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ReABIlITAçãO SUSTeNTáVel De eDIFÍCIOS 
hISTóRICOS: O CASO DO MUSeU NACIONAl 
DA qUINTA DA BOA vISTA
A pesquisa objetiva apontar questões sustentáveis que envolvam os desafios impostos pelas 
novas tecnologias para manutenção e preservação do patrimônio nacional que demandam 
cada vez mais atenção à necessidade de se criar parâmetros mais modernos para a gestão 
pública. Como metodologia para elaboração desse artigo, foram realizados levantamentos 
bibliográficos, iconográficos e de campo, com observação direta não participativa.

O impacto causado pela perda do 
patrimônio cultural pós-evento do 
incêndio no Museu Nacional (Figura 
1), alertou entes de diferentes níveis, 
quanto à necessidade urgente de 
alocação de recursos para a manutenção 
dos edifícios e programas de gestão de 
risco e segurança, fomentando o debate 
sobre a falta de políticas públicas 
voltadas à manutenção do patrimônio 
histórico-cultural no país.

As ações de reabilitação, reparação 
ou conservação das edificações 
históricas, sejam elas leves moderadas 
ou profundas, devem ter sempre 
a preocupação de melhoria das 
condições de segurança aos incêndios. 

Por conseguinte, o plano de 
emergência para casos de incêndio 
em edifícios históricos ou que abrigam 
acervos histórico-culturais exerce 
um papel importante na proteção do 
patrimônio, pois, além de um programa 
de prevenção contra incêndios, precisa 

contar com programa de salvamento e 
recuperação do patrimônio.

Um plano de emergência tem 
como objetivo identificar a 
vulnerabilidade de um edifício 
ou patrimônio cultural a 
situações de emergência, 
antecipar seus efeitos 
potenciais (sobre os edifícios, 
coleções e comunidade), 
indicar como preveni-los, 
atribuir responsabilidades e 
propor um plano de ação e 
de recuperação em caso de 
emergências.  (Rev. do Museu 
de Arqueologia e Etnologia, 
São Paulo, 10: 345-350, 2000).

Visto que a atual abordagem da 
conservação tem como um de seus 
pilares a prevenção, perdas como as que 
ocorreram com o incêndio do Museu 
Nacional abrem discussões sobre a 
vulnerabilidade destas áreas de risco. 
A ausência de uma gestão eficiente 
objetivando a proteção do patrimônio 
histórico contra incêndios pode por em 
risco seu desenvolvimento sustentável.  

A ocorrência de incêndios pode 
comprometer de forma irreversível 
os bens culturais pela perda de sua 
autenticidade e integridade.No evento 

de incêndios, bens são destruídos ou 
danificados, e, muitas vezes, contando 
com informações sobre o que se 
perdeu a reconstrução do bem até 
se torna possível, do ponto de vista 
material, mas o valor da autenticidade 
já não existe e muito de sua história foi 
perdida.

Segundo Silva,

Devido à incerteza da natureza 
dos incêndios, o estudo do 
histórico das ocorrências é de 
extrema importância, pois a 
partir dele é possível obter 
informação de relevância 
significativa em distintos 
aspectos, com o intuito de se 
obterem esclarecimentos sobre 
as causas, as consequências e 
as circunstâncias envolventes. 
Este conhecimento vai 
permitir o desenvolvimento 
de medidas preventivas, que 
terão o efeito de redução 
dos riscos. Dominando o 
conceito de sustentabilidade 
na construção, os seus 
objetivos e o meio de alcançá-
los, consegue-se extrapolar 
esse processo para projetos 
ou obras de reabilitação e 
reaproveitamento de edifícios, 
uma vez que evitam a ocupação 
de território e o consumo 
desnecessário de recursos, 
constituindo-se como uma 

Página anterior
Figura 1 – Museu Nacional pós-incêndio. Disponível 
em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/
noticia/2018/09/vice-diretora-admite-que-museu-
nacional-nao-tinha-seguro-nem-brigada-de-incendio-
cjloa65av00oj01mncueklcga.html>. Acesso em 09/03/2020.
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via privilegiada para atingir os 
objetivos da sustentabilidade 
(SILVA, 2014, p.7).

Por esse motivo, as intervenções 
para reabilitação devem reger-se pelo 
propósito de valorizar o patrimônio, 
tendo em consideração os materiais e 
sistemas construtivos existentes, pelo 
que se exige uma intervenção cuidada 
e compatível com as existências. Assim 
sendo, a intervenção deverá envolver, 
sempre que possível, a utilização 
de materiais e técnicas tradicionais, 
de forma a garantir a preservação 
da identidade dos edifícios e, 
simultaneamente, o respeito pelos 
princípios ditados pelas Cartas e 
Recomendações Internacionais, 
visando à reversibilidade, 
compatibilidade e o baixo impacto das 
soluções a serem adotadas.

De acordo com Ribeiro e 
Vasconcellos, 

Na preservação do patrimônio 
edificado, de valor cultural, 
devem ser analisadas as 

relações que a edificação 
mantém com o programa a 
ser satisfeito e verificadas as 
possibilidades de adaptação 
do uso ao edifício, sem que 
perca sua autenticidade 
ou ocorra seu abandono, 
preservando, assim, as 
edificações históricas que 
fazem parte da identidade 
cultural da cidade. Uma 
questão ligada à preservação 
do patrimônio edificado 
é adequar a edificação 
às solicitações advindas 
de novas demandas de 
uso e tecnologias, sem 
descaracterizar o edifício.
(RIBEIRO, VASCONCELLOS, 
2017, p.3).

As intervenções de reabilitação 
têm características diferentes da 
construção tradicional e, além de 
recuperar o patrimônio construído, 
precisa atender a expectativas e 
solicitações específicas, que surgem 
com os avanços da modernidade, 
sempre baseadas em três pilares 
principais: os valores sociais, 
ambientais e econômicos (SILVA, 2017. 
p.1).

Breve histórico da instituição

Tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional em 11 de maio de 
1938, nos Livros Histórico e  de 

Belas-Artes, e em 14 de abril de 1948, 
no Livro Arqueológico, Etnográfico 
e Paisagístico¹ o Museu Nacional, 
atualmente em ruínas, está instalado 
no Palácio de São Cristóvão e é parte 
integrante da Quinta da Boa Vista, no 
Rio de Janeiro (Figura 3).

A instituição que completou 200 
anos em 06 de junho de 2018 foi criada 
em 1818 por Dom João VI como Museu 
Real, no Campo de Santana (atual 
Praça da República). Sua transferência 
para o Paço Imperial de São Cristóvão 
em 1889, ocorreu após banimento da 
família Real Portuguesa que ocupou o 
palácio entre 1822–1889 (Figura 2).

O Museu Nacional abrigava um 
vasto acervo com mais de 20 milhões 
de itens, englobando alguns dos mais 
relevantes registros da memória 
brasileira no campo das ciências 
naturais e antropológicas, bem como 
amplos e diversificados conjuntos de 
itens provenientes de diversas regiões 
do planeta, ou produzidos por povos e 
civilizações antigas.

O edifício de 13.616,79 m² com 
122 salas em seu interior (Figura 4) 
marcado pelas linhas neoclássicas foi 
construído pelo arquiteto brasileiro 
Manuel de Araújo Porto Alegre. Além 
do prédio principal, atualmente em 
ruinas, a instituição conta com duas 
estruturas complementares: o Horto 
Botânico e o edifício anexo Alípio de 
Miranda Ribeiro.

 

Figura 2 – Museu Nacional, antigo Palácio Imperial de São Cristóvão, 1884. Fonte: Acervo do Instituto Moreira Sales.
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Reabilitação sustentável

Quando a edificação 
necessita de mais reparos 
e de substituições ou se 
alterações e adições são 

necessárias para um novo uso, então 
a Reabilitação é provavelmente 
o tratamento mais adequado. 
Independente do tratamento, os 
requisitos da lei deverão sempre ser 
levados em consideração evitando 
assim o comprometimento da 
edificação bem como seu caráter 
histórico.

A reabilitação de edificações exige 
um conhecimento específico e uma 
tecnologia adequada, já que uma parte 
dos seus componentes deverá ser 
recuperada observando os critérios de 
sustentabilidade para a recuperação 
de espaços obsoletos e degradados. 
Diante disso:

Podemos definir o conceito de 
reabilitação como sendo um 
conjunto de ações destinadas 
à conservação e ao restauro 
das partes importantes, tanto 
a nível estético como histórico, 
conferindo a possibilidade de 
reutilização do edifício alvo. 
Estas intervenções devem 
permitir satisfazer os níveis 
de desempenho e exigências 
funcionais contemporâneas, 
criando uma harmonia entre 
a identidade original e a atual 
(Oliveira, 2012, p.28).

As ações de reabilitação devem 
primar pela maior reutilização 
possível dos elementos estruturais 
e materiais existentes, garantindo 
a compatibilidade com intuito 

Figura 3 – Planta de localização do Museu Nacional e da Quinta da Boa Vista. Fonte: Mapa elaborado pela autora sobre 
base do Google Earth Pro, 2019.

Figura 4 – Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fonte: Foto da autora, 2017.
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de assegurar sua durabilidade e 
reversibilidade, além da autenticidade 
respeitando, assim, o que já existe. No 
caso do Museu Nacional, essas ações 
seguem dois eixos principais: salvar o 
que for possível do acervo e reconstruir 
o prédio respeitando as exigências de 
durabilidade desta intervenção.

De acordo com o Caderno de 
Síntese Tecnológica – Reabilitação 
de Edifícios (2015) e do projeto 
REABILITA (2007), apresentam-se 
algumas recomendações e técnicas 
para reabilitação descritas e resumidas 
no quadro 1.

Como descrito por Dinis: “A 
reabilitação não só requalifica e 
reutiliza um espaço, como também 
possibilita um menor consumo de 
materiais e energia, relativamente à 
construção de raiz” (DINIS, 2010, p.34). 

Por conseguinte, reabilitar é 
preservar as marcas históricas e 
culturais de um espaço, resultando daí 
a sua valorização social e econômica.

O Museu Nacional e as ações iniciais de 
recuperação e reabilitação

Oincêndio causou estragos 
de diferentes intensidades 
em cada área do museu. 
Na maior parte das salas, 

o reboco foi consumido e o piso de 
madeira queimou e desabou. Vigas de 
aço que sustentavam os pavimentos 
ficaram retorcidas.

De acordo com a direção do 
museu, o cercamento do prédio foi a 
primeira etapa de recuperação com 
o objetivo de proteger o local.  Em 
seguida, foi realizado o trabalho de 
contenção do prédio, para afastar o 
risco de desabamentos. Uma cobertura 
metálica foi instalada na parte superior 
do prédio (Figura 5), uma vez que o 
telhado cedeu completamente com 
o fogo.  O objetivo foi proteger a 
edificação contra chuva, fungos e mofo.

Quando o estado de degradação da 
cobertura em telhado é muito elevado, 
é usual a construção de uma sobre 
cobertura provisória, que permita a 

remoção segura dos elementos, limpeza 
e recomposição e a remontagem da 
cobertura, enquanto protege o bem 
edificado contra água proveniente de 
chuvas.A etapa seguinte é finalizar 
os projetos executivos de reforma da 
fachada e do interior do prédio.

Segundo Appleton, a reabilitação 
de edifícios antigos é hoje uma tarefa 
da maior importância em todo o mundo 
por diferentes razões: Preservação de 
valores culturais, Proteção ambiental 
e Vantagens econômicas (Appleton, 
2011, p.3).

 
Considerações finais

O Museu Nacional, apesar 
de todas as dificuldades, 
continua atuando em quatro 
frentes principais: pesquisa, 

formação de pessoas, guarda de acervo 
e educação científica.

É necessário, portanto, considerar 
os edifícios históricos como detentores 
de significância em relação à sua 
integridade e sua identidade, de 
forma que eles não devam ser 
alterados substancialmente para 
satisfazer apenas aos objetivos 
ambientais da sustentabilidade, em 
detrimento da dimensão sociocultural 
ou socioeconômica; o que leva a 
crer que a reabilitação sustentável 
é essencialmente uma forma de 
conservação do patrimônio cultural e 
que contribui para o desenvolvimento 
sustentável de uma sociedade.

A importância de reabilitar com 
sustentabilidade permite alcançar um 
futuro mais promissor às gerações 
futuras. É justamente neste embate 
(visando o aprimoramento da visão 
de arquitetura sustentável) que surge 

Figura 5 – O Museu Nacional recebe cobertura provisória em material metálico. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/
rio/museu-nacional-tem-instalacao-de-telhado-provisorio-concluida-23731917>. Acesso em 09/03/2020.
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Quadro 1 – Quadro-síntese das recomendações e técnicas para reabilitação

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.
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Federal do Rio de Janeiro

a necessidade de uma reflexão que 
promova um olhar mais cuidadoso 
sobre as intervenções em edificações 
tombadas pelas instâncias municipais, 
estaduais ou federais.

Por conseguinte, o trabalho 
visa contribuir para reabilitação do 
patrimônio histórico brasileiro e para 
estudos na área.

Notas

1 Dados obtidos a partir de pesquisas 
nos arquivos do IPHAN.
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