
MAPAS DE DANOS - PROJETO DE RESTAURO
RESIDÊNCIA REITOR MARTINS FILHO

Encontros Universitários da UFC 2016

XXV Encontro de Extensão

Ana Livia Ferreira da Costa, Andrinne Araujo, Isabel Lemos, Clovis Ramiro Juca Neto

O projeto, desenvolvido no Ateliê de Patrimônio Cultural (APC) do Curso de
Arquitetura e Urbanismo, aborda a análise do estado de conservação da Casa do
Reitor Martins Filho, primeiro reitor e um dos fundadores da Universidade Federal
do Ceará.  O estudo surgiu  a  partir  da decisão do atual  proprietário  do imóvel  de
conservar a residência e dar um novo uso à casa (Consulado da Holanda, Noruega
e Suécia)  diante das várias propostas de compra para demolição da residência e
construção  de  novo  edifício  sobre  o  terreno.  A  edificação  é  um  exemplar  da
arquitetura eclética da cidade de Fortaleza, requisitando de obras de conservação,
manutenção,  restauro  e  recomposição,  contendo  elementos  como  esquadrias  e
lustres  importados  e  sendo  carregada  de  inequívoco  valor  histórico,  cultural  e
simbólico, visto a importância e reconhecimento dados ao antigo morador, o Reitor
Martins Filho. Para a execução desta análise, foram realizadas visitas na residência
com  os  professores  Romeu  Duarte  e  Clovis  Jucá  (DAU-UFC),  para  melhor
conhecimento  da  casa  e  levantamento  da  obra.  Com  a  utilização  do  programa
Autocad, levantamento arquitetônico da residência e texto elaborado pelo Dr. Arq.
Prof.  Romeu  Duarte  Júnior  com  as  anotações  relativas  à  situação  do  estado  de
conservação  de  piso,  parede,  teto  e  esquadria  de  cada  ambiente,  foi  possível
elaborar um Mapa de Danos, em formato de desenho em pranchas A1, da situação
de cada ambiente para orçamento do Prof. Dr. Engenheiro Alexandre Bertini (Curso
de  Engenharia  Civil/  UFC)  da  obra  de  conservação,  manutenção,  restauro  e
recomposição.  O  estudo  possibilitou  ver  em  prática  como  fazer  uma  análise  do
estado  de  conservação  da  edificação,  além  de  criar  as  bases  de  conhecimento
sobre o Patrimônio Cultural Edificado, disciplina iniciada neste semestre letivo.
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