na cor verde
claro até o forro (Sala de vídeo).
- Remover pintura existente.
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
sala de vídeo.
Pintura látex acrílico acetinado na cor bege escuro até h=1m e pintura látex acrílico fosco na cor bege claro
até o forro (Circulação do pavimento 99,06).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória. (20%
da superfície total de paredes) (57m²).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
circulação (285m²).
Pintura látex acrílico acetinado na cor vermelha, até h=1m com uma faixa de 2,5cm de largura da mesma tinta
a 1,05m do piso (Hall e área livre).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória.
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
área livre (83m²).
Pintura látex acrílico fosco na cor bege (Depósito de material didático e sanitário).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (32m²).
- Reparar danos provocados pelo vazamento da cobertura removendo os trechos de pintura manchados pela água e
pelo mofo (30m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes
(160m²).
Pintura látex acrílico fosco na cor verde água, desde o rodapé até o arremate com o forro (Ante-sala da diretoria, diretoria e sala dos professores).
- Na sala dos professores, reparar todos os danos causados pelo vazamento na parede leste, removendo os trechos
de pintura manchados pela água e pelo mofo (30m²).
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água (30m²).
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro.
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- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (70m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
ante-sala, diretoria e sala dos professores (340m²).
Pintura látex acrílico fosco na cor bege, desde o rodapé até o arremate com o forro (Sala de informática).
- Identiﬁcar e sanar os vazamentos na tubulação no sanitário masculino de professores.
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água.
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro.
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (22m²).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os frisos e guarnições da sala de informática (52m lineares).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
sala de informática (110m²).
Pintura látex acrílico acetinado na cor verde, do rodapé até o friso, h=1,50m. Acima do friso, pintura látex acrílico fosco na cor bege (Circulação do pavimento 102,08).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (112m²).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os frisos da circulação (110m²).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
circulação (560m²).
Pintura látex acrílico fosco cor bege até o forro com guarnição de madeira a 62cm do piso, e friso de madeira
a 1,45m do piso (Salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
- Substituir frisos e guarnições daniﬁcados ou faltantes nas salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 por madeira
maciça de primeira linha perﬁl de 5x1cm (20% dos frisos e guarnições existentes) (105m lineares).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os frisos e guarnições das salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e
15 (525m lineares).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (246m²).
- Remover ramos, manchas e trechos de pintura deteriorada na parede leste da sala de aula 13 (20m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes das
salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (1230m²).
Pintura látex acrílico acetinado na cor bege escuro do rodapé até friso de madeira situado a h=1,50. Acima do
friso há pintura látex acrílico fosco na cor bege até o forro (Circulação do pavimento 107,38).
- Substituir frisos daniﬁcados ou faltantes na circulação por madeira maciça de primeira linha perﬁl de 5x1cm. (20%
dos frisos existentes) (30m lineares).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os frisos (140m lineares).
- Recuperar o reboco das paredes, reparando rachaduras, buracos ou falhas, seguindo instrução introdutória (20% da
área total das paredes) (130m²).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes da
circulação (660m²).
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3.7.2 – PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO.
3.7.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
O depósito 4 tem azulejos na cor branca, tamanho 15X15cm, até h=2,12 e pintura látex acrílico fosco na cor branca
até o forro. Não há registros do revestimento original deste ambiente, no entanto, suas características indicam que
ele não é original.

Foto 166 - Parede do refeitório.

Foto 167 - Detalhe da parede do refeitório.

Foto 168 - Depensa para a cozinha.

As paredes do refeitório e da cozinha são revestidas com
azulejos brancos 15X15cm até o forro e apresentam bom
estado de conservação (fotos 166 e 167). Na despensa, o
mesmo azulejo reveste até h=2,08m e acima desta altura as
paredes apresentam pintura látex acrílico cinza (foto 168).
Na parede que divide despensa e cozinha foram observados remendos, provavelmente oriundos de reparos realizados com o intuito de solucionar problemas de inﬁltração
(foto 169). A pesquisa histórica indica que, originalmente,
estes espaços funcionavam como salas de aula. Entende-se
portanto que o revestimento existente não é original.

Foto 169 - Detalhe de remendos na parede da despensa da cozinha.
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A cantina e a despensa têm suas paredes revestidas com
azulejos brancos 20X35cm até 1,56m de altura, seguidos de
uma faixa de azulejos vermelhos 9X9cm e uma ulterior ﬁada
da primeira peça, acima da qual segue a pintura em látex
acrílico branco fosco até o forro (fotos 170 e 172). Na divisa
da cantina com a despensa, a inﬁltração de água pelo forro
resultou na deterioração do revestimento e mofo (foto 173).
Não há registros das paredes originais destes ambientes,
no entanto, as características do revestimento existente
indicam que ele não é original.

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

92

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

Os sanitários de alunos, nos pavimentos 102,08 e 107,39 têm revestimento cerâmico 15X15cm, cor branca até
h=3,60m, apresentando estado regular de manutenção (foto 174). O projeto executivo de adequação à NBR9050
prevê reforma integral desses sanitáriuos, com substituição desse revestimento. A pesquisa histórica indica que originalmente, os sanitários de alunos funcionavam em anexos externos. Os ambientes por eles ocupados provavelmente
funcionavam como salas de aula.

Foto 170 - Despensa da cantina.

Foto 171 - Área livre.

Foto 172 - Detalhe da parede entre a cantina e a
área livre.

Foto 173 - Detalhe de inﬁltração na parede da despensa da cantina.
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A copa e o sanitário da diretoria têm revestimento cerâmico 25X30cm na cor cinza claro, em boas condições de manutenção (foto 175). O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê alteração no uso do sanitário que passará
a servir também professores portadores de necessidades especiais. Não há registros das paredes originais destes
ambientes, no entanto, as características do revestimento existente indicam que ele não é original.
O sanitário masculino e feminino de professores têm revestimento cerâmico 40X40cm em boas condições. Há vazamento na tubulação de água do sanitário masculino, detectada através da parede da sala de informática. Não há
registros das paredes originais destes ambientes, no entanto, as características do revestimento existente indicam
que ele não é original.

Foto 174 - Sanitário dos alunos na cota 107,39
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Foto 175 - Sanitário da diretoria
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3.7.2.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Azulejos na cor branco, tamanho 15X15cm, até h=2,12 e pintura látex acrílico fosco na cor branco até o forro
(depósito 4).
- Remover revestimento de azulejo 15X15cm de todas as paredes (32m²).
- Aplicar reboco na área em que o azulejo foi removido (32m²).
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, cor a deﬁnir, sobre todas as paredes do depósito (75m²).
Azulejos na cor branco, tamanho 15X15cm, até o forro (Refeitório, cozinha e depensa da cozinha).
Manter revestimento de azulejo 15X15cm das paredes da cozinha, refeitório e despensa (170m²).
Azulejos na cor branco, tamanho 20X35cm até h=1,56m, seguidos de uma faixa de azulejos na cor vermelho,
tamanho 9X9cm e pintura látex acrílico fosco, na cor branca até o forro (Cantina e despensa).
- Manter o revestimento cerâmico das paredes da cantina e despensa.
- Reparar paredes daniﬁcadas pelo vazamento no telhado leste, identiﬁcar e sanar vazamento (10m²).
- Eliminar manchas de mofo através da limpeza da superfície com água sanitária ou hipoclorito de sódio, diluídos com
água (10m²).
- Limpar a superfície com água para remoção de resíduos de cloro.
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, cor a deﬁnir, sobre todas as paredes da cantina e despensa (38m²).
Revestimento cerâmico 25X30cm na cor cinza claro (copa e o sanitário da diretoria).
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
Revestimento cerâmico 40X40cm (sanitários masculino e feminino de professores).
- Manter revestimento existente.
- Executar limpeza no revestimento.
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3.8 FACHADAS
3.8.1 FACHADA NORTE
3.8.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Voltada para o pátio, a fachada norte apresenta panos lisos de argamassa de cimento, cal e areia; elementos decorativos também em argamassa tais como: frisos, falsos pilares, almofadas, uma grande platibanda, entre outros.
A porção inferior ou embasamento é composta por revestimento de pedra. Muitos destes elementos decorativos
originais estão mantidos, o trecho leste foi bastante moﬁcado em relação ao projeto original, com a modiﬁcação de
antigas aberturas, como a antiga porta de entrada. A fachada apresenta muitas pichações na porção inferior (fotos
176 a 181).

Foto 176 - Fachada norte - 1913.

Foto 177 - Fachada norte - antes de 1928.

Foto 178 - Fachada norte - 1934.

Foto 179 - Fachada norte - foto atual.
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Foto 180 - Fachada norte - alterações na ala leste.

Foto 181 - Fachada norte - escadaria e coberturas
do bloco D na ala oeste.

3.8.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da
fachada, precedida de lixamento (430m²).
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3.8.2 FACHADA SUL
3.8.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Voltada para Praça Roosevelt, a fachada sul apresenta revestimento de panos lisos de argamassa de cimento, cal e
areia, com elementos decorativos também em argamassa, como: frisos, falsos pilares, almofadas seguindo o padrão
da fachada norte, duas grandes platibandas que marcam as entradas, grandes aberturas verticais e um grande pórtico no acesso administrativo. O embasamento também é revestido em pedra, com pequenas aberturas. É a fachada
em melhor estado de conservação, com poucas manchas e/ou falhas no revestimento (foto 182). Apresenta poucas
modiﬁcações quando comparadas à fachada original (foto 183).
3.8.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Limpeza com jato de água de pressão controlada no pórtico de acesso administrativo (30m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, sobre toda a extensão da fachada, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca (625m²).

Foto 182 - Fachada sul - foto atual.
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Foto 183 - Fachada sul e leste - 1913.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

100

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.8.3 – FACHADA LESTE
3.8.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A fachada leste apresenta revestimento de panos lisos de argamassa de cimento, cal e areia, com elementos decorativos também em argamassa, como: frisos, falsos pilares, almofadas seguindo o padrão da fachada norte, uma grande platibanda, grandes aberturas verticais. O embasamento também é revestido em pedra, com pequenas aberturas.
Transformações substanciais ocorreram na fachada leste devido a reformas no corpo que antes comportava sala de
ginástica e salão de festas. Caixilhos foram substituídos, portas foram transformadas em janelas e em alguns casos,
vãos que antes comportavam janelas foram completamente fechados com alvenaria (fotos 184 e 186).
3.8.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Conforme item 3.10 - Janelas, esta fachada sofrerá modiﬁcações com a instalação de uma nova esquadria, visando
recuperar a simetria original.
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco sobre toda a extensão da fachada, na cor deﬁnida pela prospecção estratugráﬁca (460m²).

Foto 184 - Fachada leste.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Foto 185 - Fachada leste.
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Foto 186 - Fachada sul e leste.

Foto 187 - Fachada oeste.

3.8.4 – FACHADA OESTE.
3.8.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A fachada oeste apresenta revestimento de panos lisos de argamassa de cimento, cal e areia, com elementos decorativos também em argamassa, como: frisos, falsos pilares, almofadas seguindo o padrão da fachada norte, grandes
aberturas verticais. O embasamento também é revestido em pedra, com pequenas aberturas.
Esta fachada está voltada para o corredor lateral, apresenta estado de conservação regular, com algumas manchas
no revestimento (foto 187).
3.8.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco sobre toda a extensão da fachada (390m²).
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3.8.5 – EMPRESAS INDICADAS PARA REALIZAR PROSPECÇÕES PICTÓRICAS NAS PAREDES INTERNAS E
FACHADAS.
As cores a serem utilizadas para pintura deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas dos elementos da fachada, das partes internas e seus detalhes,
forros e seus detalhes, portas e janelas, descidas de águas pluviais e gradis, sendo gerado um Relatório de Prospecção o qual poderá ser feito pelos proﬁssionais indicados:
3.8.5.1 – KRM - Restaurações
Tel: (11) 5562-3450
Contato: Kátia Magri
3.8.5.2 – Cláudia Rangel
Tel: (13) 3122-1592
3.8.5.3 - Júlio Passos
Tel: (31) 3453-5096
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3.9 PORTAS E PORTÕES INTERNOS
Na ediﬁcação principal as portas das salas de aula são, de maneira geral, de madeira em duas folhas, assim como
a interna do hall de entrada. O restante são também portas de madeira com uma folha e estão em bom estado de
conservação. Alguns conjuntos de fechaduras não são originais e alguns se encontram com partes comprometidas.
As portas são detalhadas individualmente no decorrer deste relatório.

Foto 188 - P01 - Vista interna do hall da
escada.
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3.9.1 – P01 (Acesso principal – 1unidade).
3.9.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta original de madeira que dá acesso à ala administrativa, com duas folhas de abrir, ornamentação e bandeira
superior em semicírculo. Apresenta estado regular de manutenção com pequenos danos na pintura superﬁcial, mas
sem partes faltantes. Suas ferragens já foram substituídas, não apresentam mais desenho original (foto 188).
3.9.1.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor,
espessura 3mm.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.
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3.9.2 – P02 (Sala de aula 1 – 1unidade).
3.9.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom e
vidro na metade superior. Por motivos de segurança, a fechadura e a maçaneta foram substituídas em reforma anterior, não apresentam mais a originalidade. Seu estado de conservação é bastante precário (foto 189). Não é possível
aﬁrmar se esta porta é original, no entanto, suspeita-se que ela constitua uma réplica imperfeita da porta P03, presente em uma das fotos históricas coletadas.
3.9.2.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta P02.
- Substituição por porta idêntica a P03.
- Instalação de fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521
E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 189 - P02 - Vista interna da sala de aula 01
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3.9.3 – P03 (Sala de leitura – 1unidade).
3.9.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom e vidro
na parte superior. O estado geral de manutenção é regular.
Apresenta um de seus vidros quebrados (foto 190). A foto 191
indica que a porta original era muito semelhante à porta P03
existente.
3.9.3.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas
de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta
303 e máquina ST2-55.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor, espessura 3mm.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca.

Foto 190 - P03 - Vista interna da sala de leitura.

Foto 191 - Vista interna da antiga biblioteca (hoje sala de leitura)
com porta muito semelhante à P03 ao fundo (sem data).
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3.9.4 – P04 (Circulação nível 99,07 – 1unidade).
3.9.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES
ATUAIS.
Portão metálico com duas folhas e pintura de
esmalte sintético cor marrom. O estado geral
de manutenção é bom (foto 192). Não é um
elemento original da ediﬁcação.
3.9.4.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO –
RESTAURO.
- Remoção das camadas de tinta existentes.
- Revisão das ferragens e do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das peças daniﬁcadas por modelo
semelhante.
- Lixamento da superfície e aplicação de fundo
preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou
equivalente, na cor a deﬁnir.

Foto 192 - P04 - Vista do hall
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3.9.5 – P05 (Depósito de material didático – 1unidade).
3.9.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta interna e porta externa adaptada com balcão em tábuas
de madeira, com duas folhas e pintura em tinta acrílica brilhante
cor marrom (foto 193). Encontra-se em regular estado de manutenção, apresentado defeitos nas folhas e no balcão. Não foram
encontrados registros dessa porta no material histórico coletado,
porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.5.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição
de partes comprometidas, com madeira maciça de primeira linha,
podendo ser usado o cedro. As peças a serem substituídas tanto
de acabamento quanto as folhas, devem obedecer rigorosamente
ao desenho encontrado.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de
tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento
CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e
máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela prospecção
estratigráﬁca.
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3.9.6 – P06 (Depósito de material didático – 1unidade).
3.9.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta em tábuas de madeira com uma folha e pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. Batente em compensado
de madeira sem pintura e sem guarnição. Encontra-se em mau estado de manutenção, apresentando frestas, danos
na madeira e defeito na maçaneta (foto 194). Hoje a escola não utiliza esta porta, pois na sala de leitura esta passagem está obstruída com equipamentos inutilizados. Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.6.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e escada adjacente.
- Preencher vão com alvenaria

Foto 194 - P06 - Vista interna do depósito de material
didático
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3.9.7 – P07 (Depósito de material didático – 1unidade).
3.9.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta em compensado de madeira com uma folha, sem pintura, embutida numa divisória do mesmo material, que
divide o depósito em dois ambientes. Encontra-se em bom estado de manutenção. Não foram encontrados registros
dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.7.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Lixamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de verniz incolor fosco.
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3.9.8 – P08 (Sanitário de funcionários – dentro do depósito de material didático – 1unidade).
3.9.8.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de entrada ao sanitário do depósito em madeira sarrafeada, com uma folha, pintada em tinta acrílica brilhante
cor marrom. Encontra-se em regular estado de conservação, com danos em sua parte inferior (foto 195). Não foram
encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, suas características indicam que ela não é original.
3.9.8.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão do madeiramento, com substituição das partes faltantes ou comprometidas, com madeira maciça de primeira linha.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado
acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na mesma cor da porta existente

Foto 195 - P08 - Vista interna do
depósito de material didático.
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3.9.9 – P09 (Despensa da cantina – 1unidade).
3.9.9.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta em tábuas de madeira com uma folha e pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom, sem guarnição. Encontra-se em mau estado de manutenção, apresentando danos na madeira e um buraco no ponto de ﬁxação da maçaneta (fotos 196 e 197). A porta não desempenha qualquer função, pois a abertura foi fechada com tijolos baianos do
lado da despensa. Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.9.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (1,75m²).
- Recompor revestimento sobre a alvenaria existente, com pintura segundo prospecção pictórica (1,75m²). Ver item
3.7 - Paredes internas.

Foto 196 - P09 - Vista interna do depósito
de material didático
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3.9.10 – P10 (Cantina – 1unidade).
3.9.10.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha adaptada e balcão, sem guarnição; pintura em tinta acrílica brilhante na cor branca.
Encontra-se em mau estado de manutenção, apresentando frestas e danos na madeira (foto 198). Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
Atualmente seu uso destina-se apenas a passagem, sendo dispensável o balcão.
3.9.10.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta P10.
- Instalar componente PM-05, porta de madeira sarrafeada, 92cm (ver catálogo de componentes FDE).
- Instalar conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicar duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na mesma cor deﬁnida para as
porta de madeira deste nível.

Foto 198 - P10 - Vista interna da área livre.
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3.9.11 – P11 (Área livre – 1unidade).
3.9.11.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Portão metálico com duas folhas e pintura esmalte sintético
na cor marrom. O estado geral de manutenção é bom (foto
199). Não foram encontrados registros desse portão no material histórico coletado, porém, suas características indicam
que ele não é original.
3.9.11.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas de tinta existentes.
- Lixamento da superfície e aplicação de fundo preparador
para superfície metálica.
- Revisão das ferragens e do sistema de fechamento com
lubriﬁcação e substituição das peças daniﬁcadas por modelo
semelhante.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a deﬁnir.
Foto 199 - P11 - Vista interna do hall.
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3.9.12 – P12 (Acesso externo à cantina – 1unidade).
3.9.12.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de chapa de ferro e vidro com duas folhas, sob marquise de vidro com estrutura metálica. Encontra-se em
estado de conservação muito ruim, com grande parte dos vidros quebrados, oxidação dos elementros metálicos, mau
funcionamento de abertura (foto 200). Fotos históricas indicam que a marquise de vidro já estava presente na escola
em 1928, no entanto, ocupava posição distinta daquela ocupada hoje. Não é possível aﬁrmar se a porta em chapa de
ferro é original, suas características gerais indicam que não.
3.9.12.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Apesar de seu precário estado de conservação, optou-se pela restauração de seus componentes.
- Revisão minunciosa da porta, com possível preenchimento das partes faltantes.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta.
- Revisão de sistema de fechamento, com substituição das peças comprometidas com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados por vidro liso incolor 3mm.
- Lixamento e aplicação de fundo preparador para superfícies.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada na prospecção estratigráﬁca.

Foto 200 - P12 - Vista externa do pátio.
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3.9.13 – P13 (Cozinha – 1unidade).
3.9.13.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira sarrafeada com uma folha, pintura acrílica brilhante na cor marrom. Encontra-se em estado regular de manutenção, apresentando uma fresta considerável em sua parte superior (foto 201). Não foram encontrados
registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.13.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (2,36m²).
- Instalar componente PM-05, porta de madeira sarrafeada, 92cm (ver catálogo de componentes FDE).
- Instalar conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicar duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na mesma cor deﬁnida para as
porta de madeira deste nível.

Foto 201 - P13 - Vista externa da circulação.
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3.9.14 – P14 (Despensa da cozinha – 1unidade).
3.9.14.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Portão metálico com uma folha e pintura esmalte sintético na cor marrom. O estado geral de manutenção é bom
(foto 202). Não foram encontrados registros desse portão no material histórico coletado, porém, suas características
indicam que ele não é original.
3.9.14.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Lixamento e aplicação de fundo preparador para superfícies metálicas.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, “Suvinil” ou equivalente, na cor a ser
deﬁnida.

Foto 202 - P14 - Vista interna da despensa da
cozinha.
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3.9.15 – P15 (Depósito 1 – 1unidade).
3.9.15.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de chapa de ferro e vidro com uma folha e pintura de esmalte sintético cor marrom sobre toda a superfície.
Encontra-se em mau estado de conservação, com a chapa metálica inferior daniﬁcada e fechadura adaptada (foto
203). Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.15.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (2,20m²).
- Substituir por modelo idêntico ao da porta P16, com acabamento em pintura semelhante a utilizada na outra porta
P16 existente (1unidade).
- Instalar conjunto de fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.

Foto 203 - P15 - Vista externa da circulação.
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3.9.16 – P16 (Depósito 2 – 1 unidade).
3.9.16.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta com veneziana de madeira com uma folha, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. Encontra-se em razoável estado de manutenção, apresentando danos na veneziana e problemas no fechamento (foto 204). Não foram
encontrados registros dessa porta no material histórico coletado.
3.9.16.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituir peças daniﬁcadas por conjunto de fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento
CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 204 - P16 - Vista externa da circulação
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3.9.17 – P17 (Depósito 03 e Sala de vídeo – 2unidades).
3.9.17.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom e vidro na parte superior. No depósito 3, encontra-se em mau estado de conservação e a maçaneta está deteriorada. Na
sala de vídeo encontra-se em bom estado de manutenção, e no interior do ambiente, por questões de segurança, há
um portão metálico, com pintura de esmalte sintético cor marrom (foto 205). Não foram encontrados registros dessas
portas no material histórico coletado, no entanto, suas características gerais indicam que elas podem ser originais.
3.9.17.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com substituição das peças daniﬁcadas, pelo mesmo desenho e material encontrado.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor,
espessura 3mm.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.
- Remoção das camadas de tinta na grade metálica.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de pintura esmalte sintético na cor a ser deﬁnida.

Foto 205 - P17 - Vista interna da sala de vídeo
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3.9.18 – P18 (Sala de aula 2 – 1unidade).
3.9.18.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira sarrafeada com uma folha, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. O estado geral de manutenção é regular. Por motivos de segurança, a maçaneta foi substituída por um modelo bastante afrontoso (foto 206).
Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que
ela não é original. Há indícios de que seu vão era antes ocupado por uma porta do tipo P17.
3.9.18.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (2,35m²).
- Substituir por porta P17 sem gradil metálico (1unidade).
- Utilizar fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E,
maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicar pintura semelhante a utilizada no outro modelo de porta P17.

Foto 206 - P18 - Vista externa da
circulação
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3.9.19 – P19 (Sala de aula 3 – 1 unidade).
3.9.19.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira sarrafeada com uma folha, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. Encontra-se em mau
estado de conservação, apresentando danos na madeira e um buraco no lugar da maçaneta. Não foram encontrados
registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original. Há
indícios de que seu vão era antes ocupado por uma porta do tipo P17.
3.9.19.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (2,10m²).
- Substituir por porta P17, com dimensões e especiﬁcações idênticas ao modelo (1unidade).
- Utilizar fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E,
maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicar duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor idêntica a utilizada no modelo P17.
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3.9.20 - P20 (Ante-sala da diretoria – 1 unidade).
3.9.20.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom. O estado
geral de manutenção é regular, apresentando defeito na maçaneta (foto 207). Não foram encontrados registros dessa
porta no material histórico coletado. Ainda assim, é provável que ela tenha mantido muitas de suas características
originais.
3.9.20.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição de partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição de peças daniﬁcadas por fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRAcromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 207 - P20 - Vista interna na ante-sala da diretoria.
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3.9.21 - P21 (Sala do diretor – 1unidade).
3.9.21.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom e vidro na
parte superior. O estado geral de manutenção é regular, apresentando defeito na maçaneta (foto 208). Não foram
encontrados registros dessa porta no material histórico coletado. É provável que ela tenha mantido muitas de suas
características originais.
3.9.21.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição de peças daniﬁcadas por fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRAcromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 208 - P21 - Vista interna na ante-sala da diretoria
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3.9.22 – P22 (Sala do diretor – 1unidade).
3.9.22.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom. O estado geral de manutenção é regular, apresentando defeito na maçaneta. Uma foto não datada da sala do diretor mostra essa
porta com as mesmas dimensões e ornamentos identiﬁcados hoje, porém, parece não haver acabamento em pintura
acrílica brilhante na cor marrom (foto 209).
3.9.22.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição de peças daniﬁcadas por fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRAcromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 209 - Foto não datada da sala da diretoria, com porta muito semelhante à P22.
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3.9.23 – P23 (Acesso à copa – 1 unidade).
3.9.23.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom e vidro na
parte superior. O estado geral de manutenção é regular, apresentando defeito na maçaneta. Não foram encontrados
registros dessa porta no material histórico coletado. É provável que ela tenha mantido muitas de suas características
originais.
3.9.23.1 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição de peças daniﬁcadas por fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRAcromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca.
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3.9.24 – P24 (Sanitário da diretoria).
3.9.24.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, sem ornamentação, pintura acrílica brilhante na cor marrom. O estado geral de manutenção é bom (foto 210). Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas
características indicam que ela não é original.
3.9.24.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR 9050.
3.9.24a – P24a (Acesso da copa à vice-diretoria – 1unidade).
3.9.24a.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, pintura acrílica brilhante na cor marrom. Bom estado de manutenção. Não foram
encontrados registros dessa porta no material histórico coletado. Ainda assim, é provável que ela tenha mantido muitas de suas características originais.
3.9.24a.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR 9050.

Foto 210 - P24 - Vista interna na ante-sala da diretoria
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3.9.25 – P25 (Sala de aula 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Sala de reunião, Secretaria, Vice-diretoria –
28 unidades).
3.9.25.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom, com a
parte superior de vidro. Essa porta é comum a todas as salas de aula do nível 102,08 e do nível 107,39. Nas salas o
estado de manutenção das portas é precário, havendo pichações, rachaduras, trechos arrancados e maçanetas daniﬁcadas. Por motivos de segurança, muitas maçanetas foram substituídas por um modelo bastante afrontoso (fotos
212 a 220). O material histórico coletado indica que estas portas são originais, no entanto o acabamento em pintura
acrílica brilhante distingue-se do acabamento observado na foto 211.

Foto 211 - Foto não datada da antiga sala de professores (hoje, provavelmente secretaria) com P25 ao fundo.
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Foto 212 - P25 - Vista interna da sala de aula 08 Foto 213 - P25 - Vista interna da sala de aula 10 Foto 214 - P25 - Vista interna da sala de aula 12

Foto 215 - P25 - Vista interna da sala de aula 13 Foto 216 - P25 - Vista interna da sala de aula 14 Foto 217 - P25 - Vista interna da sala de aula 15
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Foto 218 - P25 - Vista interna da sala de
aula 04.

Foto 219 - P25 - Vista interna da sala de aula
05.

Foto 220 - P25 - Vista interna da sala de
reunião.

3.9.25.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção das portas das salas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que se encontram nas piores condições (9 unidades).
- Substituição das portas das salas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 por modelo idêntico ao existente.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento das portas das salas 4, 5, 6, sala de reunião, secretaria e vice-diretoria;
com substituição de partes comprometidas, com madeira maciça de primeira linha, podendo ser usado o cedro, não
é permitido o uso de compensado e aglomerado para obturações e enxertos. As peças a serem substituídas tanto de
acabamento quanto as folhas, devem obedecer rigorosamente ao desenho encontrado e principais cuidados devem
ser tomados quanto aos batentes, molduras, frisos, detalhes, que devem obedecer às mesmas características formais das portas originais (19 unidades).
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura (19 unidades).
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado
acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55 (15 unidades).
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor,
espessura 3mm.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas (28 unidades).
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca (28 unidades).
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3.9.26 – P26 (Departamento de pessoal – 1 unidade).
3.9.26.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom. Esta porta
hoje não é utilizada, pois não há acesso direto da vice-diretoria para o departamento de pessoal. Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado. Há indícios de que a parede entre a vice-diretoria e o
departamento de pessoal não existia e esta porta tampouco.
3.9.26.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR 9050.
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3.9.27 – P27 (Departamento de pessoal – 1 unidade).
3.9.27.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom e
bandeira de vidro ﬁxo na parte superior. Assemelha-se a porta P25, mas tem menor comprimento. O estado geral de
manutenção é regular, apresentando defeito na maçaneta (foto 221). Não foram encontrados registros dessa porta no
material histórico coletado. Ainda assim, é provável que ela tenha mantido muitas de suas características originais.
3.9.27.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição das partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura.
- Revisão das dobradiças com lubriﬁcação.
- Substituição do conjunto de fechadura e maçaneta por modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser deﬁnida pela
prospecção estratigráﬁca.

Foto 221 - P27 - Vista interna do departamento
pessoal.
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3.9.28 – P28 (Interior da sala dos professores – 1unidade)
3.9.28.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom em uma
das faces e acabamento jateado, multicolorido em outra. A porta não desempenha qualquer função, pois está situada
em frente ao desnível entre sala dos professores e departamento de pessoal, local em que não há escada (foto 222).
Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que
ela não é original.
3.9.28.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta e guarnições (2,20m²).
- Preencher vão com alvenaria.

Foto 222 - P28 - Vista interna do departamento pessoal.
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3.9.29 – P29 (Coordenação, Informática, Sala dos professores – 3unidades).
3.9.29.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom, com panos
de vidro na parte intermediária e superior. As três unidades apresentam estado regular de manutenção, apresentando
defeitos nas maçanetas. A porta P29 da sala de informática tem uma proteção externa executada com grades de ferro. Não foram encontrados registros dessas portas no material histórico coletado, porém, é provável que elas tenham
mantido muitas das suas características originais.
3.9.29.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição de partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Substituição das peças comprometidas por conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto,
acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor,
espessura 3mm.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca.

Foto 223 - P29 - Vista interna da sala dos
professores.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

139

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.9.30 – P30 (Sanitário dos professores – 1unidade).
3.9.30.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura acrílica brilhante na cor marrom. O estado de
manutenção é regular, apresentando defeitos na maçaneta. Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado. O sanitário de professores provavelmente resultou de uma reforma posterior à construção do
pavimento 102,82, fato que solidiﬁca a hipótese desta porta não ser original.
3.9.30.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição de partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado
acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca.
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3.9.31 – P31 (Secretaria – 1unidade).
3.9.31.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de madeira com uma folha, ornamentada com almofadas, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom e vidro
na parte superior. O estado geral de conservação é regular, apresentando defeito na maçaneta (foto 224). É provável
que no passado houvesse apenas uma porta de acesso à secretaria (P25). Assim, a porta P31 provavelmente constitui uma adição posterior, não sendo original.
3.9.31.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição de partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças com lubriﬁcação.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado
acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca.

Foto 224 - P31 - Vista interna da secretaria.
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3.9.32 – P32 (Acesso externo pela circulação
do nível 102,08 – 1unidade).
3.9.32.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES
ATUAIS.
Porta de madeira com duas folhas, ornamentada com almofadas e vidros ﬁxos, com bandeira
superior de vidro, pintura acrílica brilhante, na
cor marrom. O estado geral de conservação é
regular (foto 225). O sistema de fechamento
original não funciona. Não foram encontrados
registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que
ela preserva grande parte de suas características originais.
3.9.32.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO –
RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento,
com substituição de partes comprometidas, com
madeira maciça de primeira linha.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita
ancoragem da nova pintura.
- Revisão das dobradiças e fechos (superior e
inferior) com lubriﬁcação.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto,
acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E,
maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para
pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra,
por vidro liso, incolor, espessura 3mm.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na
cor a ser encontrada na prospecção estratigráﬁca.
Foto 225 - P32 - Vista da circulação.
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3.9.33 – P33 (Acesso externo pela circulação do nível 102,08 –
1unidade).
3.9.33.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de chapa de ferro, com duas folhas, bandeira basculante,
e guarnição de madeira, pintura em tinta acrílica brilhante, cor
marrom. A porta permanece sempre fechada, e parece estar
empenada devido à acomodação da estrutura. A fechadura
original não funciona, tendo sido improvisado um sistema de
fechamento com dois furos e uma corrente. A porta ocupa um
vão semelhante ao vão ocupado pelas janelas P10 situadas ao
lado dela. Infere-se que no passado, este espaço tenha sido
ocupado por uma janela do tipo J10.
3.9.33.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover porta P33 (5,80m²).
- Substituir porta removida por janela tipo J10, com acabamento
semelhante ao utilizado para as janelas modelo J10, com as
mesmas características, dimensões e detalhes técnicos (1unidade). Ver item 3.10 - Janelas.

Foto 226 - P33 - Vista do hall de acesso.
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3.9.34 – P34 (Sanitários de alunos – 4 unidades).
3.9.34.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta dos sanitários de alunos em madeira sarrafeada, com pintura acrílica na cor marrom escuro. Não foram encontrados registros dessa porta no material histórico coletado, porém, suas características indicam que ela não é original.
3.9.34.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR 9050.

Fotos 227 - P34 - Detalhes vistos da
circulação.
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3.9.35 – P35 (Depósito 4 – 1unidade)
3.9.35.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Apresenta estado regular de manutenção, com mau funcionamento da maçaneta. Não foram encontrados registros
dessa porta no material histórico coletado, porém, ela parece preservar características originais da construção.
3.9.35.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo madeiramento, com substituição de partes comprometidas.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir a perfeita ancoragem da nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com lubriﬁcação e substituição das peças daniﬁcadas.
- Instalação de conjunto de fechadura e maçaneta, modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado
acetinado, 6521 E, maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas.
- Substituição dos vidros quebrados ou que venham a se quebrar durante a execução da obra, por vidro liso, incolor,
espessura 3mm.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca.

Fotos 228 - P35 - Vista da circulação.
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3.10 - JANELAS
3.10.1 – J01 (Sala de aula 01 e sala de leitura – 8unidades).
3.10.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas tipo guilhotina. Pintura acrílica brilhante, na cor marrom, inclusive nas guarnições.
Estas janelas são comuns às salas de aula e leitura da ala sul do nível 99,07. Encontram-se em geral em mau estado
de manutenção, apresentando vidros quebrados, danos na madeira e problemas no mecanismo de abertura (foto
229) . O material histórico coletado indica que estas oito janelas, voltadas para a Rua João Guimarães Rosa existem
desde a inauguração do edifício e provavelmente preservam suas características originais.
3.10.1.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas e lubriﬁcação.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 229 - J01 - Vista interna da sala de aula 01.
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3.10.2 – J02 (Depósito de material didático e área livre – 3 unidades).
3.10.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com uma folha pivotante e vidros ﬁxos multicolores. Apresenta bom estado de conservação no
depósito; na área livre há diversos vidros quebrados (foto 230). Essas janelas foram instaladas na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada antes de 1928. Elas preservam grande parte das suas características
originais.
3.10.2.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente (30%
do total de ferragens).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 230 - J02 - Vista interna do depósito de material didático.
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3.10.3 – J03 (Depósito de material didático, despensa e cantina – 3 unidades).
3.10.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com três folhas pivotantes e vidros ﬁxos multicolores. Apresenta bom estado de conservação no
depósito (foto 231). Na cantina e despensa há alguns vidros quebrados. Essas janelas foram instaladas na ocasião
da construção do pavimento 102,82, reforma realizada antes de 1928. Elas preservam grande parte das suas características originais (foto 232).
3.10.3.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente (30%
do total das ferragens).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
- Instalar nova J03 na área livre, no lugar hoje ocupado pela J04a (ver item 3.10.04a).
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Foto 231 - J03 - Vista interna do depósito de material didático.

Foto 232 - Fachada sul, ﬁm da década de 1960 - nela podem ser observadas as janelas J02 e J03.
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3.10.4 – J04 (Área livre – 1unidade).
3.10.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Caixilho basculante de ferro com pintura esmalte sintético branco e vidros “fantasia”. O estado geral de conservação
é regular. Há um vidro quebrado (foto 233). O material histórico coletado indica que neste local havia um portão e
sobre ele, uma marquise de vidro muito semelhante à marquise do portão P12 (ver item 3.9.12).
3.10.4.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remover a janela J04 (0,96m²).
- Substituir a janela J04 por janela J02, conforme o projeto, mantendo dimensões, especiﬁcações e materiais (1unidade).

Foto 233 - J04 - Vista interna da área livre
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3.10.4a – J04a (Área livre – 1unidade).
3.10.4a.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Balcão e janela de enrolar de ferro com pintura na cor creme. Esta janela ﬁca permanentemente fechada. O material
histórico coletado indica que em 1911, quando o edifício foi inaugurado, havia uma grande porta neste local, dando
acesso à sala de ginástica. Com a construção do pavimento 102,82, esta porta foi removida, e no seu lugar foi instalada uma janela do tipo J03 (ver item fachada norte - 3.8.1).
3.10.4a.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remover janela J04a.
- Instalar nova J03, conforme o projeto, mantendo dimensões, especiﬁcações e materiais (1unidade).

Foto 234 - J04a - Vista externa.
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3.10.5 – J05 (Cozinha, refeitório, despensa, depósito 03 e circulação – 13unidades).
3.10.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir e pintura acrílica brilhante na cor marrom, inclusive nas guarnições.
Parte da alvenaria abaixo do caixilho é mais delgada, conformando um “parapeito inclinado” (foto 235). Estas janelas
provavelmente são originais, ou semelhantes às originais. São comuns ao refeitório, cozinha, despensa, circulação e
depósito (antiga sala de aula). Encontram-se, em geral, em bom estado de conservação. O material histórico coletado indica que estas janelas existem desde a inauguração do edifício e provavelmente preservam suas características
originais.
3.10.5.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituir dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente (30% do total
das ferragens).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 235 - J05 - Vista interna da circulação
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3.10.5a – J05a (Cozinha – 1unidade).
3.10.5a.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Passa-prato situado entre o refeitório e a cozinha com requadro de madeira e pintura acrílica brilhante, cor marrom. Duas folhas tipo guilhotina, sendo uma em compensado de madeira com pintura branca e outra revestida com
fórmica branca (foto 236). Não foram encontrados registros dessa janela no material histórico coletado, porém, suas
características indicam que ela não é original.
3.10.5a.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – REFORMA.
- Remover janela J05a.
- Instalar componento BA-12, balcão de atendimento de granito, do catálogo de componente da FDE.

Foto 236 - J05a - Vista interna do refeitório
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3.10.6 – J06 (Depósito 1 – 1unidade).
3.10.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir e pintura acrílica brilhante na cor marrom, inclusive nas guarnições. Esta
janela não é original,visto que no local havia anteriormente uma porta que conduzia ao pátio externo. Encontra-se em
estado regular de conservação.
3.10.6.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas, com lubriﬁcação.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
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3.10.7 – J07 (Sala de aula 02, 03 e sala de vídeo – 7unidades).
3.10.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir e pintura em tinta acrílica brilhante, cor marrom, inclusive nas guarnições
(foto 237). O material histórico coletado indica que estas janelas provavelmente são originais, ou muito semelhantes
às originais. Encontram-se, em geral, em regular estado de conservação.
3.10.7.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas (30% do total).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 237 - J07 - Vista interna da sala de vídeo
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3.10.8 – J08 (Depósito 03 – 3unidades).
3.10.8.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir e bandeira ﬁxa de vidro na parte inferior do caixilho. Pintura acrílica
brilhante, cor marrom, inclusive nas guarnições. A maior parte das janelas apresenta estado regular de conservação
(foto 238). Não foram encontrados registros dessas janelas no material histórico coletado, porém, é muito provável
que elas tenham mantido suas características originais.
3.10.8.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas (30% do total).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 238 - J08 - Vista interna do depósito 03
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3.10.9 – J09 (Sanitário dos professores, nível 102,82 – 1unidade).
3.10.9.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com vidros ﬁxos de diversas cores. Apresenta bom estado de conservação (foto 239). O material
histórico coletado não permite aﬁrmar quando foi construído o sanitário de professores. É provável que esta janela
tenha sido instalada na mesma ocasião, não sendo, portanto, um elemento original da construção.
3.10.9.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas, com lubriﬁcação.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de textura
e cor segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (0,20 m²).
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 239 - J09 - Vista interna da circulação
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3.10.10 – J10 (Hall, Sala de aula 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 14, 15, secretaria, arquivo, departamento pessoal, ante-sala,
depósito, sanitários dos alunos – 70unidades).
3.10.10.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas tipo guilhotina com contrapeso embutido na parede (cabos de aço e roldanas) e sistema
basculante na extremidade superior. Pintura acrílica brilhante,
cor marrom, inclusive nas guarnições (fotos 240 e 241). Estas
janelas provavelmente são originais, ou muito semelhantes às
originais. Estima-se que 80% dos mecanismos guilhotina precisam de manutenção, apresentando cabos de aço arrebentados,
folhas emperradas e borboletas metálicas improvisadas. O mecanismo basculante superior funciona em aproximadamente 5%
das janelas testadas. Grande parte das janelas J10 das salas de
aula apresenta pichações (foto 242). Foi detectado cupim nas
guarnições da janela J10 da sala de aula 07 (foto 243).
3.10.10.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo o madeiramento, com substituição
das partes comprometidas, com madeira maciça de primeira
linha, podendo ser usado o cedro. As peças a serem substituídas
tanto de acabamento quantos as folhas, devem obedecer rigorosamento ao desenho encontrado.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as
camadas de tinta existentes (200m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Reparar mecanismos basculantes, reparar contra-pesos e cabos de aço das folhas guilhotina e remover todas as borboletas
metálicas improvisadas, prevendo substituição (80% de todas as
janelas).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se
quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor 3mm,
onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15%
dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
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Foto 240 - J10 - Vista interna da ante-sala da diretoria.

Foto 242 - J10 - Detalhe da sala de aula 04.
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Foto 241 - J10 - Vista interna do departamento pessoal

Foto 243 - J10 - Cupim na guarnição da J10 da sala de aula 07.
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3.10.11 – J11 (Sala do diretor – 2unidades).
3.10.11.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas tipo guilhotina, contrapeso embutido na parede, sistema basculante na extremidade superior e lambri
de madeira no trecho inferior. Pintura em tinta acrílica brilhante, cor
marrom, inclusive nas guarnições. O lambri não foi pintado (foto 244).
Estas janelas ocorrem somente na sala da diretoria, onde há lambri de
madeira nas demais paredes. O mecanismo basculante dessas janelas
funcionam precariamente. O material histórico coletado indica que
estas janelas são originais.
3.10.11.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo o madeiramento, com substituição das
partes comprometidas, com madeira maciça de primeira linha, podendo ser usado o cedro. As peças a serem substituídas tanto de acabamento quantos as folhas, devem obedecer rigorosamento ao desenho
encontrado.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta existentes (7,80m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Reparar mecanismos basculantes, reparar contra-pesos e cabos
de aço das folhas guilhotina e remover todas as borboletas metálicas
improvisadas, prevendo substituição.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar
durante a execução da obra por vidro liso incolor 3mm, onde a ﬁxação
se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento
acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 244 - J11 - Vista interna da
diretoria.
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3.10.12 – J12 (Sala dos professores – 1unidade).
3.10.12.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com duas folhas de abrir, duas folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. O mecanismo
basculante apresenta problemas. Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento
102,82, reforma realizada antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
3.10.12.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a
se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará
de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a
ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo
anti-oxidante.
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3.10.13 – J13 (Sala dos professores – 1unidade).
3.10.13.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com oito folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. Apresenta bom estado de conservação
(foto 245). Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada
antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
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3.10.13.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 245 - J13 - Vista interna da sala dos professores.
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3.10.14 – J14 (Sala dos professores – 1unidade).
3.10.14.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com duas folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. O mecanismo basculante apresenta problemas (foto 246). Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma
realizada antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
3.10.14.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a
se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de
acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a
ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo antioxidante.

Foto 246 - J14 - Vista interna da sala dos professores.
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3.10.16 – J16 (Sala dos professores – 2unidades).
3.10.16.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com duas folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. O mecanismo basculante apresenta
problemas (foto 247). Essas janelas provavelmente foram instaladas na ocasião da construção do pavimento 102,82,
reforma realizada antes de 1928. Elas preservam grande parte das suas características originais.
3.10.16.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que
venham a se quebrar durante a execução da
obra por vidro de cor e textura segundo padrão
existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a
técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções,
antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 247 - J16 - Vista interna da sala dos professores
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3.10.17 – J17 (Sanitários professores – 1unidade).
3.10.17.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores (fotos 248 e 249). Essa janela provavelmente
foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada antes de 1928. Ela preserva grande
parte das suas características originais.
3.10.17.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
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Foto 248 - J17 - Vista interna do sanitário dos professores.

Foto 249 - J17 - Vista externa.

3.10.19 – J19 (Sala de informática – 1unidade).
3.10.19.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com três folhas de abrir, uma folha basculante e
vidros ﬁxos multicolores. Apresenta bom estado de manutenção (foto
250). Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada antes de 1928. Ela
preserva grande parte das suas características originais.
3.10.19.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao
existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar
durante a execução da obra por vidro de cor e textura segundo padrão
existente, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento
acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
Foto 250 - J19 - Vista interna da sala de informática.
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3.10.20 – J20 (Sala de informática – 2unidades).
3.10.20.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadrias de ferro com uma folha de abrir e vidros ﬁxos multicolores. Apresentam bom estado geral de manutenção
(foto 251). Essas janelas provavelmente foram instaladas na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma
realizada antes de 1928. Elas preservam grande parte das suas características originais.
3.10.20.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – REFORMA.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a
se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará
de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a
ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo
anti-oxidante.

Foto 251 - J20 - Vista interna da sala de informática
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3.10.21 – J21 (Sala de informática – 1unidade).
3.10.21.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com duas folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. O mecanismo basculante apresenta problemas. Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada
antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
3.10.21.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a
ﬁxação se fará de acordo com a técnica
encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta
esmalte sintético, acabamento acetinado
“Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas
de fundo anti-oxidante.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

174

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.10.22 – J22 (Sala da coordenação – 1unidade).
3.10.22.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com duas folhas basculantes e vidros ﬁxos multicolores. O mecanismo basculante apresenta problemas. Essa janela provavelmente foi instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada
antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
3.10.22.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta existentes.
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas, com lubriﬁcação.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro de cor e
textura segundo padrão existente, onde a ﬁxação se fará de
acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
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3.10.23 – J23 (Sala de aula 13 – 2unidades).
3.10.23.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir e bandeira
superior com vidros ﬁxos. Pintura acrílica brilhante, cor
marrom, inclusive nas guarnições (fotos 252 e 253). Estas
janelas provavelmente são originais. Encontram-se em
estado regular de conservação; com alguns ornamentos
faltantes e pichações.
3.10.23.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo o madeiramento, com substituição de partes comprometidas, com madeira maciça de
primeira linha, podendo ser usado o cedro, não é permitido
o uso de compensado e aglomerado para obturações e enxertos. As peças a serem substituídas tanto de acabamento
quanto as folhas, devem obedecer às mesmas características formais das peças originais, atenção especial deve ser
dado aos ornamentos, que deverão seguir o modelo existente da esquadria semelhante.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas
as camadas de tinta existentes.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Reparar ou substituir dobradiças, maçanetas e demais
ferragens daniﬁcadas (30% do total).
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se
quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (15% dos vidros existentes).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a
ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo
anti-oxidante.
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Foto 252 - J23 - Vista interna da sala de aula 13.
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3.10.24 – J24 (Sala de aula 13 – 1unidade).
3.10.24.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira com duas folhas de abrir nas laterais e vidros ﬁxos na parte intermediária e bandeira superior.
Pintura em tinta acrílica brilhante, cor marrom, inclusive nas guarnições (foto 255). A esquadria possui bandeira
semicircular encoberta pelo forro de gesso (foto 254). O material histórico coletado indica que esta janela é original,
no entanto foi descaracterizada pela alteração no antigo salão de festas que foi transformado em salas de aula. Seu
estado de conservação é regular – há ornamentos faltantes.
3.10.24.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa de todo o madeiramento, com substituição de partes comprometidas, com madeira maciça de
primeira linha, podendo ser usado o cedro, não é permitido o uso de compensado e aglomerado para obturações e
enxertos. As peças a serem substituídas tanto de acabamento quanto as folhas, devem obedecer às mesmas características formais das peças originais.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs (2,00m²).
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas, com lubriﬁcação.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte
sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou
equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 254 - J24 - Vista do desvão do telhado - trecho
encoberto pelo forro de gesso.
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3.10.25 – J25 (Circulação nível 107,39 – 1unidade).
3.10.25.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com uma folha basculante e vidros ﬁxos de diversas cores. Encontra-se em estado precário de
conservação, com vidros quebrados e mecanismo de abertura defeituoso (foto 256). Essa janela provavelmente foi
instalada na ocasião da construção do pavimento 102,82, reforma realizada antes de 1928. Ela preserva grande parte das suas características originais.
3.10.25.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Revisão minunciosa da esquadria, com possível preenchimento das partes faltantes.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs (4,30m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (1,20m²).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 256 - J25 - Vista interna da circulação.
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3.10.26 – J26 (Circulação nível 107,39 – 1unidade).
3.10.26.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Janela de madeira composta por duas janelas J10 com folhas tipo guilhotina, contrapeso embutido na parede e sistema basculante na extremidade superior dentro da mesma guarnição (foto 257). Pintura em tinta acrílica brilhante, cor
marrom. O material histórico coletado indica que esta janela provavelmente é original.
3.10.26.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta existentes (3,80m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Reparo dos mecanismos basculantes, contrapesos e cabos de aço das folhas guilhotinas e substituição de todas as
borboletas metálicas improvisadas.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada (0,50m²).
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.

Foto 257 - J26 - Vista interna da circulação.
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3.10.27 – J27 (Escadaria principal – 1unidade).
3.10.27.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Vitral inferior situado em frente à escadaria principal, que constitui um elemento original da construção. Seu estado
de conservação é bom. Está protegido com uma placa de vidro temperado, ﬁxado na face interna (foto 259). Entre o
vitral e a placa há acúmulo de sujeira. Não foram identiﬁcados trechos quebrados.
3.10.27.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
- Executar limpeza cuidadosa do vitral nas suas faces externa e interna (14,20m²).
- Substituição dos vidros que venham a se quebrar durante execução da obra por vidro de mesma cor, textura e espessura do existente, segundo padrão.
- Limpeza cuidadosa de ambas as faces da placa de vidro temperado protetora, com substituição em caso de quebra
ou ineﬁciência da limpeza sugerida (7,10m²).
3.10.28 – J28(Escadaria principal – 1unidade).
3.10.28.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Vitral superior situado em frente à escadaria principal, que constitui um elemento original da construção. Seu estado
de conservação é bom. Está protegido com uma placa de vidro temperado, ﬁxado na face interna (foto 258). Entre o
vitral e a placa há acúmulo de sujeira. Não foram identiﬁcados trechos quebrados.
3.10.28.2 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
- Executar limpeza cuidadosa do vitral nas suas faces externa e interna (13,40m²).
- Substituição dos vidros que venham a se quebrar durante execução da obra por vidro de mesma cor, textura e espessura do existente, segundo padrão.
- Limpeza cuidadosa de ambas as faces da placa de vidro temperado protetora, com substituição em caso de quebra
ou ineﬁciência da limpeza sugerida (6,70m²).
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Foto 258 - J27 e J28 - Vista interna da circulação.

Foto 259 - J27 - Vista interna da circulação.
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3.11 GRADIS
3.11.1 – GRADIL DAS JANELAS J01 E J05 (20 unidades).
3.11.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Gradil executado com barras maciças de ferro pintadas na cor cinza graﬁte. No geral, apresentam estado regular de
manutenção (foto 260). Todos receberam proteção adicional em tela de arame trançado pintada na cor cinza graﬁte.
3.11.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta anteriores.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 260 - Gradil da J05.
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3.11.2 – GRADIL DAS JANELAS J02 (3unidades).
3.11.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Gradil executado com barras maciças de ferro pintadas na cor cinza graﬁte. No geral, apresentam estado regular de
manutenção. Todos receberam proteção adicional em tela de arame trançado pintada na cor cinza graﬁte (foto 261).
3.11.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta anteriores.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 261 - Gradil da J02 -Vista externa
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3.11.3 – GRADIL DAS JANELAS J10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
3.11.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Gradis em tela de arame trançado com requadros de ferro. Pintura na cor cinza graﬁte (foto 262).
3.11.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta anteriores.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 262 - Gradil da J10 -Vista externa

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

189

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

3.12 INSTALAÇÕES
3.12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.12.1.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O Bloco A dispõe de dois conjuntos de reservatórios para abastecer seu sistema de combate à incêndio e equipamentos hidráulicos. Um conjunto está no entre-forro do telhado principal e o outro conjunto está no entre-forro do telhado
oeste, próximo ao Bloco B.
O sistema de combate à incêndio está inoperante; porém está em andamento projeto de adequação, com aprovação
no Corpo de Bombeiros. Os sistemas de distribuição de água fria e de esgoto não apresentam vazamentos nas tubulações, no entanto a administração informou que houve casos de entupimento dos vasos sanitários e torneiras com
mau funcionamento.
Como vimos anteriormente, o sistema de recolhimento de águas pluviais apresenta alguns vazamentos nos condutores, situados na porção leste da cobertura. Ver item 3.1 Cobertura.
3.12.1.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
Para sistema de combate à incêndio:
- Ver projeto em andamento, com aprovação no Corpo de Bombeiros.
Para sistema de distribuição de água fria e de esgoto:
- Ver projeto executivo de adequação a norma NBR9050.
Para sistema de recolhimento de águas pluviais:
- Ver item 3.1 Cobertura.
3.12.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.12.2.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As instalações elétricas do Bloco A estão em precário estado de manutenção. Há necessidade de reparar tomadas,
eletrodutos e substituir ﬁação antiga. Foi mencionado pela administração um caso recente de incêndio em quadro de
luz. Em algumas situações foram identiﬁcados ﬁos elétricos aparentes e desencapados.
O Bloco A não apresenta sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); o projeto para implantação deste
sistema já está em andamento.
3.12.2.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
- Prever levantamento eletrotécnico para avaliar a integridade dos componentes.
- Reparar elementos daniﬁcados, como tomadas, eletrodutos luminárias.
- Substituir lâmpadas, reatores e outros elementos que não estejam funcionando.
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4. BLOCO B – ANEXO NORTE DO EDIFÍCIO ESCOLAR
4.1 COBERTURA
4.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A cobertura do Bloco B também é do tipo telhado de água furtada, no entanto a inclinação de suas quatro águas é
substancialmente menor que a inclinação dos telhados do Bloco A. As telhas são do tipo francesas e apresentam
bom estado de conservação (foto 01). Sob as telhas existe camada de material termo-acústico, no entanto não foi
possível veriﬁcar as condições de manutenção deste material devido à diﬁculdade em se acessar o desvão do telhado. Fotos históricas indicam que a cobertura preservou grande parte de suas características originais.
As calhas são de aço dobrado, os condutores de água pluvial faceiam as paredes externas do edifício e estão pintados na cor do edifício. Não há indícios de entupimentos.
Na porção oeste do telhado, o forro de estuque sob o beiral ruiu, ao longo de uma extensão de aproximadamente
quatro metros, expondo o desvão do telhado. Esta falha permite a entrada de sujeira e de aves ao desvão do telhado
(foto 02).

Foto 01 - Telhas tipo francesas da cobertura.

Foto 02 - Falhas no forro de estuque do beiral.

4.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Executar limpeza e pintura de todas as calhas (80m lineares).
- Executar limpeza e pintura de todos os condutores de água pluvial (105m lineares).
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (55m²).
- Reparar forro de estuque sob o beiral da cobertura na porção oeste do telhado (2,5m²).
- Reparar sub-cobertura existente ou inserir nova sub-cobertura, modelo Tyvek, da Dupont, ou similar, se detectadas
falhas.
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4.2 ESTRUTURA
4.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Estrutura em concreto comum, moldado in loco, com pilares, vigas e lajes. Apresenta boa integridade estrutural, não
havendo trincas, ﬁssuras ou recalques (fotos 03 e 04). Fotos históricas indicam que a estrutura foi preservada, não
havendo indícios de alterações ou reforços.
Não foram identiﬁcadas necessidade de avaliação técnica ou qualquer reparo estrutural.

Foto 03 - Bloco B

Foto 04 - Estrutura saliente no antigo
laboratório
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4.3 DESCUPINIZAÇÃO
4.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
No Bloco B não foram encontrados sinais que possam indicar ataques de cupins a forros, batentes, portas, etc.
4.3.2 – EMPRESAS DE DESCUPINIZAÇÃO
Em se tratando de patrimônio histórico deve-se prever avaliação especíﬁca executada por empresa especializada e
que esteja associada à APRAG (Associação Paulista de Controle de Pragas Urbanas).
4.3.2.1 – Termitek - Eng. e Cons. em controle de pragas urbanas S/C Ltda.
R Catulo da Paixão Cearense, 428
Saúde - CEP 04145-011
São Paulo - SP
Tel: (11) 5563-5258
Contato: Carlos Massaru Watanabe
4.3.2.2 – Tecnomad - Conservação e Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 1512
Brooklin
São Paulo – SP
Tel: (11) 4032-4833
Contato: Oscar de Brito Neto
4.3.2.3 – Pulvinset Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. dos Aratãs, 1725
Planalto Paulista - CEP 04081-006
São Paulo - SP
Tel: (11) 5044-5144
Contato: Paulo C. Macedo Gonçalves
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4.4 PISOS INTERNOS
4.4.1 – PISOS DE PASTILHA
4.4.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As circulações dos pavimentos térreo e intermediário do Bloco B têm piso em pastilhas hexagonais cor cinza, verde
e branco, dispostas de forma a compor motivos ﬂorais, com faixas laterais em pastilhas quadradas 2X2cm nas cores
verde e branco (fotos 05 a 07). O rodapé é de pastilhas 2X2cm, h=10cm, cor verde (fotos 08 e 09). O estado geral
de manutenção do piso é regular: ele apresenta algumas peças faltantes, manchas e falhas nas quinas dos rodapés.
O material histórico coletado não permite aﬁrmar se este piso é original, no entanto suas características indicam que
sim.
4.4.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Substituir peças faltantes do piso e dos rodapés por pastilhas com a mesma cor, textura e tamanho, respeitando a
paginação original indicada (20% da área total de piso) (20m²).
- Prever limpeza geral do piso.
- Aplicar resina acrílica impermeabilizante incolor, com acabamento fosco (20m²).

Foto 05-Circulação do térreo - cota 100,13.

Foto 07 - Detalhe da pastilha.
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Foto 06 - Circulação do nível intermediátio - cota 104,27.

Foto 08 - Detalhe de arremate nas bordas.
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Foto 09 - Detalhe de rodapé.
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4.4.2 – PISOS DE MADEIRA
4.4.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As salas de aula 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 têm piso de tacos de madeira, tamanho 7X20cm,
dispostos linearmente em quatro faixas que circundam as periferias das salas e dispostos em escama de peixe no
centro das mesmas (fotos 11 a 21). O corredor de acesso às salas do pavimento 108,41 também tem piso de taco
(fotos 22 e 23). Esses pisos apresentam péssimo estado de conservação, com muitos restos de goma de mascar,
peças faltantes, riscos e manchas. Em muitos casos, os nichos desocupados por peças faltantes foram preenchidos
com argamassa de cimento. Os rodapés são de madeira com altura igual a 8cm e pintura esmalte brilhante na cor
marrom escuro.
As soleiras das portas das salas de aula são de taco, com dimensões de 16X7cm, aproximadamente, dispostos perpendicularmente ao corredor, sob o batente (foto 19).
Fotos históricas mostram que o piso de taco preserva suas características originais (foto 10).

Foto 10 - Sala de aula do Bloco B com piso de taco - sem data.

Foto 11 - Piso da sala de aula 17.

Foto 12 - Detalhe do piso da sala de aula 18.

Foto 13- Piso da sala de aula 19.
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Foto 14 - Piso da sala de aula 20

Foto 16 - Piso da sala de aula 25.

Foto 15 - Piso da sala de aula 20

Foto 17 - Piso da sala de aula 21.

Foto 18- Detalhe do piso da sala de aula 22.

4.4.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Lixar o piso de taco existente em todas as salas.
- Substituir trechos daniﬁcados por madeira semelhante à existente.
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos, com dimensões iguais às do piso original.
- Lixar e massear os rodapés existentes.
- Substituir rodapés daniﬁcados por novos rodapés com 8cm de altura.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso e rodapés.
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Foto 19 - Detalhe da soleira da sala de aula 28.

Foto 21 - Piso da sala de aula 28.
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Foto 20 - Detalhe do piso da sala de aula 28.

Foto 22 - Piso da circulação cota 108,41.
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01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

Foto 23 - Detalhe do piso da cIrculação cota
108,41.

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

202

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

4.4.3 – CIMENTO QUEIMADO
4.4.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
No nível superior, a sala de aula 26 tem piso de cimento queimado, sem rodapé ou soleira (foto 24). Apresenta mau
estado de conservação, com muitas rachaduras e restos de gomas de mascar (foto 25 e 26). A pesquisa histórica não
permite aﬁrmar se este piso é original.

Foto 24 - Sala de aula 26.

Foto 25 - Detalhe do piso da sala de aula 26.

4.4.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover piso de cimento queimado (45m²).
- Aplicar novo piso de taco com tamanho, coloração e textura
semelhantes ao piso de taco existente nos outros ambientes.
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira
nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos, com
dimensões iguais às do revestimento de taco dos outros ambientes.
- Executar novos rodapés com 8cm de altura.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento
semi-brilho, em toda a extensão do piso e rodapés.

Foto 26 - Detalhe do piso da sala de aula 26.

4.4.4 – PISOS VINÍLICOS
4.4.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Na sala de aula 27 e no antigo laboratório (sala de aula 30), o piso vinílico foi aplicado sobre os tacos de madeira,
restando apenas porções irregulares do mesmo. O piso desses ambientes apresenta péssimo estado de conservação (fotos 27 a 32). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se este piso é original, no entanto, suas características
indicam que não.
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Foto 27 - Piso da sala de aula 27.

Foto 28 - Piso da sala de aula 27.

Foto 29 - Detalhe do piso da sala de aula 27.

Foto 30- Piso da sala de aula 30 - antigo
laboratório.

Foto 31- Detalhe do piso da sala de aula 30 antigo laboratório.

Foto 32- Detalhe do piso da sala de aula 30 antigo laboratório.

4.4.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – REFORMA.
- Remover piso vinílico existente por raspagem.
- Lixar o piso de taco e rodapé existentes sob o piso vinílico (120m²).
- Reparar trechos daniﬁcados ou faltantes do taco, segundo modelo origina.
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos, com dimensões iguais às do piso original.
- Executar novos rodapés com 8cm de altura, quando necessário.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso e rodapés.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

204

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

205

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

206

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

207

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

4.5 FORROS
4.5.1 – LAJES PINTADAS
4.5.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Nos pavimentos 100,13 e 104,27 não há forros: as vigas e lajes preservam suas características originais, tendo sido
pintadas na cor branca (fotos 33 a 36). O estado de conservação da pintura é bom. As luminárias ﬂuorescentes de
sobrepor foram substituídas recentemente.
4.5.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Aplicar uma demão de tinta látex acrílica, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca, sob todas as lajes
(480m²).

Foto 33- Forro da sala de aula 20.

Foto 34- Forro da circulação da cota 104,27.

Foto 35 - Forro da sala de aula 25.

Foto 36 - Forro de uma sala de aula do Bloco B - década de 30.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

208

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

209

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

210

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

211

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

4.5.2 – FORROS DE ESTUQUE
4.5.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
No pavimento 108,41 há forro de estuque e sancas curvas de gesso. Apresentam estado regular de conservação, havendo casos em que a pintura rachou ou se soltou. O material histórico coletado indica que esses forros de estuque e
essas sancas curvas de gesso são originais.
4.5.2.2 – INTEVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Reparar rachaduras, manchas ou buracos (10% da área total) (24m²).
- Tratamento das trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Aplicar pintura látex com fundo para gesso, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca, em toda a extensão
do forro (240m²).
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4.6 PAREDES INTERNAS
4.6.1 – PAREDES PINTADAS
4.6.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As paredes das circulações dos pavimentos 100,11 e 104,26 apresentam pintura látex cor bege até o friso de madeira, situado à altura de 1,50m. O friso tem dimensões 3X1cm e pintura acrílica brilhante na cor marrom escuro. Acima
do friso há pintura fosca na cor bege claro até o encontro com as vigas, no forro (fotos 37 e 38). As paredes estão em
péssimas condições, apresentando inúmeras pichações, manchas, etc. No material histórico coletado não há registros da pintura das paredes dessas circulações.
A circulação do pavimento 108,41 apresenta pintura em látex acetinado bege escuro até h=1,53m e em látex fosco
bege claro até o forro (foto 39). As paredes apresentam mau estado de conservação, e estão particularmente daniﬁcadas ao redor de algumas das portas, onde houve troca dos batentes. No material histórico coletado não há registros da pintura das paredes dessa circulação.

Foto 37 - Parede da circulação da cota 100,13.
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Foto 38 - Parede da circulação da cota 104,27.
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Foto 39 - Parede da circulação da cota 108,41.
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Nas salas de aula 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,28 e 29 há pintura bege até o friso situado à altura de
1,50m e acima dele, há pintura bege claro até os encontros com as vigas (fotos 40 a 49). A pintura está em péssimas
condições, apresentando inúmeras pichações. Algumas salas não possuem friso ou faixa de proteção (foto 50 e 51).
Duas salas possuem abrigo metálico para televisão, ﬁxado sobre a lousa. As fotos históricas indicam que a pintura
descrita não segue o padrão original, de 1934 (fotos 45 e 46).

Foto 40 - Parede da sala de aula 20.

Foto 42 - Parede da sala de aula 18.
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Foto 41 - Parede da sala de aula 16.

Foto 43 - Parede da sala de aula 21.

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
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Foto 44 - Parede da sala de aula 23.
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Foto 45 - Detalhe da parede da sala de aula 23

Foto 48 - Parede da sala de aula 28
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Foto 46 - Parede da sala de aula 25

Foto 47 - Detalhe da parede da sala de aula 25

Foto 49 - Detalhe da parede da sala de aula
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Foto 50 - Paredes das salas de aula do Bloco B - década de 1930.

Foto 51 - Paredes das salas de aula do Bloco B - década de 1930.

4.6.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
Como recomendação geral para recuperação das paredes do Bloco B, recomenda-se:
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa, que podem ser encontradas em todas as salas.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram soltos, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura decorativa existente nas paredes.
- Tratamento das trincas através do uso de massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem
ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura de
restante das paredes.
Pintura látex cor bege até o friso de madeira (h=1,50m); friso de 3X1cm com pintura acrílica brilhante na cor
marrom escuro e pintura fosca na cor bege claro acima do friso até o teto (circulações dos pavimentos 100,11
e 104,26).
- Substituir frisos daniﬁcados ou faltantes nas circulações por madeira maciça de primeira linha com perﬁl 3x1cm
(13m lineares).
- Reparar todos os buracos, trincas e imperfeições do revestimento, seguindo instrução introdutória (20% da área
total das paredes) (70m²).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar tinta latex acrílica, acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes das circulações, precedida de lixamento (340m²).
- Lixar e aplicar verniz, acabamento fosco, sobre todos os frisos das circulações (85m lineares).
Pintura em látex acetinado bege escuro até h=1,53m e em látex fosco bege claro até o forro (circulação do
pavimento 108,41).
- Aplicar friso de madeira com seção 3X1cm, semelhante ao das demais circulações, de madeira maciça de primeira
linha, com acabamento em verniz fosco (52m lineares).
- Reparar todos os buracos, trincas e imperfeições do revestimento, seguindo instrução introdutória (20% da área
total das paredes) (42m²).
- Aplicar tinta latex acrílica, acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes das circulações, precedida de lixamento (210m²).
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Pintura bege até o friso situado à altura de 1,50m e pintura bege claro até o encontro com as vigas (salas de
aula 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,28 e 29).
- Substituir frisos e guarnições daniﬁcados ou faltantes nas salas de aula por madeira maciça de primeira linha com
perﬁl 3x1cm (40% do total) (133m lineares).
- Reparar todos os buracos, trincas e imperfeições do revestimento, seguindo instrução introdutória (20% da área
total das paredes) (266m²).
- Reproduzir barra impermeável em todas as salas com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado nas cores
originais, precedida de lixamento.
- Aplicar tinta latex acrílica, acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre todas as paredes das circulações, precedida de lixamento (1330m²).
- Lixar e aplicar verniz incolor fosco sobre todos os frisos das salas de aula (332m lineares).
4.6.2 – PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO
4.6.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Na sala de aula 26, as paredes – com exceção da que sustenta a lousa – são revestidas com azulejos cerâmicos
15X15cm até h=2.00m, e receberam pintura látex fosco bege claro do piso ao forro. Apresentam mau estado de conservação, com danos, manchas, remendos e pichações (fotos 52 e 53). No material histórico coletado não há registros das paredes da sala de aula 26.
As paredes do antigo laboratório (sala de aula 30) são revestidas com azulejos cerâmicos brancos 15X15cm até
h=2,00m e látex branco fosco até o forro. Apresentam estado regular de conservação (foto 54). No material histórico
coletado não há registros das paredes da sala de aula 30.

Foto 52 - Parede da sala de aula 26.
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Foto 53 - Detalhe da parede da sala de aula 26. Foto 54 - Parede da sala de aula 30 - antigo
laboratório.
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4.6.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
Azulejos cerâmicos 15X15cm até h=2,00m (Sala de aula 26)
- Remover revestimento de azulejo 15X15cm de todas as paredes (54m²).
- Refazimento do revestimento nas áreas em que o azulejo foi removido, em argamassa de cimento, areia e aditivo
(denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e
furos de pregos (54m²).
- Reparar todos os buracos, trincas e imperfeições do revestimento remanescente, através do uso de massa veda
trinca da “Fosroc” (20% da área total das paredes) (22m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, acabamento fosco, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca pictórica, sobre
todas as paredes do depósito (108m²).
Azulejos cerâmicos 15X15cm até h=2.00m (antigo laboratório ou sala de aula 30).
- Remover revestimento de azulejo 15X15cm de todas as paredes (72m²).
- Refazimento do revestimento nas áreas em que o azulejo foi removido, em argamassa de cimento, areia e aditivo
(denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e
furos de pregos (72m²).
- Remover bancadas e gabinetes do antigo laboratório (25m lineares).
- Reparar todos os buracos, trincas e imperfeições do revestimento remanescente, através do uso de massa veda
trinca da “Fosroc” (20% da área total das paredes) (30m²).
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, na cor a ser deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca pictórica, sobre todas as
paredes do depósito (144m²).
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4.7 - FACHADAS
As fachadas do Bloco B parecem reinterpretar as fachadas do Bloco A, principalmente no que diz respeito às dimensões e ao ritmo das aberturas. No entanto, seus ornamentos e elementos construtivos padecem da complexidade
daqueles do Bloco A, revelando a posterioridade do Bloco B. Em frente de todas as janelas foram chumbadas grades
para proteção, feitas com arame trançado. No geral, as fachadas são constituídas por panos lisos de argamassa de
cimento, cal e areia, em cores semelhantes às do Bloco A. Apresentam pequenos frisos horizontais e beirais em estuque, como elementos decorativos. Os embasamentos não têm revestimento diferenciado, como nos do Bloco A.
4.7.1 – FACHADA LESTE
4.7.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Voltada para o pátio, apresenta pichações e tinta descascada. Nas janelas inferiores dessa fachada, além das
grades, há também fechamentos em chapas de ferro, aplicados de forma a barrar o contato visual entre o pátio e as
salas de aula do pavimento inferior (fotos 55 a 58).

Foto 55 - Vista do pátio com a fachada leste do Bloco B e a fachada norte do Bloco A.

Foto 56 - Fachada oeste do Bloco B.
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Foto 57 - Detalhe do fechamento nas esquadrias da fachada leste do
Bloco B.
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4.7.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação
das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram soltas, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da
pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda
trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia
e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim
como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma
textura do restantes das paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores
idênticas às originais, sobre toda a extensão da fachada, em
quantas demãos forem necessárias ao perfeito cobrimento da
superfície, precedida de lixamento (300m²).

Foto 58 - Detalhe dos fechamentos das esquadrias da fachada
oeste do Bloco B

Foto 59 - Fachada oeste do Bloco B.
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Foto 60 - Detalhe da fachada oeste do Bloco B.
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4.7.2 – FACHADA OESTE
4.7.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Voltada para o corredor lateral, apresenta estado regular de manutenção, com características semelhantes às da
fachada leste. Apresenta grades externas aos vãos das esquadrias (fotos 59 e 60).
4.7.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da fachada, em quantas demãos forem necessárias ao perfeito cobrimento da superfície, precedida de lixamento (325m²).

4.7.3 – FACHADA NORTE
4.7.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Parte da fachada está encoberta pelo depósito de material de
construção. A fachada apresenta estado regular de manutenção
(foto 61).
4.7.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação
das cores originais e de pintura decorativa.
- Demolir depósito situado entre o muro da divisa e a fachada
norte do Bloco B (51m²).
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da
pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda
trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia
e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas,
assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos.
Cuidados especiais devem ser tomados de modo a garantir que
a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a
mesma textura do restantes das paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores
idênticas às originais, sobre toda a extensão da fachada, em
quantas demãos forem necessárias ao perfeito cobrimento da
superfície, precedida de lixamento (195m²).
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Foto 61 - Depósito de material de construção que encoberta a
fachada norte do Bloco B.
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3.8.5 – EMPRESAS INDICADAS PARA REALIZAR PROSPECÇÕES PICTÓRICAS NAS PAREDES INTERNAS E
FACHADAS.
As cores a serem utilizadas para pintura deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas dos elementos da fachada, das partes internas, forros e seus
detalhes, portas e janelas, descidas de águas pluviais e gradis, sendo gerado um Relatório de Prospecção o qual
poderá ser feito pelos proﬁssionais indicados:
3.8.5.1 – KRM - Restaurações
Tel: (11) 5562-3450
Contato: Kátia Magri
3.8.5.2 – Cláudia Rangel
Tel: (13) 3122-1592
3.8.5.3 - Júlio Passos
Tel: (31) 3453-5096
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4.8 – PORTAS
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4.8.1 – P36 (Portão de acesso do pátio ao Bloco B – 1unidade)
4.8.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Portão de ferro com duas folhas de abrir e esquadria basculante na parte superior, pintura na cor cinza graﬁte (fotos 62 a 64). Estado regular de
conservação, apresenta pichações e grades deterioradas. Nas fotos da
década de 30, aparece com características bastante semelhantes às de
hoje.
4.8.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover telas de arame trançado e barras de ferro adaptadas para
impedir invasões.
- Remoção mecânica e com auxílio de solventes de todas as camadas
de tinta (3,40m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, maçanetas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Substituição dos vidros quebrados por vidro liso, incolor 3mm, onde a
ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento
acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções (3,40m²).
Foto 62 - P36 - Vista interna do hall.
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Foto 63 - P36 - Vista externa do pátio.

Foto 64 - P36 - Vista externa do pátio.
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4.8.2 - P37 (Sanitário de funcionários – 1unidade).
4.8.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Porta de madeira sarrafeada com uma folha, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. O estado geral de manutenção é ruim, com danos na folha e funcionamento de abertura. Não foram encontrados registros dessa porta no
material histórico coletado, contudo, suas características atuais indicam que a porta não é original.
4.8.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover porta e guarnições (1,95m²).
- Substituir por componente PM-05, porta de madeira sarrafeada, com 92cm, do catálogo de componentes FDE (1
unidade).
- Utilizar fechadura e maçaneta modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E,
maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55.
- Aplicação de pintura semelhante a utilizada nas portas de madeira do Bloco B.
4.8.3 – P38 (Salas de aula 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Laboratório e Grêmio – 16unidades).
4.8.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Porta de madeira sarrafeada com uma folha, pintura em tinta acrílica brilhante cor marrom. O estado de manutenção
das portas é precário, havendo pichações, rachaduras, guarnições arrancadas e locais em que o chumbamento dos
batentes permanece evidente, não tendo sido pintado (fotos 68 e 69). As maçanetas são bastante afrontosas (fotos
65 a 67). A direção da escola informou que estas portas foram substituídas há pouco tempo.
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Foto 65 - P38 - Sala de aula 28 - Vista externa da circulação.

Foto 67 - P38 - Detalhe da maçaneta.
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Foto 66 - P36 - Sala de aula 26 - Vista externa da
circulação.

Foto 68 - P38 - Detalhe da sala
de aula 16.

Foto 69 - P38 - Detalhe da sala de
aula 27.
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4.8.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover portas e guarnições de madeira (36m²).
- Substituir por componente PM-05, porta de madeira sarrafeada, com 92cm, do catálogo de componentes FDE (16
unidades).
- Instalar fechaduras e maçanetas modelo “La Fonte”, linha arquiteto, acabamento CRA-cromado acetinado, 6521 E,
maçaneta 223, roseta 303 e máquina ST2-55 (16 unidades).
- Aplicação de pintura semelhante a utilizada nas outras portas de madeira do Bloco B.
4.8.4 – P39 (Salas de aula 16, 17 e 18 – 3unidades).
4.8.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Porta de chapa de ferro com duas folhas, composta com esquadria de ferro com folha basculante e vidro ﬁxo. Encontram-se, em geral, em regular estado de manutenção, com muitas pichações (fotos 70 a 72). Estas portas provavelmente não são originais. Estas portas não promovem a circulação entre espaços importantes e permanecem fechadas todo o tempo.

Foto 70 - P39 - Vista interna da sala de aula 16
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Foto 71 - P39 - Detalhe da esquadria basculante.
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Foto 72 - P39 - Vista externa da área 2.

4.8.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remover portas de chapa de ferro (3 unidades).
- Substituir portas por janelas J29, com acabamento em pintura esmalte sintético na cor a ser deﬁnida pela prospecção pictórica estratigráﬁca. Devem ser obedecidas as dimensões e características da J29 (3 unidades).
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4.9 – JANELAS
4.9.1 – J29 (Salas de aula 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Laboratório e Grêmio – 55unidades).
4.9.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com cinco folhas basculantes e vidros ﬁxos (foto 73). Fotos históricas indicam que elas são muito
semelhantes às originais. O estado geral de conservação é regular, apresentando vidros quebrados, pichações e
defeitos no mecanismo de abertura.

Foto 73 - J29 - Vista interna da sala de aula.
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4.9.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta (45m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e outras ferragens daniﬁcadas por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a se quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm, onde
a ﬁxação se fará de acordo com a técnica empregrada na esquadria existente (15% dos vidros existentes).
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.
- Instalar janelas J29 nos vãos das portas P39 (ver item 4.8.4).
4.9.2 – J30 (Circulação do nível 100,13 e 104,27 – 2unidades).
4.9.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com vidros ﬁxos, pintura na cor cinza
graﬁte. O estado geral de conservação é regular, com vidros
faltantes (foto 74). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar
se estas janelas são originais.
4.9.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas
as camadas de tinta (1,60m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens
daniﬁcadas por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a
se quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm, onde
a ﬁxação se fará de acordo com a técnica empregrada na
esquadria existente (0,20m²).
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 74 - J30 - Vista da circulação da cota 104,27
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4.9.3 – J31 (Escadaria do Bloco B – 1 unidade).
4.9.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com sete folhas basculantes, com folhas ﬁxas laterais. O estado de conservação é regular, com
vidros quebrados (foto 75). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se esta janela é original.
4.9.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as
camadas de tinta (1,00m²).
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens
por modelo semelhante ao existente.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a se
quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica empregrada na esquadria
existente.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções.

Foto 75 - J31 - Vista interna da circulação da cota 100,13.
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4.9.4 – J32 (Escadaria do Bloco B – 1 unidade).
4.9.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro com sete folhas basculantes e vidros ﬁxos. O
estado geral de conservação é regular (foto 76). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se esta janela é original.
4.9.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as
camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens daniﬁcadas por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a se quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm, onde a ﬁxação se
fará de acordo com a técnica empregrada na esquadria existente.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento
acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas
prospecções.

Foto 76 - J32 - Vista interna da circulação da cota 108,41.
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4.9.5 – J33 (Sala de aula 21 – 6 unidades).
4.9.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro basculante, com uma folha inferior
grande e três folhas superiores pequenas, pintada na cor
cinza graﬁte. Essa esquadria se distingue das esquadrias
encontradas nas demais salas (J29). O mecanismo de
abertura dos panos basculantes inferiores não funciona
na maioria das janelas testadas (foto 78). Há vidros quebrados e pichações. A foto 76, de 1934, mostra que estas
janelas são muito semelhantes às originais (foto 77).
4.9.5.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de
todas as camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens daniﬁcadas por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham
a se quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm,
onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica empregrada na esquadria existente.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a
ser encontrada nas prospecções.

Foto 77 - J33 - Vista interna da sala de aula 21, em 1934.
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Foto 78 - J33 - Vista interna da sala de aula 21.
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4.9.6 – J34 (Circulação da cota 104,27 – 1 unidade).
4.9.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro pintada na cor cinza graﬁte situada no encontro
entre o Bloco A e Bloco B. Apresenta bom estado de conservação
(foto 79). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se esta janela é
original.
4.9.6.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
4.9.7 – J35 (Circulação da cota 108,40 – 1 unidade).
4.9.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro pintada na cor cinza graﬁte situada no encontro
entre o Bloco A e Bloco B. Apresenta bom estado de conservação.
A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se esta janela é original.
4.9.7.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.

Foto 79 - J34 - Vista interna da ciculação
104,27.
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4.9.8 - J36 (Acesso à 100,13 - 1unidade).
4.9.8.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro pintada com vidros basculantes e ﬁxos (foto 80). Suas
características indicam que ela não é original. Apresenta bom estado de
conservação.
4.9.8.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de
tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens daniﬁcadas
por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a se quebrar durante a obra por vidro liso incolor 3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a
técnica empregrada na esquadria existente.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções.

Foto 80 - J36 - Vista interna do hall da cota 100,13
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4.9.8 - J37 (Sanitário do acesso 100,13 - 1unidade).
4.9.8.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Esquadria de ferro pintada com vidros basculantes e ﬁxos (foto
81). Suas características indicam que ela não é original. Apresenta bom estado de conservação.
4.9.8.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as
camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens
daniﬁcadas por modelos semelhantes aos existentes.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções.

Foto 81 - J37 - Vista interna do hall da cota 100,13
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4.10 GRADIS
4.10.1 – GRADIL DAS JANELAS J29 (55 unidades).
3.11.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
Gradis em tela de arame trançado com requadros de ferro. Pintura na cor cinza graﬁte (foto 82).
3.11.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta anteriores.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 82 - J29 - Gradil externo.
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4.11 INSTALAÇÕES
4.11.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.11.1.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O Bloco B não apresenta instalações hidro-sanitárias, como banheiros, copas ou cozinhas; localizados no Bloco A.
Assim como no Bloco A, o sistema de combate à incêndio está inoperante; porém está em andamento projeto de adequação, com aprovação no Corpo de Bombeiros.
O sistema de recolhimento de águas pluviais não apresenta vazamentos ou entupimentos. Ver item 4.1 Cobertura.
4.11.1.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
Para sistema de combate à incêndio:
- Ver projeto em andamento, com aprovação no Corpo de Bombeiros.
Para sistema de recolhimento de águas pluviais:
- Ver item 4.1 Cobertura
4.11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.11.2.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As instalações elétricas do Bloco B apresentam bom estado de conservação, com tomadas e luminárias em bom funcionamento.
O Bloco B não apresenta sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); o projeto para implantação deste
sistema já está em andamento.
4.11.2.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
- Prever levantamento eletrotécnico para avaliar a integridade dos componentes.
- Reparar elementos daniﬁcados, como luminárias e eletrodutos.
- Substituir lâmpadas, reatores e outros elementos que não estejam funcionando.
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5 BLOCO C – ZELADORIA E SALA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
5.1 COBERTURA
5.1.1 – TELHADO SUL
5.1.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O Bloco C é coberto por três telhados: o primeiro cobre a porção sul da zeladoria (dormitório e sala) e tem duas
águas, contidas por empenas ornamentadas com motivos característicos do estilo ecletista paulistano, do princípio do
século XX (foto 01 e 02). Foi construído com telhas de barro tipo francesas, assentadas sobre estrutura de madeira,
não havendo calhas ou condutores de água pluvial – a água é despejada diretamente sobre o chão. O telhado apresenta bom estado de conservação. Não foram veriﬁcados vazamentos ou comprometimento da estrutura.
5.1.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (8m²).
- Executar manutenção em todos os rufos (10m lineares).
- Inserir subcobertura tipo Tyvek, da DuPont, ou modelo equivalente, para reforma do telhado.

Foto 01 - Vista aérea da cobertura do Bloco C (da esquerda para direita: telhado sul, telhado central e telhado norte)

5.1.2 – TELHADO CENTRAL
5.1.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O segundo telhado cobre a porção norte da zeladoria (cozinha, banheiro e área de serviço) e possui somente uma
água, também executada em telhas de barro do tipo francesas, assentadas sobre estrutura de madeira, sem calhas
ou condutores verticais (foto 01 e 02). Este trecho da ediﬁcação parece ser posterior à ala meridional descrita, dadas
as características da cobertura, das aberturas e o pé direito. O telhado apresenta bom estado de conservação. Não
foram veriﬁcados vazamentos ou comprometimento da estrutura. A tábua de beira apresenta sinais de apodrecimento.
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5.1.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (6m²).
- Executar manutenção em todos os rufos (10m lineares).
- Inserir subcobertura tipo Tyvek, da DuPont, ou modelo equivalente, para reforma do telhado.
- Substituir tábua de beira com sinais de apodrecimento (6m lineares).
5.1.3 – TELHADO NORTE
5.1.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O terceiro telhado reproduz o volume do primeiro, no entanto, suas empenas não são ornamentadas, fato que sugere
que esta também seja uma adição posterior. As telhas são de barro do tipo francesas, apoiadas sobre estrutura de
madeira. Não há calhas ou condutores de água pluvial (foto 01 e 03). O telhado apresenta bom estado de conservação. Não foram veriﬁcados vazamentos ou comprometimento da estrutura.
5.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Repor todas as telhas quebradas ou daniﬁcadas na ocasião da reforma (6m²).
- Executar manutenção em todos os rufos (10m lineares).
- Inserir subcobertura tipo Tyvek, da DuPont, ou modelo equivalente, para reforma do telhado.

Foto 02 - Vista da cobertura sul (duas águas) e central (uma água)
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Foto 03 - Vista da cobertura norte (duas águas)
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5.2 – ESTRUTURA
5.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Os três corpos que constituem zeladoria e sala de educação artística têm alvenaria de tijolos portantes, com bom
estado de conservação, não tendo sido identiﬁcadas trincas, ﬁssuras ou rachaduras.
Devido ao bom estado da estrutura não foi detectado qualquer necessidade de procedimento técnico especíﬁco,
como avaliações ou reparos.
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5.3 – DESCUPINIZAÇÃO
5.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
No batente da janela J36 situada na sala da zeladoria foram identiﬁcados ataques de insetos xilófagos (cupins) (foto
04). De acordo com o zelador, o ataque já está controlado.

Foto 04 - Guarnição atacada por cupins na janela da sala.
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5.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Tratamento químico do solo das regiões próximas das fundações externas e internas à ediﬁcação através de perfurações seriadas no piso para permitir a adição de solução a base de água com o objetivo de exterminar colônias
subterrâneas e de construir barreira química contra insetos xilófagos.
- Tratamento das caixas e dutos de eletricidade e telefonia existentes, através de perfurações com cerca de 3mm de
diâmetro para injeção de solução inseticida.
- Tratamento químico das guarnições e batentes das portas e nas molduras das lousas através de perfurações feitas
na interface componente de madeira e alvenaria de todos os elementos.
- Tratamento do madeiramento do telhado através de injeção e de pulverização de solução inseticida a base de solventes orgânicos.
- Tratamento dos forros e pisos e do barroteamento através de perfurações para injeção de solução inseticida e de
pulverização de solução a base de solventes orgânicos.
5.3.2 – EMPRESAS DE DESCUPINIZAÇÃO
Em se tratando de patrimônio histórico deve-se prever avaliação especíﬁca e serviços executados por empresas especializadas e que estejam associadas à APRAG (Associação Paulista de Controle de Pragas Urbanas).
5.3.2.1 – Termitek - Eng. e Cons. em controle de pragas urbanas S/C Ltda.
R Catulo da Paixão Cearense, 428
Saúde - CEP 04145-011
São Paulo - SP
Tel: (11) 5563-5258
Contato: Carlos Massaru Watanabe
5.3.2.2 – Tecnomad - Conservação e Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 1512
Brooklin
São Paulo – SP
Tel: (11) 4032-4833
Contato: Oscar de Brito Neto
5.3.2.3 – Pulvinset Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. dos Aratãs, 1725
Planalto Paulista - CEP 04081-006
São Paulo - SP
Tel: (11) 5044-5144
Contato: Paulo C. Macedo Gonçalves
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5.4 – PISOS INTERNOS
5.4.1 – PISOS DE MADEIRA
5.4.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
No dormitório e sala há assoalho de madeira com largura igual a 10cm, em boas condições de manutenção. De acordo com o zelador, o piso foi substituído.
5.4.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Lixar assoalho de madeira (33m²).
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do piso (33m²).
5.4.2 – PISOS CERÂMICOS
5.4.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O hall de acesso à zeladoria apresenta piso cerâmico 41X41cm, cor cinza claro, em boas condições.
A cozinha e área de serviço apresentam piso em cerâmica vermelha 7,5cmX15cm, com rodapé do mesmo material,
em estado regular de conservação (foto 05 e 06).
O banheiro apresenta piso cerâmico 41X41cm, cor branca, em bom estado.
5.4.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
Piso cerâmico 41X41cm, cor cinza claro (hall).
- Executar limpeza do piso existente.
Cerâmica vermelha 7,5cmX15cm (cozinha e área de serviço).
- Executar limpeza do piso existente.
Piso cerâmico 41X41cm, cor branca (sanitário).
- Executar limpeza do piso existente.

Foto 05 - Vista geral da cozinha.
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Foto 06 - Vista geral da área de serviço.
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5.4.3 – PISOS DE CIMENTO
5.4.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A sala de educação artística apresenta piso de cimento queimado, em estado regular de manutenção, com manchas
e algumas falhas (foto 07 e 08).
5.4.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Executar reparos no piso de cimento queimado existente (44m²).

Foto 07 - Vista geral da sala de educação artística.
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Foto 08 - Detalhe do piso de cimento na sala de educação
artística.
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5.5 – FORROS
5.5.1 – FORROS DE ESTUQUE
5.5.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Os forros da sala, quarto, cozinha e sala de educação artística são de estuque pintado na cor branco. Na sala, quarto
e cozinha, o forro apresenta bom estado de conservação. Na sala de educação artística foi detectado um vazamento
na parede leste que daniﬁcou a sanca, manchando-a (fotos 09 e 10). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se os
forros mantêm suas características originais.
5.5.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Reparar rachaduras, manchas ou buracos nos forros (15m²).
- Substituir trechos daniﬁcados do roda-teto da sala de educação artística por modelo semelhante.
- Aplicar pintura látex acrílico, com fundo para gesso, na cor branca, em toda a extensão do forro e roda-teto (77m²).

Foto 09 - Forro da sala de educação artística
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Foto 10 - Detalhe do forro da sala de educação artística
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5.5.2 – FORROS DE MADEIRA
5.5.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Forro da área de serviço em tábuas de madeira com acabamento em verniz incolor, apresenta bom estado de conservação (foto 11). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se o forro mantém suas características originais.
Forro do banheiro em tábuas de madeira inclinadas, pintado na cor branco. Apresenta manchas causadas pela umidade (fotos 12 e 13). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se o forro mantém suas características originais.
5.5.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Manter forro de madeira da área de serviço.
- Aplicação de verniz incolor.
- Substituir forro de madeira do sanitário, usando modelo semelhante ao existente.
- Aplicação de duas demãos de esmalte sintético, acabamento acetinado, na cor branca.

Foto 11 - Forro da área de serviço

Foto 12 - Forro do sanitário

Foto 13 - Forro do sanitário
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5.6 – PAREDES INTERNAS
5.6.1 – PAREDES PINTADAS
5.6.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Na sala e no dormitório há pintura na cor bege sobre parede de alvenaria rebocada, desde o rodapé até o encontro
com o forro. A pintura apresenta estado regular de manutenção (fotos 14 e 15). A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se a pintura mantém suas características originais.
A sala de educação artística tem pintura na cor verde água, do piso até a sanca de gesso do teto. A pintura apresenta
bom estado de conservação.
5.6.6.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica na parte histórica do Bloco C, para veriﬁcação das cores originais.
- Remoção do revestimento daniﬁcado existente.
- Tratamento das trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, nas cores originais, segundo prospecção, na parte histórica do
Bloco C.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor branca, na sala de educação artística.

Foto 14 - Paredes da sala de educação artística.
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Foto 15 - Parede do dormitório.
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Foto 16 - Paredes da cozinha.

Foto 17 - Paredes da área de serviço.

5.6.2 – PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO
5.6.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As paredes da cozinha, área de serviço e sanitário estão revestidas com azulejo branco 15X15cm até a altura de
1,65m. Na cozinha e área de serviço, o azulejo apresenta remendos, variações de tom e falhas (fotos 16 e 17). Acima
do azulejo há pintura bege até o forro. Esta apresenta estado regular de manutenção. A pesquisa histórica não permite aﬁrmar se as paredes mantêm suas características originais.
5.6.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover revestimento cerâmico existente (95m²).
- Aplicar novo revestimento cerâmico 15X15cm, na cor branca (95m²).
- Aplicar pintura látex acrílico na cor a deﬁnir sobre a porção superior das paredes da cozinha, área de serviço e sanitário (27m²).
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5.7 – FACHADAS
5.7.1 – FACHADA SUL
5.7.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A fachada sul apresenta ornamentação com motivos
característicos do estilo ecletista paulistano, de princípios do século XX. A pintura na cor bege varre toda a
fachada e apresenta manchas e pichações (foto 18).
A janela J37 voltada para o sul provavelmente constitui um elemento original da construção.
5.7.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO.
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento
que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o
possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com
massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de
cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das
que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais
devem ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a
mesma textura do restantes das paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco,
nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da fachada, precedida de lixamento (20m²).

Foto 18 - Fachada sul

5.7.2 – FACHADA OESTE
5.7.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A fachada oeste apresenta pintura na cor bege com inúmeras pichações (fotos 19 a 22). Fotos históricas mostram
que antigamente ela continha três janelas semelhantes à J36; hoje resta apenas uma (foto 23).
5.7.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da
fachada, precedida de lixamento (90m²).
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Foto 19 - Fachada oeste - zeladoria

Foto 21 - Fachada oeste - acesso à zeladoria

Foto 20 - Fachada oeste total

Foto 22 - Fachada oeste - sala de educação artística

Foto 23 - Fachada oeste do Bloco C na década de 1930.
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5.7.3 – FACHADA LESTE
5.7.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Esta fachada não apresenta adornos, seu revestimento é com panos lisos de argamassa, pintado na cor bege. Como
está voltada para a área não utilizada do conjunto (Bloco G), seu estado de manutenção é regular, com manchas na
pintura (foto 24).
5.7.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da
fachada, precedida de lixamento (90m²).

Foto 24 - Foto aérea do Bloco B com fachada leste
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5.7.4 – EMPRESAS INDICADAS PARA REALIZAR PROSPECÇÕES PICTÓRICAS NAS PAREDES INTERNAS E
FACHADAS.
As cores a serem utilizadas para pintura e os serviços deverão ser orientados por especialistas em restauração,
através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas dos elementos da fachada, das partes internas,
forros e seus detalhes, portas e janelas, descidas de águas pluviais e gradis, sendo gerado um Relatório de Prospecção o qual poderá ser feito pelos proﬁssionais indicados:
5.7.4.1 – KRM - Restaurações
Tel: (11) 5562-3450
Contato: Kátia Magri
5.7.4.2 – Cláudia Rangel
Tel: (13) 3122-1592
5.7.4.3 - Júlio Passos
Tel: (31) 3453-5096
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5.8 – PORTAS E JANELAS
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5.8.1 – J38 (Sala e quarto – 2unidades).
5.8.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Janela de madeira com folhas de abrir dobráveis, folha de vidro tipo guilhotina interna e pintura na cor marrom escuro. Houve ataque de cupins na guarnição interna da janela da sala. No mais, as esquadrias apresentam estado
regular de manutenção (foto 25 e 26). Os documentos consultados indicam que este elementos é original da construção do Bloco C.
5.8.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Revisão minunciosa de todo o madeiramento, com substituição de partes comprometidas, com madeira maciça de
primeira linha, podendo ser usado o cedro, não é permitido o uso de compensado e aglomerado para obturações e
enxertos. As peças a serem substituídas devem obedecer às mesmas dimensões e características originais.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas de tinta, até permitir perfeita ancoragem na nova
pintura.
- Revisão das dobradiças e trincos com substituição das peças daniﬁcadas, pelo mesmo desenho e material encontrado.
- Lixamento, nivelamento e acabamento para pintura em todas as portas.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, na cor a ser encontrada na
prospecção estratigráﬁca.

Foto 25 - J38 - Vista interna do dormitório.
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5.8.2 – J39 (Área de serviço – 1 unidade).
5.8.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Esquadria de ferro basculante deteriorada, com vidros quebrados e mecanismos de abertura inoperantes (foto 26). O
levantamento histórico indica que esta esquadria não é um elemento original da construção.
5.8.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover esquadria de ferro.
- Instalar nova esquadria de ferro com as mesmas dimensões e acabamento em pintura esmalte sintético na cor
cinza graﬁte.

Foto 26 - J39 - Vista interna da área de serviço.

Foto 27 - J40 - Vista interna da sala de educação artística.

5.8.3 – J40 (Sala de educação artística – 3 unidades).
5.8.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Esquadrias de ferro com folhas basculantes em estado regular de manutenção (foto 27).
5.8.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Substituição dos vidros quebrados e dos vidros tingidos por vidro incolor liso 3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo
com a técnica empregada.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a deﬁnir.
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5.8.4 – J41 (Cozinha – 3 unidades).
5.8.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Esquadria de ferro com folhas basculantes em estado regular de manutenção (foto 28).
5.8.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta.
- Revisão do sistema de fechamento com lubriﬁcação.
- Substituição das dobradiças, alavancas e demais ferragens daniﬁcadas por modelo semelhante ao existente.
- Lixamento e preparação para pintura
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Substituição dos vidros quebrados ou dos que venham a quebrar no decorrer da obra por vidro incolor liso 3mm,
onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica empregada.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a deﬁnir.

Foto 28 - J41 - Vista interna da cozinha.
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5.9 INSTALAÇÕES
5.9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.9.1.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As instalações hidráulicas do Bloco C são supridas por um reservatório superior localizado no entre-forro da cobertura,
sobre a área de serviço. Os sistemas de distribuição de água fria e de esgoto não apresentam falhas no funcionamento.
No entanto, os equipamentos hidro-sanitários estão em condição regular de manutenção, algumas louças estão quebradas ou rachadas; torneiras e registros com focos de oxidação e conexões improvisadas.
O Bloco C não apresenta sistema de recolhimento de águas pluviais, a água é despejada diretamente sobre o chão.
Ver item 5.1. Cobertura.
5.9.1.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
Para sistema de distribuição de água fria e de esgoto:
- Prever limpeza do reservatório.
- Substituir metais e louças daniﬁcados.
- Reparar conexões improvisadas.
5.9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.9.2.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As instalações elétricas do Bloco C apresentam bom estado de conservação, com tomadas e luminárias em bom funcionamento.
O Bloco C, assim como os outros, não apresenta sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); o projeto
para implantação deste sistema já está em andamento.
5.9.2.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
- Prever levantamento luminotécnico, para avaliar as condições de iluminação dos ambientes internos.
- Prever levantamento eletrotécnico para avaliar a integridade dos componentes.
- Reparar elementos daniﬁcados, como luminárias e eletrodutos.
- Substituir lâmpadas, reatores e outros elementos que não estejam funcionando.
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6. BLOCO D – GALPÃO
6.1 COBERTURA E ESTRUTURA
6.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
O Bloco D, constituído pelo galpão e coberturas anexas, apresenta pilares de concreto revestidos com argamassa e
pintura látex acrílico fosco na cor bege, vigas metálicas em perﬁl “I” e telhas trapezoidais de ﬁbrocimento (fotos 01 a
03). O revestimento dos pilares da cobertura principal encontra-se em mau estado de conservação, e há situações
em que a armação está exposta (foto 04). As coberturas anexas tem pilares metálicos em “I”, alguns deles apresentando sinais graves de corrosão (foto 05). Algumas vigas também apresentam sinais de corrosão. Há muitas telhas
quebradas, principalmente na cumeeira do galpão e nas coberturas anexas (fotos 05 e 06). Não há calhas ou captação de águas pluviais – a água cai diretamente sobre as canaletas embutidas no piso de concreto.
O material histórico coletado revela que esta cobertura não é original. Sua implantação, provavelmente datada da
década de 70, contribuiu sensivelmente para a descaracterização do pátio da escola.

Foto 01 - Bloco D com vista para o Bloco A.
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6.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Manter a cobertura existente.
- Executar reparos e substituições nas telhas de ﬁbrocimento.
- Executar reparos nos pilares de concreto.
- Lixamento das superfícies dos pilares de concreto com aplicação de látex acrílico em quantas demãos forem necessárias ao perfeito cobrimento.
- Executar reforço estrututal nos pilares metálicos em processo de oxidação, através da solda de novo perﬁl metálico
“I”, em suas bases.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas de tinta sobre os pilares e vigas metálicos.
- Aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Pintura com esmalte sintético na cor a ser deﬁnida.
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Foto 02 - Cobertura anexa à cobertura principal.

Foto 04 - Detalhe do pilar com armação exposta.

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Foto 03 - Cobertura anexa à cobertura principal.

Foto 05 - Detalhe do pilar metálico com corrosão.
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Foto 06 - Detalhe das telhas quebradas.
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6.2 PISO
6.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O piso cimentado sob o galpão encontra-se em estado regular de conservação, assim como o banco de concreto
situado no local, que tem pintura daniﬁcada. Há muitos restos de gomas de mascar, manchas e pichações. As canaletas de concreto embutidas no piso não têm tampas (foto 07).
6.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Demolir banco existente.
- Demolir panos de concreto desempenado em estado precário, próximos aos canteiros (30% do total do piso).
- Executar novo piso de concreto desempenado mecanicamente nos panos demolidos (30% do total do piso).
- Canaletas destampadas: ver projeto executivo de adequação à NBR9050.

Foto 07 - Patio com Bloco D ao fundo
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7. BLOCO E – QUADRA COBERTA
7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A quadra coberta apresenta piso de cimento desempenado, com algumas falhas (buracos) e manchas na pintura.
As traves e tabelas estão daniﬁcadas. Pilares metálicos sustentam vigas metálicas curvas treliçadas, nas quais se
apóiam telhas metálicas. As calhas são de chapa metálica dobrada e os condutores de pvc. O alambrado que delimita o espaço encontra-se em mau estado de conservação. Não há iluminação na quadra (fotos 01 a 09).
O material histórico coletado revela que esta cobertura não é original. Sua implantação, provavelmente data da década de 70. Além de não possuir as dimensões adequadas, a quadra contribui signiﬁcativamente para o estrangulamento entre escola e teatro.
A sistema de iluminação da quadra, apesar de existentes, está
inoperante.
7.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Executar limpeza das calhas, com substituição de peças daniﬁcadas por modelos semelhantes.
- Executar reparos na cobertura, com substituição de telhas daniﬁcadas ou faltantes.
- Executar reparos no piso da quadra, com nova pintura, precedida
de lixamento.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas
de tinta sobre os pilares e vigas metálicas.
- Lixamento e preparação para pintura, com aplicação de fundo
preparador para superfícies metálicas.
- Pintura em esmalte sintético, na cor a deﬁnir, sobre os elementos
metálicos (vigas e pilares).
- Prever manutenção do sistema de iluminação da quadra, com
substituição das peças daniﬁcadas, por modelo semelhante ao
existente.

Foto 02 - Bloco E - fundo leste
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Foto 01 - Bloco E - Cobertura

Foto 03 - Bloco E - lateral norte com vista para
a escada de acesso
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Foto 04 - Bloco E - lateral sul
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Foto 05 -Bloco E - fundo oeste - vista para o Bloco F

Foto 07 - Depósito do Bloco E
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Foto 06 - Acesso ao Bloco E

Foto 08 - Escada de acesso ao Bloco E
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Foto 09 - Escada de acesso ao Bloco E
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8. BLOCO F – EDIFÍCIO SEDE DO TEATRO LUCAS PARDO FILHO
O Bloco F, situado na extremidade oeste da gleba, voltado para a Rua Gravataí, contém quadra coberta, teatro, hall
de entrada e uma pequena loja. O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê a demolição do corpo que contém a loja e a construção de um novo volume, que comportará sanitários e depósito.
8.1 – COBERTURA
8.1.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
A cobertura do bloco F é constituída por telhado de duas águas, executado com telhas de ﬁbrocimento, apoiadas
sobre estrutura de madeira. As calhas conduzem a água para extravasores (buzinotes), não havendo condutores verticais de água pluvial. Não há rufos nas platibandas, fato que contribui para a deterioração do revestimento externo,
pois a água das chuvas escorre pelas faces, manchando-as (foto 01).
As tesouras de madeira da cobertura estão apoiadas sobre consoles engastados nos pilares de concreto. O madeiramento apresenta bom estado de manutenção, não havendo indícios de ataques por cupins. Algumas tesouras foram
reforçadas com tábuas. Veriﬁcou-se que ﬁos elétricos aparentes estão apoiados nas tesouras, aumentando os riscos
de incêndio (fotos 02, 05 e 06).

Foto 01 - Bloco F - Buzinotes da cobertura

Foto 02 - Bloco F - Treliças da cobertura

Foto 03 - Bloco F - Caixa d´água sob a cobertura.

Foto 04 - Bloco F - Forro de gesso pendurado na cobertura.
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Foto 05 - Bloco E - Detalhe do apoio das treliças na cobertura.

Foto 06 - Bloco E - Cobertura.

8.1.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO
- Embutir ﬁação elétrica em eletrodutos.
- Executar reparos na caixa d’água que apresenta vazamentos.
- Inserir subcobertura tipo Tyvek, da DuPont, ou modelo equivalente, para reforma do telhado.
- Substituir telhas deterioradas na ocasião da obra (15% do total).
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8.2 – ESTRUTURA
8.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A ediﬁcação tem estrutura de concreto moldado in loco, com pórticos no térreo e pilares que se estendem até o pavimento superior, recebendo a cobertura de madeira (foto 07). Não foram identiﬁcadas trincas, ﬁssuras ou sinais de
recalque.
As fotos da década de 20 mostram que as arcadas tinham consoles de concreto (esperas) (foto 08). Esses consoles
não existem mais, no entanto, é possível identiﬁcar resquícios da remoção dos mesmos (fotos 09 e 10).
Considerando o bom estado geral da estrutura do Bloco F, não são necessários procedimentos técnicos especíﬁcos
de avaliação ou reparo estrutural.

Foto 07 - Pórticos em concreto do ginásio.

Foto 09 - Detalhe dos pórticos sem console.
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Foto 08 - Foto histórica dos pórticos com console do ginásio (1926).

Foto 10 - Detalhe da remoção do console.
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8.3 – DESCUPINIZAÇÃO
8.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
No Bloco F não foram encontrados sinais que indiquem ataques de cupins a forros, batentes, portas, etc.
8.3.2 – EMPRESAS DE DESCUPINIZAÇÃO
Em se tratando de patrimônio histórico deve-se prever avaliação especíﬁca executada por empresa especializada e
que esteja associada à APRAG (Associação Paulista de Controle de Pragas Urbanas).
5.3.2.1 – Termitek - Eng. e Cons. em controle de pragas urbanas S/C Ltda.
R Catulo da Paixão Cearense, 428
Saúde - CEP 04145-011
São Paulo - SP
Tel: (11) 5563-5258
Contato: Carlos Massaru Watanabe
5.3.2.2 – Tecnomad - Conservação e Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. Pe. Antônio José dos Santos, 1512
Brooklin
São Paulo – SP
Tel: (11) 4032-4833
Contato: Oscar de Brito Neto
5.3.2.3 – Pulvinset Serviços Técnicos S/C Ltda.
Av. dos Aratãs, 1725
Planalto Paulista - CEP 04081-006
São Paulo - SP
Tel: (11) 5044-5144
Contato: Paulo C. Macedo Gonçalves
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8.4 – PISOS INTERNOS
8.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
O hall de acesso ao teatro, assim como as escadas, tem piso em granilite, cor branca, em boas condições. Os rodapés também são de granilite, porém na cor cinza, e apresentam bom estado de conservação (foto 11).
Os sanitários situados no pavimento superior têm piso em lajota cerâmica tamanho 10X10cm e 7,5X15cm, com trechos remendados, misturados e falhas na paginação.
O teatro tem piso de tacos de madeira, em estado regular de manutenção, apresentando algumas falhas e riscos
(foto 12). Sobre o palco há assoalho de madeira em boas condições (foto 13).
A quadra coberta, situada no pavimento térreo, possui piso de cimento desempenado e alisado, com algumas manchas e pintura bastante apagada (foto 14).
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Foto 11 - Piso do hall de acesso ao teatro em granilite

Foto 13 - Piso do palco em assoalho de madeira

Foto 12 - Piso do teatro em tacos de madeira

Foto 14 - Piso do ginásio em cimento desempenado

8.4.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO.
- Remover piso de cimento queimado da quadra coberta.
- Executar novo piso de cimento queimado na quadra coberta.
- Lixar e aplicar resina à base de água incolor fosca sobre o piso de taco do teatro.
- Demais pisos: ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
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8.5 – FORROS
8.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS.
O forro da quadra coberta é constituído por laje pintada na cor bege. A pintura apresenta estado regular de
manutenção. No hall de acesso ao teatro há forro de
gesso com sancas nos encontros com as paredes e
pintura branca, em boas condições de manutenção (foto
16). O teatro tem forro em placas de gesso com pintura
na cor branco, em boas condições de manutenção. Os
sanitários têm forros de madeira, em estado regular de
manutenção (foto 17).
8.5.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO.
- Aplicar pintura látex acrílico na cor branca sobre a laje
da quadra coberta, após lixamento.
- Manter forro de gesso do teatro.
- Demais forros: ver projeto executivo de adequação à
NBR9050.

Foto 16 - Forro de gesso com sancas no foyer do teatro
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Foto 17 - Forro do sanitário
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8.6 – PAREDES INTERNAS
8.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As paredes da quadra têm pintura na cor bege em péssimas condições – apresentam inúmeras pichações (foto 18).
As paredes do hall de acesso ao teatro têm pintura na cor bege do rodapé até o encontro com o forro, com bom estado de conservação. As paredes dos sanitários têm revestimento com azulejos brancos, 15X15cm, com remendos,
falhas na paginação e peças substituídas (foto 19).

Foto 18 - Paredes da quadra coberta.

Foto 19 - Paredes do sanitário do teatro.

8.6.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO.
Paredes da quadra:
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica na parte histórica do Bloco C, para veriﬁcação das cores originais.
- Remoção do revestimento daniﬁcado existente.
- Tratamento das trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, nas cores originais, segundo prospecção.
Paredes do sanitário do teatro
- Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
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8.7 – FACHADAS
8.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Na fachada leste, voltada para a Rua Gravataí, observam-se o volume do teatro, com pintura na cor bege bastante manchada; o volume
do hall de acesso e sanitários, revestido com pastilhas nas cores azulclaras, tamanho 2X2cm, também bastante manchadas; e ﬁnalmente o
volume que comporta a loja, revestido com lascas de arenito bruto de
cor amarelada, bastante pichado e manchado. As esquadrias de ferro
do teatro têm os vidros pintados de preto, visando barrar a claridade no
interior do mesmo. Alguns vidros estão quebrados. Os panos de tijolos
translúcidos está em más condições, com muitas unidades quebradas.
Os panos inferiores foram tampados por cartazes que anunciavam as
atividades do teatro (fotos 21 e 22).
A fachada oeste tem pintura bege muito deteriorada, com manchas e
trechos descascados. As esquadrias de ferro têm pintura preta para
barrar a luminosidade no interior do teatro. Uma delas apresenta pichações.
Há uma cobertura ﬁbrocimento improvisada sobre o patamar que dá
acesso à porta do teatro, no pavimento superior. Esse patamar também
é cercado com grades e tecidos negros, restringindo o acesso de pessoas e a passagem de luz. Entende-se que tais adições comprometem
a leitura geral da fachada (foto 20).

Foto 21 - Fachada leste.
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Foto 20 - Fachada oeste.

Foto 22 - Fachada leste.
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8.7.2 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO
Fachada leste.
- Ver projeto executivo de adequação à NBR9050, que prevê remodelação da fachada leste.
Fachada oeste.
- Realizar prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais e de pintura decorativa.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram solto, de modo a não daniﬁcar o possível desenho da pintura original.
- Tratamento das possíveis trincas e ﬁssuras com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento de argamassa de cimento, areia e aditivo das partes faltantes, e das que foram removidas, assim como a obturação de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem ser tomados
de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do restantes das
paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, sobre toda a extensão da
fachada, precedida de lixamento.
- Remoção dos tecidos que vedam as esquadrias
- Restaurar as esquadrias da fachada que estão deterioradas.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas de tinta existentes.
- Lixamento e aplicação de fundo preparador.
- Substituição dos vidros faltantes por vidro liso incolor 3mm.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
deﬁnida pela prospecção.
8.7.3 – EMPRESAS INDICADAS PARA REALIZAR PROSPECÇÕES PICTÓRICAS NAS PAREDES INTERNAS E
FACHADAS.
As cores a serem utilizadas para pintura deverão ser orientadas por especialistas em restauração, através da execução de prospecções exploratórias e estratigráﬁcas dos elementos da fachada, das partes internas e seus detalhes,
forros e seus detalhes, portas e janelas, descidas de águas pluviais e gradis, sendo gerado um Relatório de Prospecção o qual poderá ser feito pelos proﬁssionais indicados:
5.7.4.1 – KRM - Restaurações
Tel: (11) 5562-3450
Contato: Kátia Magri
5.7.4.2 – Cláudia Rangel
Tel: (13) 3122-1592
5.7.4.3 - Júlio Passos
Tel: (31) 3453-5096
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8.8 – PORTAS E JANELAS
8.8.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A porta de ferro que dá acesso à quadra, desde o pátio, apresenta estado precário de conservação, com pichações,
trechos faltantes e trechos corroídos (foto 23).As portas que dão acesso ao teatro pela Rua Gravataí apresentam
bom estado de conservação (foto 24). Os panos de tijolos de vidro estão em péssimas condições: além de muito
sujos, apresentam inúmeras unidades quebradas (fotos 25 e 26).
8.8.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS - RESTAURO
Porta de ferro de acesso à quadra:
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes das camadas de tinta.
- Aplicação de fundo preparador, lixamento e aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser encontrada nas prospecções.
Restantes das portas e janelas:
- Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.

Foto 23 - Porta de ferro de acesso à quadra.

Foto 25 - Pano de tijolos de vidro da quadra.
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Foto 24 - Porta de acesso ao teatro - Vista interna.

Foto 26 - Panos de tijolos de vidro do foyer do teatro.
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8.9 INSTALAÇÕES
8.9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.9.1.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O Bloco F dispõe de um conjunto de reservatórios para abastecer seu sistema de combate à incêndio e equipamentos
hidráulicos.
O sistema de combate à incêndio está inoperante; porém está em andamento projeto de adequação, com aprovação no
Corpo de Bombeiros. Os sistemas de distribuição de água fria e de esgoto não apresentam sinais de problemas, com
bom funcionamento dos equipamentos hidro-sanitários testados (torneiras, lavatórios, entre outros) e bom recolhimento de água (ralos, sifões). Os equipamentos estão em bom estado de manutenção.
O sistema de recolhimento de águas pluviais não apresenta indícios de vazamentos. Ver item 8.1 Cobertura.
8.9.1.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
Para sistema de combate à incêndio:
- Ver projeto em andamento, com aprovação no Corpo de Bombeiros.
Para sistema de distribuição de água fria e de esgoto:
- Ver projeto executivo de adequação a norma NBR9050.
Para sistema de recolhimento de águas pluviais:
- Ver item 8.1 Cobertura.
8.9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.9.2.1 - CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
As instalações elétricas do Bloco F apresentam bom estado de conservação, com tomadas e luminárias em bom funcionamento.
O Bloco F não apresenta sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); o projeto para implantação deste
sistema já está em andamento.
8.9.2.2 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - RESTAURO
- Prever levantamento eletrotécnico para avaliar a integridade dos componentes.
- Reparar elementos daniﬁcados, como luminárias e eletrodutos.
- Substituir lâmpadas, reatores e outros elementos que não estejam funcionando.
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9 BLOCO G – Ediﬁcações Abandonadas.
O casarão hoje abandonado serviu, durante muitos anos, como residência para professores convidados a lecionar no
Colégio Visconde de Porto Seguro. Ele data, provavelmente da década de 1920, no entanto não foram encontrados
documentos que comprovem o ano exato de sua construção. Hoje, o terreno ao redor dos casarões é usado como
estacionamento e os casarões em si estão totalmente abandonados.

Foto 01 - Bloco G - Vista aérea.

Foto 02 - Fachada sul.
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Foto 03 - Foto histórica da fachada sul.
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Não restam mais que ruínas da construção original. A cobertura ruiu integralmente; os pisos de madeira dos pavimentos também desabaram; dos pisos de ladrilho hidráulico restam pequenos trechos; muitas janelas e portas foram
removidas; as paredes estão extremamente deterioradas. Ainda assim, a ornamentação ecletista dos gradis e revestimentos ainda permeia as fachadas externas.

Foto 04 - Bloco G.

Foto 05 - Bloco G com vista para o Bloco A.

Foto 06 - Detalhe de esquadria.

Foto 07 - Detalhe de gradil.

Foto 08 - Detalhe de ladrilho hidráulico.

Foto 09 - Detalhe de revestimento cerâmico.

Foto 10 - Detalhe de estrutura.
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Foto 11 - Foto histórica aérea.

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

302

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

10 MUROS
10.1 MURO DA DIVISA COM A RUA JOÃO GUIMARÃES ROSA
10.1.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O muro que faz divisa com a Rua João Guimarães Rosa foi executado com pedras e sobre ele há um gradil ornamentado executado com barras de ferro maciças. Ele preserva grande parte de suas características originais, observadas nas fotos da década de 1910 e 1920. Ao longo de toda sua extensão, foi aplicada pintura na cor amarela (fotos
01 a 03).
10.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Prospecção estratigráﬁca pictórica para veriﬁcação das cores originais.
- Remoção cuidadosa das partes do revestimento que se encontram soltos.
- Tratamento das trincas com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, nas cores idênticas às originais, precedida de lixamento e fundo
preparador para paredes. As porções de pedra permanecerão sem pintura, conforme a conﬁguração original.
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos gradis.
- Lixamento e preparação para pintura, com aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, “Suvinil” ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.

Foto 01 - Muro com a Rua João
Guimarães Rosa

Foto 02 - Muro com a Rua João
Guimarães Rosa

Foto 03 - Muro com a Rua João Guimarães Rosa - Acesso da
diretoria

10.2 MURO DA DIVISA NORTE
10.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O muro que faz divisa com os condomínios residenciais ao norte foi executado com alvenaria de blocos, e possui
contrafortes, espaçados variavelmente. Apresenta pintura na cor bege recoberta com desenhos feitos com tinta spray
e h=2,85m. Nota-se a presença de revestimento cerâmico em um trecho do muro e remanescentes de uma parede
divisória, acusando a presença da antiga construção no local. Sobre o muro há ainda um alambrado em péssimas
condições, provavelmente destinado a minimizar o número de bolas que extrapolam a quadra descoberta com
h=1,80m (fotos 04 e 05). Este muro aparece nas fotos da década de 1920 e 1930, no entanto não é possível aﬁrmar
se ele preserva suas características originais.
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10.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover pintura existente (230m²).
- Tratamento das trincas com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor a deﬁnir, precedida de lixamento e fundo preparador para
paredes em toda a extensão do muro (230m²).
- Remover alambrado sobre o muro (145m²).
- Executar novo alambrado sobre o muro (145m²).

Foto 04 - Muro de divisa norte (fundos)

Foto 05 - Pátio com vista para o muro de divisa norte (fundos)

10.3 MURO DA DIVISA OESTE
10.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Muro de alvenaria com pintura na cor bege, h=1,70. Sobre o muro há uma faixa de alambrado com h=1m. A pintura apresenta péssimo estado de conservação (foto 06). O material histórico coletado não permite aﬁrmar se o muro é
original ou se preserva suas características originais.
10.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remover pintura existente.
- Tratamento das trincas com massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo
(denverﬁx ou bianco) das partes faltantes.
- Aplicação de tinta látex acrílica, acabamento fosco, na cor a deﬁnir, precedida de lixamento e fundo preparador para paredes em toda a extensão do
muro(110m²).
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11 PORTÕES
11.1 PORTÃO DE ACESSO DE ALUNOS
11.1.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Portão com duas folhas, executado em barras de ferro maciças, com pintura na cor cinza graﬁte. Sobre a face interior
foi ﬁxada uma chapa de ferro pintada na cor cinza graﬁte, impedindo qualquer contato visual entre interior e exterior
da escola. Apresenta péssimo estado de conservação, com pichações e sinais de corrosão. Fotos da época da inauguração mostram que este portão não é o original, dado que sua ornamentação não segue aquela observada na foto.
O projeto executivo de adequação à NBR9050 prevê a remoção deste portão.
11.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
Ver projeto executivo de adequação à NBR9050.

Foto 01 - Portão de acesso dos alunos - Vista
interna

Foto 02 - Portão de acesso dos alunos - Vista externa

11.2 PORTÃO DE ACESSO DE PROFESSORES
11.2.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Portão com duas folhas, executado em barras de ferro maciças, com pintura na cor marrom e ornamentação característica do ecletismo paulistano, de princípios do século XX. Apresenta bom estado de conservação. A pesquisa
histórica indica que este portão mantém seu desenho original.
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Foto 03 - Acesso da diretoria

Foto 04 - Portão de acesso à diretoria

11.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta.
- Revisão das dobradiças com substituição das partes comprometidas, com lubriﬁcação.
- Lixamento e preparação para pintura, com aplicação de fundo preparador para superfície metálica.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, “Suvinil” ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções.
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12 ÁREAS EXTERNAS
Foram identiﬁcadas e descritas oito áreas externas à escola, além do galpão (Bloco D) e quadra coberta (Bloco E).
Os pátios e áreas livres da escola são pavimentados com concreto desempenado e apresentam, de modo geral, mau
estado de conservação, com restos de goma de mascar, trechos remendados e rachados.
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12.1 ÁREA EXTERNA 1
12.1.1 CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Localizada no trecho adjacente à Rua João Guimarães Rosa, é composta pelo acesso da administração e um espaço
pavimentado intercalado por canteiros verdes deteriorados, com intensa arborização (fotos 02 e 03). A escadaria
apresenta degraus de pedra cor cinza e patamares de ladrilho hidráulico, em estado regular de conservação (foto
01). Os muros, bem como o guarda-corpo no nível superior, são de alvenaria revestida com argamassa, dotados de
ornamentos, com pintura látex acrílico cor amarela e balaustrada branca. Desenhos de 1928, realizados pela Floricultura Olerberger & Companhia mostram o projeto paisagístico realizado para esta área, que parece ter sido executado. Houve alterações no desenho dos calçamentos (foto 04).
12.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Executar reparos na pavimentação.
- Remover, lixar e aplicar pintura látex acrílico para exteriores, na cor deﬁnida pela prospecção estratigráﬁca, sobre
balaústres e guarda-corpos.
- Elaborar projeto especíﬁco de paisagismo, visando a recuperação da vegetação deteriorada.

Foto 01 - Área 1 - Acesso.
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Foto 02 - Área 1 - Canteiro.
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Foto 03 - Área 1 com vista para a área 7.

Foto 04 - Projeto paisagístico de 1928, na área externa 1.

12.2 ÁREA EXTERNA 2
12.2.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Situada na extremidade oeste da gleba, apresenta, num primeiro trecho, piso cimentado e canteiros arborizados em
mau estado de conservação, servindo apenas como depósito aberto de móveis escolares inutilizados (foto 05). Em
seguida, há um estreitamento, no qual o piso cimentado também se encontra em mau estado de conservação, com
rachaduras, buracos e manchas, causadas por umidade ou possíveis inﬁltrações. O muro de divisa desta segunda
parte da área é mais baixo, e sobre ele existe um alambrado, estando ambos em mau estado. Nos fundos, uma parede alta executada em fases distintas dá para um corpo alongado que funciona como depósito e cuja abertura para o
espaço em questão foi fechada com alvenaria de blocos (foto 06).

Foto 05 - Área 2 - Vista para o Bloco A.
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Foto 06 - Área 2 - Vista para o Bloco B.
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12.2.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Executar reparos na pavimentação do primeiro trecho, limítrofe ao Bloco A.
- Demolir pavimentação existente do trecho limítrofe ao Bloco B, que apresenta manchas causadas por umidade
(82m²).
- Executar nova pavimentação de concreto camurçado para áreas externas, no trecho limítrofe ao Bloco B (82m²)
- Elaborar projeto especíﬁco de paisagismo, para recuperação da vegetação deteriorada, respeitando o projeto original.
12.3 ÁREA EXTERNA 3
12.3.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O acesso do Bloco A para a área externa de recreação, localizada na porção norte do terreno, se dá por duas escadas dispostas em “L”, com piso de granilite em estado regular de conservação (foto 07). Na circulação que segue
paralelamente ao Bloco B – denominada Área 3 – um trecho irregular de aproximadamente 1,25m de largura do piso
foi revestido com peças cerâmicas vermelhas e conduz à entrada para o Bloco B (foto 08). Este revestimento provavelmente restou da época em que ali havia cobertura de telhas.
O piso da quadra descoberta apresenta estado regular de manutenção. Não há traves de futebol e as cestas de basquete encontram-se daniﬁcadas.
Canaletas destampadas permeiam todo o piso do pátio, criando barreiras para portadores de necessidades especiais, e oferecendo riscos para os alunos. Muitos detritos ﬁcam acumulados em seu interior, podendo prejudicar o
escoamento das águas pluviais (foto 09).
Boa parte dos canteiros existentes, construídos com tijolos baianos revestidos de cimento, encontram-se daniﬁcados,
apresentando rachaduras e quebras, devido à expansão das raízes das árvores de grande porte (foto 10).

Foto 07 - Área 3 - Vista para o acesso do
Bloco A.
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Foto 08 - Área 3 - Vista para o acesso do
Bloco B.
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Foto 09 - Área 3 - Detalhe de canaleta aberta,
com acúmulo de detritos.
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Foto 10 - Área 3 - Detalhe de canteiro de árvore daniﬁcado.

Foto 11 - Área 3 - Vista para o acesso do Bloco A.

12.3.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Demolir piso de granilite das escadas de acesso ao Bloco A (12m²).
- Executar novo piso de granilite sobre as escadas, seguindo a cor e a textura original (12m²).
- Remover faixa de cerâmica vermelha adjacente ao Bloco A e executar piso de concreto camurçado para áreas
externas (13m²).
- Canaletas destampadas: ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
- Demolir todos os canteiros de alvenaria e executar novos canteiros para as árvores.
- Executar reparos no piso de concreto desempenado ao longo de todo o pátio.
- Executar nova pintura na quadra descoberta.
12.4 – ÁREA EXTERNA 4
12.4.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Situada atrás da quadra descoberta, apresenta um desnível de 40cm em relação às demais áreas do pátio, e seu
piso encontra-se em mau estado de conservação, com rachaduras e buracos.
12.4.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Nivelar área externa 4 com as demais áreas do pátio, demolindo o desnível de 40cm, conforme o projeto.
- Executar novo piso de concreto camurçado para áreas externas na área 4, conforme o projeto.
- Executar novos canteiros para as árvores situadas nessa área, conforme projeto (5unidades).

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

313

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

Foto 12 - Vista geral do pátio, com área 4 ao fundo.

Foto 13 - Área 4 - Com muro de divisa.
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Foto 14 - Área 4 - Detalhe do piso.
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12.5 ÁREA EXTERNA 5
12.5.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A área 5 possui canteiros de contenção das árvores e um
reservatório de água enterrado. No muro que separa a área 5
do Bloco E, foi construído uma cobertura de telhas onduladas
de ﬁbrocimento sobre pilares e vigas metálicas, que abriga
um bebedouro. Este se encontra extremamente deteriorado,
com azulejos quebrados, vazamentos e ausência de metais
(foto 15). O piso cimentado sob a cobertura está em péssimo
estado de conservação.
12.5.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Remoção do reservatório de água enterrado.
- Reconstituição dos canteiros das árvores (3unidades).
- Executar reparos no piso de concreto.
- Canaletas destampadas: ver projeto de adequação à NBR
9050.

Foto 15 - Área 5 - Bebedouro deteriorado.

12.6 ÁREA EXTERNA 6
12.6.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
O piso apresenta mau estado de conservação. Um muro separa esta área da área 1, comprometendo o contato visual entre o pátio e a rua (foto 16 e 17).

Foto 16 - Área 6 - Vista para o acesso de alunos.
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Foto 17 - Área 6 - Vista para o muro.
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12.6.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Muro entre área 6 e área 1: ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
- Canteiros das árvores da área 1: ver projeto executivo de adequação à NBR9050.
- Executar reparos no piso.
12.7 ÁREA EXTERNA 7
12.7.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
A área 7 consiste no acesso dos alunos para a escola. É deﬁnida de um lado pelo muro de divisa com o terreno onde
está localizada a ediﬁcação em ruínas (antigo anexo ao colégio alemão), e do outro por um muro de blocos de concreto, que obstrui a passagem para as escadas que levavam à área externa 1 (foto 18 a 20). Trata-se de uma rampa
de alta declividade, em piso cimentado, bastante deteriorado (foto 19).
12.7.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
Ver projeto de adequação à NBR9050.

Foto 18 - Área 7 - Vista para o muro de divisa com a ruína.
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Foto 20 - Área 7 - Vista para o muro.

Foto 21 - Área 8.

Foto 22 - Área 8 - Detalhe da escada atualmente sem uso.

12.8 ÁREA EXTERNA 8
12.8.1 – CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ATUAIS
Atrás da atual sala de Educação Artística, que juntamente com a zeladoria compõe o Bloco C, uma escada leva à
área externa 8 e a ulteriores espaços destinados à prática de educação física. Ainda no nível mais alto (97,47m),
encontra-se o depósito de material de educação física (Bloco E), em péssimo estado de manutenção. Suas paredes
estão deterioradas, com inﬁltração e mofo, o piso cerâmico apresenta peças de diversos tipos, muitas quebradas, e
os caixilhos basculantes de ferro, cujo mecanismo não funciona mais, têm seus vidros quebrados. Telhas onduladas
de ﬁbrocimento apoiam-se diretamente sobre vigas de madeira.
Circulação e escadas esburacadas levam a outro pátio – Área 8 – um espaço extremamente degradado para a prática de atividades físicas ou recreação dos alunos, condição intensiﬁcada pelas construções vizinhas abandonadas.
Próximo ao portão localizado no fundo do pátio há um depósito de entulhos (fotos 21 a 23).
12.8.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – RESTAURO
- Executar reparos nos pisos, escadas, paredes, alambrados.
- Remover entulho.
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Foto 23 - Área 8.
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III. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO E RESTAURO - PROPOSTA 2 (PARA INTEVENÇÃO FUTURA)
1. OBJETIVOS
A Proposta 2 (ver projeto no Anexo II) consiste num memorial de recuperação, restauro e proposição de nova
ediﬁcação e pretende ser um projeto complementar, a ser executado futuramente, à proposta 1 de restauro. Tem
como objetivo resgatar características originais da ediﬁcação, sejam elas morfológicas, técnicas ou de uso, e simultaneamente, satisfazer as demandas atuais da escola. Esta proposta prevê remanejamento dos ambientes, execução
de uma nova ediﬁcação e a re-conﬁguração de todas as áreas livres. Em linhas gerais, ela pretende:
- criar um novo acesso e nova área de dispersão para a escola, compatíveis com a enorme quantidade de alunos
atendidos (imagem 8);
- demolir o bloco D, que além de constituir uma ampliação tecnicamente precária, obstrui a leitura das fachadas do
Bloco A e ocupa o vazio historicamente conformado pelos Blocos A e B (imagem 3);
- demolir o Bloco E, que hoje aparece conﬁnado pelo grande desnível em relação ao pátio e precariamente conectado às demais áreas da escola (imagem 2);
- remover refeitório, cozinha e cantina do pavimento 99,07 do Bloco A e recuperar o uso original, com salas de
aula;
- remover área livre, cantina, despensa e depósito de material didático do pavimento 100,12 do Bloco A, recuperando o espaço uno original. Este espaço abrigará uma sala de leitura mais ampla e visualmente ligada às áreas
arborizadas do pátio externo. A antiga sala de leitura passará a abrigar uma nova sala de aula, como originalmente;
- deslocar pátio coberto, quadra coberta, depósito de material de educação física, cantina, cozinha, e refeitório
para uma nova ediﬁcação (imagens 5,6 e 7);
- redesenhar as áreas livres remanescentes, conformando um novo espaço de convívio, circundado por arquibancadas que vão interligar generosamente as diversas cotas do pátio (imagem 1, 2 e 4). Esta ágora estabelece uma
relação direta e portanto, uma nova frente para o edifício existente (Bloco F).
- conformar um novo eixo de circulação que parte do encontro entre os blocos A e B, passa pelo elevador, pelo pátio coberto e se desenvolve sobre uma passarela coberta que ﬂutua sobre o novo espaço de convívio, conectando
as cotas do pátio e do teatro (imagem 2);
- recuperar o ambiente ocupado pelo antigo salão de festas do nível 107,39 através da junção entre as salas de
aula 12, 13 e parte da circulação, com restauração do forro de madeira curvo original. O espaço recuperado deverá abrigar a sala de uso múltiplo. As duas salas de aula ocuparão os ambientes liberados pela cozinha, despensa
e refeitório;
- demolir a porção norte do Bloco C (zeladoria), que não ﬁgura nos documentos históricos. A sala de educação
artística terá suas funções transferidas para a sala de uso múltiplo;
- construir um novo anexo à zeladoria que abrigará cozinha, área de serviço e sanitário. Este anexo deve ser
constituído por um volume neutro, declaradamente distinto da porção tombada;
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PROPOSTA 2 - RECUPERAÇÃO E RESTAURO - A SER EXECUTADA FUTURAMENTE
CONSIDERANDO PROJETO DE ADEQUAÇÃO À NORMA NBR-9050 CONCLUÍDO

APIACÁS ARQUITETOS LTDA

Rua General Jardim, 482 - conjunto132
01223-010 - Vila Buarque - São Paulo

apiacas@apiacasarquitetos.com.br
pabx (11) 3159 1970

320

Escola Estadual Caetano de Campos
Código FDE 00.39.103
Memorial de Recuperação e Reforma

Imagem 01 - Vista superior da gleba da EE Caetano de Campos - Proposta 2.

Imagem 02 - Vista da nova área livre (hoje quadra coberta)- Proposta 2.
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Imagem 03 - Vista do pátio com o novo edifício - Proposta 2.
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Imagem 04 - Vista geral da proposta 2, com o teatro (Bloco F) à direita, o novo edifício no centro e o Bloco A à esquerda.

Imagem 05 - Vista noturna do novo edifício que contém quadra coberta
no pavimento superior - Proposta 2.
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Imagem 06 - Vista noturna do novo edifício que contém quadra coberta
no pavimento superior - Proposta 2.
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Imagem 07 - Vista do espaço entre o Bloco B e o novo edifício, com o
elevador ao fundo - proposta 2.

Imagem 08 - Nova escadaria de acesso à escola - proposta 2.

Imagem 09 - Montagem fotográﬁca com a nova fachada do teatro (Bloco F).
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2. METODOLOGIA
A Proposta 2 de recuperação e restauro, a ser executada futuramente, é apresentada com base na descrição e caracterização apresentadas na Proposta 1 e suas respectivas intervenções de restauro. Só estão presentes, portanto, as
intervenções que complementam ou modiﬁcam a situação exposta na primeira parte deste relatório. Todos os sistemas,
ou sub-itens não apresentados já foram contemplados pela Proposta 1.
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3. BLOCO A – Edifício Escolar Tombado
3.4 PISOS INTERNOS
3.4.1. PISOS DE GRANILITE
3.4.1.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
A proposta 2 prevê o remanejamento da área livre, cantina e depósito de material didático. Estes ambientes passariam a constituir uma nova sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir piso de granilite existente na circulação do nível 100,11 (112m²).
- Demolir piso de granilite existente na área livre (32m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto.
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
3.4.3. PISOS DE CIMENTO
3.4.3.3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a recuperação do antigo salão de festas da escola, através da junção entre
as salas 12, 13 e o trecho da circulação entre elas. Para isso, o piso de cimento desempenado da circulação do nível
107,39 será demolido e incorporado ao novo ambiente, que abrigará uma sala de uso múltiplo.
Procedimentos:
- Demolir piso de cimento desempenado da extremidade leste da circulação no nível 107,39 (30m²). Na perspectiva
de execução da Proposta 1, o piso a ser demolido será de ladrilho hidráulico.
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto (30m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
3.4.4 PISOS DE PEDRA.
3.4.4.3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
- Remover piso de ardósia existente na sala de vídeo (46m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto (46m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
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3.4.6 PISOS CERÂMICOS
3.4.6.3. – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2.
Piso cerâmico cinza tamanho 30X30cm (Refeitório, cozinha e despensa da cozinha).
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso destes ambientes, que voltarão a funcionar como salas de
aula.
Procedimentos:
- Demolir piso cerâmico existente (103m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto (103m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
Piso cerâmico marrom tamanho 20X20cm (Depósito de material didático).
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso deste ambiente, que abrigará nova sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir piso cerâmico existente (38m²).
- Demolir escada com piso em ardósia (1m²).
- Demolir piso de lajota cerâmica do sanitário (2,15m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto (40m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
Piso cerâmico marrom-mesclado 35X35cm (Cantina e despensa da cantina).
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso desses ambientes que abrigarão a nova sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir piso cerâmico existente (33m²).
- Aplicar assoalho de tábuas de madeira com l=10cm e encaixe macho-fêmea, seguindo a paginação indicada no
projeto (33m²).
- Utilizar garapa ou jatobá para os novos pisos. Toda a madeira nova a ser utilizada deverá estar seca, imune de insetos e dimensões iguais ao do piso original.
- Executar novos rodapés de argamassa, idênticos ao modelo existente.
- Aplicar resina impermeabilizante à base de água, acabamento semi-brilho, em toda a extensão do novo piso.
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3.6 FORROS
3.6.1 FORROS DE ESTUQUE
3.6.1.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
Forro de estuque com pintura e arremate em curva nos encontros com paredes (Sanitários, depósito 4 e salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a recuperação do antigo salão de festas da escola, através da junção entre
as salas 12, 13 e o trecho da circulação entre elas.
- Demolir forro de estuque das salas 12, 13 e do trecho leste da circulação do nível 107,39.
- Executar forro de madeira tipo macho fêmea com tábuas de 7cm, ﬁxado diretamente sob estrutura de madeira existente, em arco, respeitando as características do forro original, documentado pelo material histórico pesquisado, nas
salas 12, 13 e trecho leste da circulação do nível 107,39 (157m²).
3.6.2 FORROS DE MADEIRA
3.6.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2.
Forro de madeira, com tábuas de largura igual a 10cm (Refeitório, cozinha, despensa da cozinha, sala de
leitura, sala de vídeo, sala de aula 1,2 e 3).
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso do refeitório, cozinha e despensa que voltarão a abrigar
salas de aula.
Procedimentos:
- Remover o forro do refeitório, cozinha, despensa e sala de leitura. (157m²).
- Executar novo forro de estuque.
- Aplicar pintura esmalte sintético fosco na cor branca sobre os novos forros (157m²).
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3.7 PAREDES INTERNAS
3.7.1 PAREDES PINTADAS
3.7.1.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
Pintura látex acrílico acetinado na cor vermelha, até h=1m com uma faixa de 2,5cm de largura da mesma tinta
a 1,05m do piso (Hall e área livre).
A proposta 2, a ser executada futuramente, prevê alteração no uso do hall e área livre, que passarão a abrigar nova
sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir paredes de alvenaria não estrutural, conforme projeto (7,20m³).
- Remover todos os restos de azulejos brancos e da pintura existente na área livre (50% da área total de paredes)
(42m²).
- Tratamento das trincas através do uso de massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem
ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do
restante das paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, na cor a deﬁnir, sobre todas as paredes da área livre (83m²).
Pintura látex acrílico fosco na cor bege (Depósito de material didático e sanitário).
A proposta 2, a ser executada futuramente, prevê alteração no uso do depósito de material didático e sanitário, que
passarão a abrigar nova sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir paredes de alvenaria não estrutural, conforme projeto (5,30m³).
- Remover todos os azulejos das paredes remanescentes (3,20m²).
- Tratamento das trincas através do uso de massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem
ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do
restante das paredes (20% da área total das paredes) (32m²).
- Reparar danos provocados pelo vazamento da cobertura removendo os trechos de pintura manchados pela água e
pelo mofo (30m²).
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, na cor a deﬁnir, sobre as paredes remanescentes (160m²).
Pintura látex acrílico fosco cor bege até o forro com guarnição de madeira a 62cm do piso, e friso de madeira
a 1,45m do piso (Salas de aula 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
A proposta 2, a ser executada futuramente, prevê alteração no uso das salas de aula 12 e 13, que, juntamente com a
extremidade leste da circulação do pavimento 107,39, conformarão a nova sala de uso múltiplo.
Procedimentos:
- Demolir alvenarias não estruturais entre as salas 12 e 13, conforme o projeto (22m³).
- Tratamento das trincas através do uso de massa veda trinca da “Fosroc”.
- Refazimento do revestimento em argamassa de cimento, areia e aditivo (denverﬁx ou bianco) das partes faltantes, e
das que foram removidas, assim como obturações de pequenas trincas e furos de pregos. Cuidados especiais devem
ser tomados de modo a garantir que a argamassa de revestimento das partes tratadas tenham a mesma textura do
restante das paredes.
- Aplicar pintura látex acrílico, com acabamento fosco, cor a deﬁnir, sobre todas as paredes da nova sala de uso múltiplo.
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3.7.2 – PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO.
3.7.2.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
Azulejos na cor branco, tamanho 15X15cm, até o forro (Refeitório, cozinha e depensa da cozinha).
A proposta 2, a ser executada futuramente, prevê alteração no uso do refeitório, despensa e cozinha, que voltarão a
funcionar como salas de aula.
Procedimentos
- Demolir parede entre a despensa e a cozinha, conforme projeto (2,85m³).
- Remover revestimento de azulejo 15X15cm das paredes remanescentes da cozinha, refeitório e despensa (170m²).
- Aplicar reboco nas paredes em que o azulejo foi removido (170m²).
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, cor a deﬁnir, sobre todas as paredes do depósito (170m²).
Azulejos na cor branco, tamanho 20X35cm até h=1,56m, seguidos de uma faixa de azulejos na cor vermelho,
tamanho 9X9cm e pintura látex acrílico fosco, na cor branca até o forro (Cantina e despensa).
A proposta 2, a ser executada futuramente, prevê alteração no uso da cantina e despensa que passarão a abrigar
nova sala de leitura.
Procedimentos:
- Demolir paredes de alvenaria não estrutural, conforme o projeto (7,30m³).
- Reparar paredes daniﬁcadas pelo vazamento no telhado leste, removendo manchas e mofo (10m²).
- Remover revestimento cerâmico das paredes remanescentes da cantina e despensa (11m²).
- Aplicar reboco nas paredes em que os revestimentos foram removidos (11m²).
- Aplicar pintura látex acrílico fosco, cor a deﬁnir, sobre todas as paredes da cantina e despensa (11m²).
3.9 PORTAS
3.9.4 - P04 (Circulação nível 99,07 - 1 unidade)
3.9.4.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a remoção deste portão.
3.9.5 – P05 (Depósito de material didático – 1unidade)
3.9.5.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso do depósito de material didático, com remoção desta porta.
3.9.7 – P07 (Depósito de material didático – 1unidade)
3.9.7.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso do depósito de material didático, com remoção desta porta.
3.9.8 – P08 (Sanitário de funcionários – dentro do depósito de material didático – 1unidade)
3.9.8.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso do sanitário, que fará parte da nova sala de leitura, com
remoção desta porta.
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3.9.10 – P10 (Cantina – 1unidade)
3.9.10.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso da cantina, com remoção desta porta.
3.9.11 – P11 (Área livre – 1unidade)
3.9.11.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso da cantina, com remoção deste portão.
3.9.14 – P14 (Despensa da cozinha – 1unidade)
3.9.14.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar, da proposta 2, prevê alteração no uso da despensa, com remoção deste portão.
3.10 JANELAS
3.10.5a – J05a (Cozinha – 1unidade)
3.10.5a.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO –PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso da cozinha e do refeitório que passarão a abrigar novas
salas de aula, com remoção da janela J05a. Com a execução da Proposta 1, o componente BA-12 (balcão de atendimento) instalado deverá ser removido.
3.10.24 – J24 (Sala de aula 13 – 1unidade).
3.10.24.3 – PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2 prevê alteração no uso das salas de aula 12 e 13. Juntas elas deverão constituir
uma nova sala de uso múltiplo, resgatando o pé-direito original e o forro de madeira curvo do antigo salão de festas.
A parte da esquadria J24 que está hoje encoberta pelo forro de gesso da sala de aula 13 deverá reaparecer com a
remoção do forro de gesso.
Procedimentos:
- Remover forro de gesso da sala 13, desvendando a bandeira superior semicircular da esquadria J24 (ver item forros).
- Remoção mecânica e com o auxílio de solventes de todas as camadas de tinta dos vitrôs.
- Revisão do sistema de fechamento com substituição das peças comprometidas, com lubriﬁcação.
- Substituição dos vidros quebrados e dos que venham a se quebrar durante a execução da obra por vidro liso incolor
3mm, onde a ﬁxação se fará de acordo com a técnica encontrada.
- Lixamento e preparação para pintura.
- Aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado “Suvinil”, ou equivalente, na cor a ser
encontrada nas prospecções, antecedidas de fundo anti-oxidante.
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4 BLOCO B – ANEXO NORTE DO EDIFÍCIO ESCOLAR
4.7 FACHADAS
4.7.1 - FACHADA LESTE
4.7.1.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a construção de um novo bloco que conterá
pátio coberto, refeitório, cozinha, sanitários, depósito de material de educação física e quadra coberta. A execução
deste novo bloco permitiria remover os fechamentos de chapa de ferro chumbados nas grades de proteção das salas
de aula do pavimento inferior.
- Remover fechamentos de chapa de ferro chumbados nas grades de proteção das salas de aula do pavimento inferior.
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5 BLOCO C – ZELADORIA E SALA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
5.1 COBERTURA
5.1.2 – TELHADO CENTRAL
5.1.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição desta ala da zeladoria, com a posterior reconstrução. Desta
forma, este trecho do telhado será demolido.
5.1.3 – TELHADO NORTE
5.1.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição da sala de educação artística, que será transferida para a sala
de uso múltiplo no nível 107,39 do Bloco A. Este trecho do telhado será demolido.
5.2 ESTRUTURA
5.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição da ala norte da zeladoria (hall, cozinha, área de serviço e sanitário) e da sala de educação artística.
Procedimentos:
- Avaliação estrutural especíﬁca das paredes da ala sul, a ser preservadas.
- Manutenção das paredes estruturais da ala sul, se necessário.
- Demolir paredes do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação artística, conforme projeto.
5.4 PISOS INTERNOS
5.4.2. – PISOS CERÂMICOS
5.4.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço,
sanitário e sala de educação artística.
Piso cerâmico 41X41cm, cor cinza claro (hall).
- Demolir piso cerâmico do hall (1,86m²).
Cerâmica vermelha 7,5cmX15cm (cozinha e área de serviço).
- Demolir piso cerâmico da cozinha e área de serviço (19,31m²).
Piso cerâmico 41X41cm, cor branca (sanitário).
- Demolir piso cerâmico do sanitário (2,41m²)
5.4.3 – PISOS DE CIMENTO
5.4.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2.
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço,
sanitário e sala de educação artística.
Procedimentos:
- Demolir piso de cimento queimado da sala de educação artística (44m²).
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5.5 – FORROS
5.5.1 – FORROS DE GESSO
5.5.1.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação
artística.
5.5.2 – FORROS DE MADEIRA
5.5.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço e sanitário.
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5.6 – PAREDES INTERNAS
5.6.2 – PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO
5.6.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição da cozinha, área de serviço e
sanitário.
5.7 – FACHADAS
5.7.2 – FACHADA OESTE
5.7.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço,
sanitário e sala de educação artística. A fachada oeste apresentará uma nova conﬁrguração.
5.7.3 – FACHADA LESTE
5.7.3.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação
artística. A fachada leste apresentará uma nova conﬁguração.
5.8 – PORTAS E JANELAS
5.8.2 – J39 (Área de serviço – 1 unidade).
5.8.2.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação
artística, com remoção da J39.
5.8.3 – J40 (Sala de educação artística – 3 unidades).
5.8.3.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação
artística, com remoção da J40.
5.8.4 – J41 (Cozinha – 3 unidades).
5.8.4.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a demolição do hall, cozinha, área de serviço, sanitário e sala de educação
artística, com remoção da J41.
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6. BLOCO D – GALPÃO
6.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição do galpão e de todas as coberturas anexas com a subseqüente transposição do pátio coberto para o novo bloco a ser construído.

7. BLOCO E – QUADRA COBERTA
7.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a demolição da quadra existente.

8. BLOCO F – EDIFÍCIO SEDE DO TEATRO LUCAS PARDO FILHO
8.7 – FACHADAS
8.7.3 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PROPOSTA 2
Fachada oeste.
O estudo preliminar da proposta 2, a ser executada futuramente, prevê a construção de uma passarela que interligará o
pátio externo ao teatro, adicionando a este um terraço externo. Prevê também a remoção da escada externa acoplada
à fachada oeste e a remodelação dessa fachada.
- Demolir escada externa.
- Executar passarela e terraço, conforme o projeto.
- Executar novo fechamento em metalgrade, conforme o projeto.
- Aplicar pintura latex acrílico sobre toda a fachada leste.

10 MUROS
10.1 MURO DA DIVISA COM A RUA JOÃO GUIMARÃES ROSA
10.1.2 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê modiﬁcação no acesso de alunos da escola.
- Executar nova escadaria de acesso à escola, demolindo trecho do muro existente e instalando novo fechamento em
metalgrade (ver estudo preliminar da proposta 2).

12 ÁREAS EXTERNAS
12.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS – PROPOSTA 2
O estudo preliminar da proposta 2 prevê a requaliﬁcação total das áreas externas, com construção de um novo edifício.
- Demolir todo o piso de concreto e executar novo piso, conforme o projeto.
- Demolir todos os canteiros de alvenaria e executar novos canteiros para as árvores.
- Elaborar projeto paisagístico.
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