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RESUMO
 A preservação do Complexo do Gasômetro aqui apresentada foi peculiar por 
se tratar de conjunto que sofreu restauro relativamente recente, mas que, devido 
à falta de documentação da obra e à inexistência de um plano de manutenção, 
se afastou rapidamente do estado de autenticidade obtido em 2006. Doze anos 
depois, um acúmulo de intervenções espúrias e geradoras de patologias levaram 
à necessidade de um novo e compreensivo processo de restauro e conservação.  
Essa característica norteou um partido de intervenção apoiado no estudo 
aprofundado e exaustivo do bem tombado em seus aspectos históricos, estéticos 
e materiais. Sua escala referencial na paisagem suscitou a valorização de seu 
aspecto monumental, considerando os diversos pontos de vista de apropriação 
do objeto a partir do entorno. Além das premissas mais científicas do restauro, 
concepções críticas também foram aplicadas, especialmente ao abordar 
questões de ambiência e compatibilidade estética e material do conjunto.
 A viabilidade financeira se deu pelo uso do instrumento de política pública da 
Transferência do Direito de Construir, cuja eficácia aqui comprovada demonstra 
seu potencial como ferramenta de promoção da salvaguarda do patrimônio 
cultural no Brasil. Por fim, procurando garantir a preservação do complexo, 
realizou-se uma minuciosa e exaustiva documentação do processo de restauro, 
por meio de uma metodologia de pactuação e fiscalização de obra entre os 
diferentes agentes. Esse processo gerou densa base de informações convertidas 
em um Programa e Plano de Manutenção permanentes, de modo a subsidiar os 
futuros esforços de conservação.
palavras-chave: Complexo do Gasômetro, Transferência do Direito de Costruir, 
autenticidade da matéria, Programa e Plano de Manutenção, Fiscalização de Obra
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CONSERVAÇÃO DO 
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ATRAVÉS DA TDC
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Fonte: MAGNANI e SEGAWA, Hugo. O Complexo do Gasômetro - a energia de São Paulo, 2017. Ed. Via das Artes.
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COMPLEXO DO 
GASÔMETRO

Fonte: Google Earth, 2020.

área do terreno: 25.200 m²
área construída: 21.916 m²
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VALORES DOCUMENTAL E CRÍTICO

VALOR AGREGADO
VALORIZAÇÃO DO ASPECTO 
MONUMENTAL URBANO E COLETIVORECONHECIMENTO APROFUNDADO DO BEM TOMBADO

“O restauro termina onde começa a hipótese.”

• incorporação do conjunto urbano em sua contem-
poraneidade, adotando as formas atuais de apro-
priação do local

• EMBASAMENTO TEÓRICO:
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Camillo Boito:
• mínima intervenção + distinguibilidade dos materiais 
• valor documental do existente e do próprio trabalho de restauro
• evitar o falso histórico
Gustavo Giovannoni:
• conceito do restauro científico

Carta de Veneza (1964):
distinguibilidade e autenticidade

recomendações dos órgãos de preservação

Carta de Veneza (1964) e Conferência de Nara (1994)

 SISTEMATIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

• sistematização das informações coletadas pelas pesquisas de reconhecimento
• desenvolvimento de metodologia de fiscalização e documentação da obra
• garantia da confiabilidade e credibilidade das informações utilizadas

• documentação como método: afastamento de conceitos especulativos ou imprecisos 
• embasamento documental da pesquisa de reconhecimento da obra 
• desenvolvimento de um roteiro metodológico científico
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2. OBJETO: O Complexo do Gasômetro

3. OBJETIVOS
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FASE BLOCO USO ORIGINAL ANO USO APÓS RESTAURO E AMPLIAÇÃO PROTEÇÃO

01 Balão nº 01 1890 Praça tombado
02 Casa  dos Medidores (Catedral) 1890 Auditório tombado
03 Balão nº 02 1908 Praça tombado
04 Casa dos Compressores 1922 Museu tombado
05 Caixa d’água/Caixa de sustentação Caixa d’água/Caixa de sustentação tombado
06 Edifício Operacional 1933 Edifício sede/Administrativo tombado
07 Garagem 1936 Centro de treinamento -

08 Vestiários Academia -

09 - Praça -

10 - Edifício garagem -

11 - Tratamento de resíduos -

12 - Portaria principal/Laboratórios -

MOBILIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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1.6

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ESTATUTO DA CIDADE

PLANO DIRETOR 
ESTRATÉGICO 

(2014)

LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL SETORIAL

resolução 23 
(2015)

Conpresp

Lei de 
Zoneamento

TDC

• Mobilizar as POLÍTICAS PÚBLICAS disponíveis para o patrimônio cultural, viabilizando o 
restauro e a preservação da memória do Complexo do Gasômetro especialmente a partir 
do emprego da ferramenta da Transferência do Direito de Construir. A partir da aplicação do 
instrumento, visou-se avançar na elaboração de uma metodologia de aplicação da TDC no 
campo do patrimônio histórico, apresentando meios de acesso e de emprego da ferramenta 

de forma sistemática e reproduzível a outros casos no País. 

• Elaborar e implementar um SISTEMA DE PACTUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO 
E VALIDAÇÃO DAS ETAPAS DE PROJETO E DE OBRA, consolidado através de uma 
metodologia de embasamento técnico e científico com ênfase no valor documental que visa 

a garantia da execução da obra plenamente de acordo com o projeto. 

• Resgatar o VALOR ARQUITETÔNICO, ESTÉTICO E PAISAGÍSTICO do Complexo do 
Gasômetro, a partir da articulação da premissa de AUTENTICIDADE e de reconhecimento 
do VALOR AGREGADO da matéria a partir de informações obtidas de forma documental e 

científica.

• Garantir que os resultados sejam mantidos e perpetuados, possibilitando a extensão da 
vida útil do trabalho de conservação e preservação da memória que foi realizado através da 

elaboração e implementação do PLANO E PROGRAMA DE MANUTENÇÃO.

• embasamento técnico-científico e multidisciplinar para a consolidação do 
conhecimento aprofundado sobre o bem, baseando o entendimento da autenticidade

• reconhecimento aprofundado sobre a matéria autêntica 
• postura crítica, baseada no valor documental, de definição  

de intervenções autênticas (de valor reconhecido, a 
serem conservadas) ou descaracterizadoras (elementos 
espúrios executados sem referência projetual aprovada 
ou reconhecimento perante os órgãos de conservação, a 
serem removidas).

• respeito à evolução e historicidade do edifício

• viabilização política e financeira de iniciativas de preservação ao 
patrimônio a partir da ferramenta da Tranferência do Direito de 
Construir.

• exigências de rigor técnico de projeto, levantamento, execução 
e manutenção que fomentam a aplicação das premissas de 
autenticidade e documentação

• elaboração de metodologia de aplicação prática do instrumento, 
considerando seu potencial de disseminação e reprodução pela 
sua natureza política (garantido pela Constituição Federal)

• Fomentar o ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE USUÁRIA DO ESPAÇO hoje a fim de 
sensibilizar as relações de pertencimento e favorecer o processo de  conservação, dentro 

de uma perspectiva de presente histórico.

Carta de Atenas (1931, artigo III)
Carta de Veneza (1964, artigo I)
Camilo Sitte 
Gustavo Giovannoni

• reconhecimento do bem em seu valor monumental 
(monumento-documento)Eugène Viollet-Le-Duc: o reconhecimento aprofundado como 

metodologia de projeto
Camillo Boito
Carta de Veneza (1964)

Declaração de Amsterdã (1975): 
atribuição de responsabilidade ao poder público 
no fornecimento de incentivos jurídicos e 
financeiros à preservação do patrimônio histórico
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PPM 
(IMPLEMENTAÇÃO)

4. METODOLOGIA
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO

LISTA DE CONTROLE DE SERVIÇOS DE RESTAURO FICHA DE TESTE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE TESTE FICHA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO

descrição do serviço conforme indicado 
no memorial de procedimentos, descrito 

pelo projeto de restauro

indicação se haverá ou não 
necessidade de realização de 

testes prévios ao serviço

DOCUMENTAÇÃO VIDEO 
E  FOTOGRÁFICA:
registro da maior 
quantidade de itens 
possíveis que auxiliem na 
descrição das condições 
de realização do teste:
print screen do aplicativo 
indicando as informações 
climáticas; céu a favor da 
luz;
indicação do local de teste;
embalagens e recipientes 
etiquetados; ferramentas 
e equipamentos; 
procedimentos e etapas do 
processo; resultado.

ANÁLISE E PARECER 
TÉCNICO:
descrição dos resultados 
atingidos e justificativa 
da aprovação ou não do 
teste, para cada uma das 
amostras. 

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO METODOLOGIA DE DOCUMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO4.1 4.2 4.3

5. PLANO, PROJETO, PROGRAMA, AÇÃO

LISTA DE SERVIÇOS DE RESTAURO

COM SEM

FICHA DE SERVIÇO
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SERVIÇO 
APROVADO

SERVIÇO 
REPROVADO

TESTE 
REPROVADO

TESTE 
APROVADO

FICHA DE TESTE

FICHA DE 
ACOMPANHAMENTO 

DE TESTE

FICHA DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇO

encaminhado para 
compor o Plano de 

Manutenção

TESTE SERVIÇO

EXECUÇÃO EXECUÇÃOFISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO

necessidade de 
testes prévios

necessidade de 
testes prévios

AGENTES ENVOLVIDOS

fluxo transversal de informações, 
mediado pelo escritório autor do projeto

responsável pela elaboração
responsável pela fiscalização

coordenação técnica, conceitual e 
metodológica das partes envolvidas

FICHA	DE	SERVIÇOS
	DE	RESTAURO

1|1

Obra

Local
Elaboração Versão
Aprovação Data

Número	
da	ficha

TESTE Data

1 NÃO 06/09/2019

2 SIM 16	a	24/09/2019

3 NÃO 25/09/2019

4 NÃO 25/09/2019

5 NÃO 28/09/2019

6 NÃO 17/09/2019

7 SIM 30/09	a	14/10/2019

8 SIM 24/09	a	28/10/2019

9 SIM 16	a	30/10/2019

10 SIM 04/11	a	02/12/2019

11 SIM 22	a	28/10/2019

12 SIM 30/10/2019

13 SIM 21/11/2019

14 SIM não	houve

15 NÃO -

16 SIM 27/11/2019

17 SIM não	houve

18 SIM 21/11/2019

19 SIM 17/10/2019

20 SIM 18/11/2019

21 SIM 15/10	a	05/11/2019

22 NÃO não	houve

23 NÃO não	houve

24 NÃO não	houve

25 SIM 24	a	25/10/2019

Manutenção	de	calhas	rufos	e	condutores	(Ed.	Operacional)

Chapisco	e	emboço	para	argamassa	penteada	(Ed.	
Operacional)

Manutenção	de	calhas	rufos	e	condutores	(Museu	e	
catedral)

Consolidação	argamassa	

Serviço

Recomposição	argamassa	penteada	(Ed.	Operacional)

Recomposição	argamassa	(Fachada	C	-	Museu)
Refazimento	barrado	(Catedral	e	museu)

Remoção	de	trechos	falidos	e/ou	descaracterizados	de	
argamassa	(Ed.	Operacional)
Remoção	de	trechos	falidos	e/ou	descaracterizados	de	
chapisco	e	argamassa	(Ed.	Museu	e	Catedral)
Remoção	de	tijolos	falidos	e/ou	descaracterizados	(Ed.	
Museu	e	Catedral)

Estucamento	de	tijolos	(Ed.	Museu	e	Catedral)

Instalação	de	facetas		(Ed.	Museu	e	Catedral)

Recomposição	peitoril
Pintura	da	argamassa	com	silicato	de	potássio	
Remoção	de	trechos	falidos	e/ou	descaracterizados	de	
chapisco	e	tijolos	(operacional)

Manutenção	das	telhas	

ÍNDICE DE FICHASConservação dos edifícios tombados do Complexo do Gasômetro
Rua Faustino de Lima, 134 - Brás - São Paulo, SP

Limpeza	por	hidrojateamento
Remoção	de	tinta	(decapagem)
Cristalização	por	injeção

Instalação	de	facetas	(operacional)	
Hidrofulgantes
Preparo	de	base	para	pintura	de	caixilhos
Pintura	de	caixilhos

Substituição	dos	vidros	azuis

Estucamento	de	tijolos	(operacional)	

Obra

Local
Elaboração Versão
Aprovação Data

Conservação dos edifícios tombados do 
Complexo do Gasômetro ÍNDICE DE 

FICHAS
Rua Faustino de Lima, 134 - Brás - São Paulo, SP
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FICHA	DE	TESTES	–	FT10.5	
Conservação	dos	edifícios	tombados	do	Complexo	do	Gasômetro	
Rua	Faustino	de	Lima,	134	–	Brás	–	São	Paulo,	SP	

TESTE	–	T10.5		(Serviço	10	–	Recomposição	argamassa	penteada	(Ed.	Operacional))	
Edifício:	Edifício	Operacional	
Objetivo:	Testar	a	trabalhabilidade	e	a	capacidade	de	produção	da	argamassa		
Suporte:	Parede	de	alvenaria	em	tijolos	maciços	com	chapisco	e	emboço	
Produtos:	
-	Cimento	CP-II	
-	Cal	hidratada	CH-III	
-	Areia	fina	clara	seca	
-	Areia	média	seca	
-	Água	potável	
-	Resina	sintética	adesiva	de	alto	desempenho	para	chapisco	e	argamassa,	Bianco	
-	Açúcar	refinado,	União	
Equipamentos/	Ferramentas:	
-	Medidores	com	volumes	referentes	à	uma	xícara	de	chá	(240	mL)	e	suas	devidas	subdivisões	
(½	xícara,	1/3	xícara,	¼	xícara,	1	colher	de	sopa,	½	colher	de	sopa	e	etc)	
-	Copo	medidor	
-	Peneira	de	fubá	
-	Peneira	de	feijão	
-	Colher	de	pedreiro	
-	Caixa	reservatório	plástica	para	massa	
-	Carrinho	de	mão	metálico	
-	Régua	de	alumínio	para	pedreiro	
-	Desempenadeira	de	PVC	
-	Esponja	para	reboco	
-	Broxa	retangular	para	pintura	
-	Mangueira	
-	Pentes	de	cabelo	
-	Pentes	para	uso	veterinário	(pente	para	“grooming”)	
-	Balde	metálico	para	concreto	
Procedimentos:	
-	A	areia	fina	deve	ser	peneirada	utilizando	a	peneira	de	fubá	até	uma	quantidade	suficiente	
para	a	realização	do	ensaio,	o	mesmo	deve	ser	feito	para	a	areia	média	com	a	peneira	de	
feijão;	
-	Serão	produzidas	duas	amostras	diferentes	de	argamassa,	seguindo	a	ordem	das	amostras	
produzidas	no	teste	anterior	(10.4).	O	traço	escolhido	foi	o	da	amostra	10	adicionando	açúcar	
refinado	a	mistura	em	proporções	diferentes	em	cada	amostra	para	verificar	 sua	 reação.	
Deverão	 ser	 usados	 os	 medidores	 supracitados,	 para	 que	 se	 mantenha	 uma	 proporção	
correta	entre	os	elementos	da	argamassa.	Serão	necessárias	quatro	masseiras	plásticas	para	
a	produção	dos	ensaios.	
	
	

data e horário
traço utilizado
clima (céu, temperatura e 
umidade relativa do ar)

CABEÇALHO:

junho/2018 agosto/2019
abril/2019 (Conpresp)

fevereiro/2019 (Condephaat) fevereiro/2020

PRODUTOS:
documentação dos produtos 
utilizados, contendo: material, 
marca, especificações, 
tamanho, etc.

EQUIPAMENTOS:
documentação das 
ferramentas/maquinários 
utilizados no teste, com 
especificação sempre que 
possível

PROCEDIMENTOS:
documentação, passo a passo, 
das etapas de realização do 
teste. esta etapa deve incluir 
todas as circuntâncias de 
realização, tais como eventuais 
sugestões, alterações e 
desvios definidos no canteiro, 
dificuldades, particularidades, 
etc.

RESULTADO ESPERADO:
previsão de resultado a partir 
dos objetivos definidos

identificação do teste + serviço 
ao qual o teste se refere;
objetivo + suporte
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Após a definição de quais serviços necessitariam Testes Prévios, uma Ficha de Teste 
foi elaborada para cada um deles contendo todas as informações necessárias para o 
controle de qualidade, autenticidade e confiabilidade.

levantamento de informações 
iniciais, estruturação e 

consolidação de estratégias, 
levantamento das demandas 
em conjunto com o cliente e 

com os órgãos de conservação

elaboração do levantamento, 
diagnósticos e elaboração 

de estratégias de projeto de 
intervenção, processo que 
contou com a colaboração 
dos órgãos de patrimônio

definição da empresa 
espacializada de 

restauro a realizar a 
obra

protocolo e 
aprovação do 

projeto nos órgãos 
de patrimônio

acompanhamento no canteiro 
de obras e fiscalização dos 
procedimentos de obra de 
acordo com o projeto, com 
vistas à obtenção da TDC

classificação e organização dos 
procedimentos a serem realizados, 
destinados a orientar intervenções 
futuras, visando a manutenção das 
premissas adotadas pelo projeto

atualização do sistema interno 
de manutenção da empresa, 

incorporando os procedimentos 
elaborados e compilados no PPM

Após a aprovação das Fichas de Teste, os testes foram realizados sob 
Fiscalização, que utilizou a ficha a seguir para controle, visando documentar as 
condições de realização e a adequação ao projeto, abrindo espaço para ajustes e 
aperfeiçoamentos.

Ficha utilizada durante a obra para monitorar os serviços executados de forma prática,  
que eram posteriormente passadas a limpo e condensadas em caderno semanal 
entregue à Comgás. Ao final, foram compiladas em um Relatório Final de Obra.

(ELABORAÇÃO)
OBRA PPM

APROVAÇÃO
ATESTADO DE 

CONSERVAÇÃO

PESQUISA

DOCUMENTAÇÃO

TDC

ESTRUTURAÇÃO

CONPRESP + 
DPH + SMC

CONDEPHAAT 
+ UPPH

SMDU

CLIENTE

EMPR
ES

A 
RE

STAURADO
R

A

ESCRITÓRIO 

PO
D

ER PÚBLICO

COMPLEMENTA
RE

S

• políticas públicas

• poder municipal

• funcionários
• diretoria

• compliance
• dep. de engenharia

• dep. de 
manutenção

• restauradores
• equipe 
operacional

• equipe de 
arquitetura

• gestão de 
materiais

• laboratório 
• engenharia
• prospecção

• autoria do 
projeto

• fiscalização
• PPMP
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que	 se	 obtenha	 uma	 textura	mais	 uniforme	 e	 nítida,	 além	de	 ajudar	 a	 evitar	 fissuras	 na	
superfície	da	argamassa.	
	
-	 	Amostra	16.	A	amostra	16	receberá	outro	acabamento.	Por	demanda	da	C.O.,	optou-se	
por	 dar	 o	 acabamento	 desempenado	 à	 argamassa.	 Além	 disso	 não	 há	 necessidade	 de	
utilização	de	açúcar,	considerando	que	não	será	necessário	o	penteio.	
	
Resultado	esperado:	
	
-	 Verificar	 a	 trabalhabilidade	da	 argamassa	em	panos	de	parede	maiores,	 analisando	 sua	
produção	e	viabilidade	
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Resultado/	descrição	da	análise:	
o Para	 a	 amostra	 15	 notou-se	 que	 a	 argamassa	 proposta	 com	 a	 adição	 de	 açúcar	

possibilitou	 maior	 tempo	 de	 trabalhabilidade.	 A	 argamassa	 respondeu	 bem	 ao	
penteado.	Os	problemas	verificados	estão	relacionados	ao	penteado	e	ao	tempo	para	
executá-lo.	Como	se	trata	de	um	processo	muito	artesanal	o	tempo	para	execução	é	
longo	e	o	processo	é	muito	trabalhoso	o	que	limita	o	pano	de	trabalho,	já	que	não	se	
pode	produzir	panos	muito	grandes	devido	a	secagem	da	argamassa.	Uma	quantidade	
maior	de	retardante	já	foi	verificada	que	torna	a	argamassa	difícil	de	ser	trabalhada.	O	
resultado	foi	satisfatório	para	o	pano	de	serviço,	mas	também	demonstrou	um	limite	
de	área	de	execução,	levando	em	consideração	que	dois	operários	estavam	realizando	
o	trabalho.		REPROVADO	

o Para	 a	 amostra	 16.	 O	 acabamento	 desempenado	 foi	 satisfatório.	 Os	 problemas	
verificados	para	essa	amostra	estão	relacionados	ao	acabamento	das	quinas	dos	pilares	
da	fachada,	já	que	por	se	tratar	de	um	pano	desempenado	único	não	existe	diferença	
de	altura	entre	a	quina	e	o	pano	de	acabamento	interno	do	pilar.	Testou-se	aumentar	
a	espessura	das	quinas	com	a	própria	massa	utilizada	no	acabamento	interno,	porém	
verificou-se	que	a	presença	da	areia	média	pode	tornar	o	acabamento	dessa	região	
muito	grosseiro.	Talvez	a	produção	de	uma	argamassa	para	as	quinas	somente	com	
areia	fina	possa	funcionar.	APROVADO	

Teste	-	T10.3	(Serviço	10	–	Recomposição	argamassa	penteada	(Ed.	Operacional))	
Data:	02/12/2019	 Horário:	13:30	 Versão:	10.5	
Traço:	1	:	2	:	4	
Observações:	
-	 Vale	 ressaltar	 que	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 camada	 fina	 de	 reboco,	 os	 tempos	 para	 a	
execução	das	etapas	é	muito	reduzido,	sendo	imprescindível	a	atenção	total	para	que	a	
argamassa	não	seque	demais	e	afete	o	resultado	desejado.	
-	Para	esse	teste	a	ideia	foi	testar	a	argamassa	escolhida	em	uma	área	maior	que	dos	testes	
anteriores.	Optou-se	por	produzir	mais	duas	amostras	com	a	adição	de	açúcar,	buscando	
estender	o	tempo	de	cura	da	argamassa,	obtendo	maior	trabalhabilidade,	na	proporção	
entre	0,25%	e	0,30%	do	volume	de	componentes	secos.	Como	o	pano	de	teste	será	maior	
que	os	outros,	optou-se	por	molhar	a	parede	como	o	auxílio	de	uma	mangueira,	para	que	
a	base	esteja	muito	bem	umedecida	facilitando	a	aplicação	da	argamassa	e	retardando	
seu	processo	de	secagem.	
	
Clima:	Nublado	|	30°C	|	UR:	49%	
Check	list	fotografias:	
(	x	)	Print	screen	da	aplicativo	indicando	as	informações	climáticas	
(	x	)	Céu	contra	o	sol	
(	x	)	Fotografia	distante	indicando	o	local	
(				)	Embalagens	e	recipientes	etiquetados	
(	x	)	Ferramentas	e	equipamentos	
(	x	)	Cada	passo	do	processo	
(	x	)	Fotografia	do	resultado	
(				)	Outros:	
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Resultado/	descrição	da	análise:	
o Para	 a	 amostra	 15	 notou-se	 que	 a	 argamassa	 proposta	 com	 a	 adição	 de	 açúcar	

possibilitou	 maior	 tempo	 de	 trabalhabilidade.	 A	 argamassa	 respondeu	 bem	 ao	
penteado.	Os	problemas	verificados	estão	relacionados	ao	penteado	e	ao	tempo	para	
executá-lo.	Como	se	trata	de	um	processo	muito	artesanal	o	tempo	para	execução	é	
longo	e	o	processo	é	muito	trabalhoso	o	que	limita	o	pano	de	trabalho,	já	que	não	se	
pode	produzir	panos	muito	grandes	devido	a	secagem	da	argamassa.	Uma	quantidade	
maior	de	retardante	já	foi	verificada	que	torna	a	argamassa	difícil	de	ser	trabalhada.	O	
resultado	foi	satisfatório	para	o	pano	de	serviço,	mas	também	demonstrou	um	limite	
de	área	de	execução,	levando	em	consideração	que	dois	operários	estavam	realizando	
o	trabalho.		REPROVADO	

o Para	 a	 amostra	 16.	 O	 acabamento	 desempenado	 foi	 satisfatório.	 Os	 problemas	
verificados	para	essa	amostra	estão	relacionados	ao	acabamento	das	quinas	dos	pilares	
da	fachada,	já	que	por	se	tratar	de	um	pano	desempenado	único	não	existe	diferença	
de	altura	entre	a	quina	e	o	pano	de	acabamento	interno	do	pilar.	Testou-se	aumentar	
a	espessura	das	quinas	com	a	própria	massa	utilizada	no	acabamento	interno,	porém	
verificou-se	que	a	presença	da	areia	média	pode	tornar	o	acabamento	dessa	região	
muito	grosseiro.	Talvez	a	produção	de	uma	argamassa	para	as	quinas	somente	com	
areia	fina	possa	funcionar.	APROVADO	

Teste	-	T10.3	(Serviço	10	–	Recomposição	argamassa	penteada	(Ed.	Operacional))	
Data:	02/12/2019	 Horário:	13:30	 Versão:	10.5	
Traço:	1	:	2	:	4	
Observações:	
-	 Vale	 ressaltar	 que	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 camada	 fina	 de	 reboco,	 os	 tempos	 para	 a	
execução	das	etapas	é	muito	reduzido,	sendo	imprescindível	a	atenção	total	para	que	a	
argamassa	não	seque	demais	e	afete	o	resultado	desejado.	
-	Para	esse	teste	a	ideia	foi	testar	a	argamassa	escolhida	em	uma	área	maior	que	dos	testes	
anteriores.	Optou-se	por	produzir	mais	duas	amostras	com	a	adição	de	açúcar,	buscando	
estender	o	tempo	de	cura	da	argamassa,	obtendo	maior	trabalhabilidade,	na	proporção	
entre	0,25%	e	0,30%	do	volume	de	componentes	secos.	Como	o	pano	de	teste	será	maior	
que	os	outros,	optou-se	por	molhar	a	parede	como	o	auxílio	de	uma	mangueira,	para	que	
a	base	esteja	muito	bem	umedecida	facilitando	a	aplicação	da	argamassa	e	retardando	
seu	processo	de	secagem.	
	
Clima:	Nublado	|	30°C	|	UR:	49%	
Check	list	fotografias:	
(	x	)	Print	screen	da	aplicativo	indicando	as	informações	climáticas	
(	x	)	Céu	contra	o	sol	
(	x	)	Fotografia	distante	indicando	o	local	
(				)	Embalagens	e	recipientes	etiquetados	
(	x	)	Ferramentas	e	equipamentos	
(	x	)	Cada	passo	do	processo	
(	x	)	Fotografia	do	resultado	
(				)	Outros:	
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											-	Amostra	15:	1	 (cimento	cinza):	2	 (cal)	 :	4	 (areia	da	amostra	2	 -	90%	areia	 fina	da	
amostra	 1	 +	 10%	 areia	 média	 peneirada	 na	 peneira	 de	 feijão)	 –	 adicionando	 ao	 fim	 da	
mistura,	já	hidratada	com	água	e	Bianco,	entre	0,25%	e	0,30%	do	volume	dos	componentes	
secos	em	açúcar	branco	refinado;	
	
											-	 	Amostra	16:	1	 (cimento	cinza):	2	 (cal)	 :	4	 (areia	da	amostra	2	-	90%	areia	fina	da	
amostra	1	+	10%	areia	média	peneirada	na	peneira	de	feijão);	
	
-	Misturar	os	componentes	secos	com	o	auxílio	da	colher	de	pedreiro	até	que	se	obtenha	
uma	mistura	homogênea	e	uniforme.	
-	Adicionar	a	mistura	de	água	com	Bianco,	seguindo	as	instruções	do	fabricante,	na	proporção	
2	:	1	(2	de	água	para	1	de	Bianco),	até	que	se	obtenha	uma	consistência	adequada	à	produção	
do	ensaio.	
-	 Adicionar	 o	 açúcar	 refinado	 nas	 misturas	 seguindo	 as	 proporções	 preestabelecidas	
utilizando	os	medidores	citados,	 seguindo	o	padrão	dos	ensaios	anteriores,	e	misturando	
novamente	até	que	a	mistura	esteja	homogênea.	É	 importante	que	entre	uma	mistura	e	
outra	a	colher	de	pedreiro	seja	lavada,	para	que	a	proporção	de	açúcar	das	misturas	não	seja	
alterada;	
-	A	área	de	parede	que	receberá	o	ensaio	deverá	ser	limpa	de	poeira,	a	broxa	para	pintura	
pode	ser	usada	como	vassoura;	
-	 A	 área	 deverá	 ser	 umedecida	 para	 facilitar	 a	 aderência	 da	 argamassa	 na	 superfície,	
recomenda-se	o	uso	de	uma	mangueira	para	agilizar	o	processo	e	aumentar	a	eficácia.	A	área	
deverá	ser	umedecida	por	tempo	suficiente	para	que	a	parede	deixe	de	absorver	água;	
-	 Utilizando	 a	 colher	 de	 pedreiro,	 iniciar	 a	 aplicação	 da	 massa	 sobre	 a	 superfície.	 A	
desempenadeira	 pode	 ser	 utilizada	 como	 bandeja	 para	 facilitar	 o	 serviço.	 Cobrir	 toda	 a	
superfície	 com	 uma	 camada	 fina	 e	 uniforme	 de	massa	 de	modo	 que	 não	 sobre	 espaços	
vazios,	para	que	não	ocorra	descolamento	futuro;	
-	 Aguardar	 um	 período	 curto	 secagem	 prévia	 da	 massa,	 até	 que	 seja	 possível	 nivelar	 a	
superfície	com	o	auxílio	da	régua	de	alumínio	ou	com	a	desempenadeira.	Retirar	os	excessos	
certificando-se	que	não	fiquem	buracos	sem	massa.	Caso	necessário,	tampar	os	buracos	com	
o	auxílio	da	colher	de	pedreiro,	sempre	atirando	a	massa	e	evitando	bolhas	de	ar	por	baixo.	
Repetir	o	processo	caso	necessário;	
-	Após	mais	um	período	curto	de	secagem	da	argamassa,	utilizando	a	desempenadeira	de	
PVC,	dar	o	acabamento	liso	e	uniforme	para	a	superfície;	
-	Amostra	15.	Após	o	desempenamento,	aguardar	algum	tempo	para	que	a	massa	fique	mais	
consolidada	para	então	utilizar	o	pente	para	“grooming”	para	pentear	a	superfície,	de	forma	
leve,	controlada	e	uniforme,	até	que	se	obtenha	o	resultado	esperado.	Esse	processo	será	
realizado	tanto	no	sentido	vertical	quanto	horizontal,	para	buscar	uma	textura	semelhante	à	
argamassa	preexistente;	
-	Depois	de	pentear,	aguardar	secar	por	alguns	instantes	e	com	o	auxílio	de	um	pincel	macio	
ou	brocha/trincha	macia	retirar	de	forma	calma	e	suave	resíduos	de	argamassa	que	possam	
ter	se	acumulado	após	a	passagem	do	pente.	Esse	processo	evita	que	a	superfície	seque	com	
acumulo	de	resíduos	e	irá	facilitar	a	próxima	etapa;	
-	No	dia	seguinte	do	teste,	com	o	auxílio	de	uma	trincha/brocha,	lavar	a	superfície.	Passando	
sempre	a	trincha	com	muita	água	no	sentido	do	penteado,	dessa	forma	eliminando	resíduos	
de	argamassa	que	possam	ter	ficado	grudados	na	textura.	Esse	processo	é	fundamental	para	

Exemplo de documentação de 
ferramentas.

Exemplo de documentação de realização 
do teste 10.

PLANEJAMENTO 
DA OBRA

PROJETO

APROVAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

LICITAÇÃO

B

A

21 98

B

A

B

A

3 4 5 6 7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA: RESTAURO DOS EDIFÍCIOS TOMBADOS DO COMPLEXO DO GASÔMETRO
Endereço: R. Faus� no de Lima, 134 - Brás, São Paulo SP   |   Companhia de gás de São Paulo Comgás

SERVIÇO FISCALIZADO:                                                            PERÍODO ANALISADO:     
ACOMPANHADO POR:                                                              DATA DA FISCALIZAÇÃO:                                    
LOCAL: 

Fachada A Fachada C

CASA DOS MEDIDORES (MUSEU)

SERVIÇO FOI 
EXECUTADO?

SIM NÃO

TEVE ALTERAÇÃO?

SIM NÃO

QUAIS ALTERAÇÕES

OBJETIVO FOI
ATENDIDO?

SIM NÃO

MOTIVO SOLUÇÃO

SERVIÇO
CONCLUÍDO?

SIM NÃO

QUANTO FALTA
PRÓXIMO SERVIÇO

Fachada D

Obs.: Qualquer alteração na fi cha de serviços deverá ser 
gerada uma nova fi cha.

Ficha 1 - Limpeza por hidrojateamento

Fachada A (inteira), Fachada C (quadrante B8) e Fachada D (inteira) 

10/09/2019 a 12/09/2019 
12/09/2019 (10:00 - 12:00)

SIM

SIM

SIM

NÃO

Não foi utilizado a solução A (deter-
gente e água) prevista na fi cha 1. O 
serviço foi executado apenas com 
hidrojateamento. 
No entanto, será feita pontualmente 
a aplicação da solução onde ainda 
existe sujidade. (Ver indicação dos 
locais no desenho superior)

A razão pela mudança foi baseada 
no conceito de partir o processo do 
menos para o mais abrasivo. 

Obs:
Ao longo do processo parte da 
tinta aplicada na argamassa, que já 
estava danifi cada, se desprendeu. 
No caso, como será feita toda a 
decapagem da pintura, este não foi 
identifi cado como um dano.

Encaminhamentos:
A alteração foi pertinente e a fi cha 
1 será revisada com esta alteração 
para manutenção futura e conti-
nuação das atividades nas demais 
fachadas.

2.3 | VISTORIA 12.09.2019

2.3.1 | Fiscalização dos serviços da Ficha 1 (Limpeza por hidrojateamento) - Casa dos medidores 
(museu)

Fachada C e reaplicação 
nos pontos demarcados.

30%

12
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restauração do Complexo e recuperação da memória

• preservação da materialidade
• recuperação dos elementos arquitetônicos principais
• manutenção da historicidade

6. RESULTADOS

RESULTADOS ARQUITETÔNICOS, 
ESTÉTICOS E PAISAGÍSTICOS

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LIGADA 
AO  COMPLEXO

6.1

6.3

• inovação técnica e metodológica propõe formas de 
documentação, modernização e racionalização do controle e 
gestão da obra

• elaboração de metodologia potencialmente replicável em 
outras obras de restauração e preservação do patrimônio, 
mas, também contribuir para a eventual criação de normas e 
certificações específicas no patrimônio histórico no Brasil

• nenhum serviço de obra foi reprovado, comprovando a eficácia 
da metodologia de testes e fiscalização

• aprofundamento do interesse do cliente e dos funcionários à 
memória do Complexo 

• iniciativas como a produção de informativos sobre a obra, suas 
razões, procedimentos e objetivos, vídeos institucionais com a 
participação das equipes de arquitetura e restauro envolvidas 

• fomento à construção do sentido de memória e pertencimento 
da comunidade

SISTEMA DE PACTUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS 
ETAPAS DE PROJETO E DE OBRA 

6.2

atualização do sistema interno de manutenção da Comgás através da 
elaboração e aplicação do Plano e Programa de Manutenção (PPM)

• método de aplicação da ferramenta TDC no patrimônio
• disseminação da TDC como ferramenta viável de reprodução em 

escala nacional

RESULTADOS METODOLÓGICOS DE APLICAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PATRIMÔNIO6.4

CONTEÚDO:
• plano de trabalho de 

manutenção permanente
• rotinas de manutenção
• contatos e fornecedores
• responsabilidade técnica
• formulários de manutenção, 

certificado de regularidade e 
histórico da edificação 

• documentos técnicos e 
atestados

• formulários de inspeção

PROGRAMA E PLANO DE MANUTENÇÃO 
PERMANENTE (PPMP)

PROGRAMA

+

compilado informativo sobre o bem 
CONTEÚDO:
• dados do imóvel
• tombamento
• normas técnicas aplicadas
• contextualização histórica
• evolução construtiva
• projetos anteriores de restauro 

e ampliação do complexo do 
Gasômetro

• documentação fotográfica 
• análise do estado de conservação 

e preservação
• materiais da edificação, sua técnica 

construtiva e instalações

roteiro de ações 

• exigência da ferramenta TDC: caderno técnico baseado em roteiro 
metodológico desenvolvido pelo CONPRESP;

• compilação, em um documento único, do PLANO e do PROGRAMA de 
manutenção, sendo:

PLANO

Teste 16: Argamassas pigmentadas com 
tijolo moído para estucamento da tijoleira.

Teste 8: teste de argamassa de 
assentamento: coloração, textura e 
aderência.

Prospecções revelando as facetas do 
restauro de 2006 e a argamassa escura 
original com adição provável de carvão

VIDROS AZUIS HISTÓRICOS

OUTROS TESTES

Teste 21: Substituição dos vidros azuis

EXEMPLOS PRÁTICOS
ARGAMASSA RASPADA PENTEADA

IDENTIFICAÇÃO ARGAMASSAS
FACHADA D - POSTERIOR
ESCALA 1:100

CRONOLOGIA DE MATERIAIS

ARGAMASSA DESEMPENADA

ARGAMASSA PENTEADA

CIMENTO

85,55m²

62,10m²

30,25m²

TRECHO REMOVIDO 67,92m²

35%

25%

12%

28%

245,82 m² 100 %

CRONOLOGIA DE MATERIAIS 100% 
argamassa penteada original 35%
argamassa desempenada até 
2006

25%

argamassa cimentícia 
descaracterizadora

40%

obturações, gesso, outros 28%

Amostra original extraída para 
estudos organolépticos e 
laboratoriais

Amostra original analisada em 
microscópio em análise laboratorial

Execução de diferentes amostras 
para a recomposição da argamassa.

Após decapagem completa das tintas, 
foi possível observar e classificar as 
diferentes argamassas presentes na 
fachada.  Acima, a argamassa penteada 
original; abaixo, argamassa cimentícia 
incompatível mecânica e esteticamente.

Execução da recomposição da 
argamassa.

Teste 10.5: recomposição da argamassa penteada/pedra fingida

Estudo de cronologia da composição 
da fachada do Edifício Operacional, 
realizado a partir de análises 
multidisciplinares, como estudo 
organoléptico, prospecções e 
ensaios laboratoriais.

Teste final para substituição dos vidros descaracterizados e/ou incompatíveis: textura, coloração, refração e espessura.


