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RESUMO 

A construção do Colégio Estadual Olinto da Gama Botelho pertenceu ao patrimônio da 

Rede Ferroviária Federal S.A. e foi projetada pelo engenheiro Trajano de Medeiros para ser 

um dos prédios das oficinas de manutenção de trens da antiga Estrada de Ferro Dom Pedro 

II em operação no Rio de Janeiro até meados do século XX. O prédio industrial em estilo 

eclético teve sua importância histórica e cultural reconhecida por meio do tombamento 

de caráter provisório pelo então Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Rio de 

Janeiro em 1996, entretanto, no ano de 2005 deixou de estar inserido na tutela do órgão. 

Este artigo tem por objetivo apresentar os estudos preliminares de caracterização da 

edificação e identificar suas patologias, potencialidades e vulnerabilidades visando 

embasar o desenvolvimento do Plano de Conservação Preventiva da edificação. O 

desenvolvimento deste estudo foi motivado pela necessidade de preservar esta 

arquitetura e seu valor histórico. A metodologia utilizada para a análise compreende a 

revisão da bibliografia sobre o tema, levantamento arquivístico e levantamento de campo 

da edificação com o intuito de reconhecer as técnicas e materiais empregados na 

construção e apoiar as soluções a serem tomadas no tratamento do patrimônio. A 

relevância deste trabalho está em propiciar o entendimento do panorama apresentado 

por esta arquitetura atualmente auxiliando a preservação deste bem e garantindo a 

sustentabilidade da edificação enquanto um bem de interesse de preservação. Pretende-

se com este estudo contribuir com as ações de conservação da edificação. 
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ABSTRACT 

The construction of the Olinto da Gama Botelho State High School belonged to the assets 

of Rede Ferroviária Federal S.A. and was designed by engineer Trajano de Medeiros to be 

one of the buildings of the train maintenance workshops of the former Estrada de Ferro Dom 

Pedro II operating in Rio de Janeiro. The industrial building, in eclectic style, had its historical 

and cultural importance recognized through the provisional overturning by the Municipal 

Council of Cultural Heritage of Rio de Janeiro in 1996, however, in 2005 it was no longer in 

tutelage. This article aims to present the preliminary studies of the building characterization 

and identify its pathologies, potentialities, and vulnerabilities to support the development of 

the building's Preventive Conservation Plan. The development of this study was motivated 

by the need to preserve this architecture and its historical value. The methodology used for 

the analysis comprises the literature review on the subject, archival survey, and field survey 

of the building to recognize the techniques and materials used in construction and support 

the solutions to be taken in the treatment of heritage. The relevance of this work is to provide 

an understanding of the panorama presented by this architecture currently helping the 

preservation of this property and ensuring the building sustainability as an asset of 

preservation interest. This study aims to contribute to the conservation actions of the 

building. 

Keywords: Preservation, Historical Heritage, Conservation Plan. 

mailto:mariana.felgas@gmail.com


 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Colégio Estadual Olinto da Gama Botelho (Figura 1) está localizado no 

bairro do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo 

Rodrigues (2004), o projeto original da edificação foi idealizado e projetado 

pelo engenheiro civil Trajano de Medeiros. O projeto original apresentava 

uma edificação principal, que funcionava como sede administrativa da 

Trajano de Medeiros & Cia, galpões de manutenção e galpões auxiliares 

para montagem e pintura de vagões de trens da antiga Estrada de Ferro 

Dom Pedro II no século XX.  

Figura 1 – O edifício do Colégio 

 

Fonte: AUTOR (2018) 

A edificação passou por modificações devido a mudanças de uso do local 

e o entorno da paisagem do bem também sofreu alterações com a 

construção da Avenida Governador Carlos Lacerda, Linha Amarela. 

Devido à importância histórica da edificação, através do Decreto 

Municipal n° 15.244 de 08 de novembro de 1996, o prédio e os galpões que 

pertenciam ao terreno do Colégio Estadual Olinto da Gama Botelho foram 

tombados provisoriamente pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Porém, no ano 

de 2005, o tombamento provisório do conjunto das Oficinas de Trajano é 

revogado1 permitindo a alienação do terreno e a demolição dos galpões 

de manutenção. 

O objetivo deste artigo é apoiar o desenvolvimento futuro de um Plano de 

Conservação Preventiva para a edificação do colégio apresentando os 

estudos preliminares necessários a sua elaboração. 

 
1 Através do Decreto Municipal nº 25.047 em 2005. 



 

 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa para elaboração deste estudo consistiu na revisão bibliográfica 

acerca da edificação, conservação preventiva, identificação do estado 

de conservação e análise das patologias apresentadas pela construção. 

Outra parte importante para a identificação das características da 

construção foi o levantamento arquivístico da construção onde foram 

consultadas plantas originais, produzidas pelo Engenheiro Trajano de 

Medeiros, e documentos de aprovação do projeto da edificação 

submetidos à gestão pública da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1913. 

Estes documentos foram obtidos no Arquivo Geral da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Durante o levantamento arquivístico não foram encontradas plantas 

atualizadas da edificação. Portanto, para a identificação do estado de 

conservação da construção foram necessárias visitas de campo que 

possibilitaram a elaboração de plantas de levantamento arquitetônico e 

levantamento fotográfico da edificação. Os levantamentos feitos em 

campo foram realizados no período de julho a agosto de 2019. 

3 PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: ESTUDOS PRELIMINARES PARA 

DESENVOLVIMENTO 

No âmbito do patrimônio histórico existem formas diferentes de se intervir 

sobre uma edificação e a escolha da modalidade de intervenção poderá 

interferir ou não na perenidade do monumento. 

Para o tratamento do patrimônio arquitetônico do século XX, o Documento 

de Madrid (2011) objetiva o estabelecimento de critérios acerca da 

conservação do patrimônio e destaca a necessidade do respeito do 

significado cultural da edificação e de sua autenticidade. 

A respeito da conservação preventiva de bens imóveis Carvalho (2015) 

afirma: 

No caso dos bens imóveis – edifício e sítios históricos – pelas suas 

dimensões, escala, função e uso, a preservação baseada na 

abordagem preventiva comporta desafios conceituais e técnicos. 

A conservação arquitetônica preventiva envolve inspeções 

frequentes e informadas, intervenções mínimas e soluções que 

minimizem os riscos. Envolve ainda, e principalmente, uma 

mudança de ponto de vista, passando das ações de preservação 

singulares e espaçadas no tempo para o entendimento de que a 

conservação se constitui em um processo. O desafio de incorporar 

à preservação do patrimônio construído estratégias de 

conservação preventiva reside não só na necessidade de 

desenvolvimento de ferramentas apropriadas e suporte 

tecnológico, mas também no desenvolvimento de políticas 

adequadas de tutela e gestão. (CARVALHO, 2015, p.144-145) 

 



 

 

 

Pensando na manutenção da perenidade do bem, visto que o colégio não 

possui mais o título de proteção, torna-se necessário evitar maiores perdas 

de significado e valor cultural. Por isto, a abordagem deste estudo 

considera a conservação preventiva como uma forma de intervenção. A 

análise preliminar desta edificação pretende apoiar o desenvolvimento de 

um plano de conservação preventiva a ser realizado futuramente e a 

definição de ações de conservação adequadas para seu tratamento. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

O prédio histórico onde atualmente funciona o Colégio Estadual Olinto da 

Gama Botelho configura-se como um exemplar de arquitetura industrial 

destinado anteriormente a atividade de manutenção de vagões de trem 

da Estrada de Ferro Dom Pedro II.  

A edificação em estilo eclético foi construída em forma retangular com 3 

(três) pavimentos. Através de comparações com o projeto original foi 

observado que a edificação mantém a conformação construtiva original 

apresentando algumas adequações oriundas das mudanças de uso da 

edificação e instalação das salas de aula. O projeto original de 1913 aponta 

que o antigo edifício administrativo possuía ligações com os galpões das 

oficinas de manutenção, sendo o primeiro pavimento da edificação (Figura 

2) composto por: entrada principal, sala de desenho, arquivo, gerência e 

subgerência, sala reservada, sala de espera, sala para caixa, sala para 

apontador, circulação vertical e posto para vigia. 

Figura 2 – Recorte feito com base no projeto original – 1º Pavimento, sem 

escala 

 

Fonte: ARQUIVO GERAL DA CIDADE (2017) 

No segundo pavimento da edificação (Figura 3) se concentravam as 

atividades administrativas da companhia, com: sala para intendente e 

escriturários, dois toilettes para atendimento de funcionários da 

administração, gerência e subgerência, um conjunto de áreas molhadas 

com banheiros, mictórios e sanitários, circulações, ponto de vigia e 

passagem para as oficinas. 



 

 

 

Figura 3 – Recorte feito com base no projeto original – 2º Pavimento, sem 

escala 

 

Fonte: ARQUIVO GERAL DA CIDADE (2017) 

As plantas originais da edificação apontam que o terceiro pavimento da 

edificação (Figura 4) concentrava as áreas de convivência e descanso da 

edificação, com: cozinha, copa, dispensa, quarto, sala de jantar, quartos 

de pernoitar, circulações entre compartimentos e circulações verticais. 

Figura 4 – Recorte feito com base no projeto original – 2º Pavimento, sem 

escala 

 

Fonte: ARQUIVO GERAL DA CIDADE (2017) 

Atualmente, após alterações da construção, verificou-se que o prédio 

atende às atividades escolares da instituição, apesar do espaço limitado 

ao antigo prédio administrativo e à uma pequena faixa de terreno que 

serve como pátio externo da edificação e quadra esportiva. O acesso da 

construção encontra-se embaixo do viaduto da Avenida Governador 

Carlos Lacerda, Linha Amarela. 

O primeiro pavimento da construção, em sua configuração atual, conta 

com: um auditório, arquivos, depósito, sala ociosa e circulações (horizontais 

e verticais). Já o segundo pavimento compreende as atividades 



 

 

 

administrativas da escola com: sala de direção, secretaria, coordenação, 

departamento pessoal e sala dos professores, uma sala de aula, depósitos, 

áreas molhadas, e circulações (horizontais e verticais). A maior parte das 

salas de aula concentram-se no terceiro pavimento da edificação. No total, 

este pavimento possui 5 (cinco) salas de aula, circulações e um laboratório 

de ciências. 

A fachada principal da edificação, apesar de ter sua visibilidade suprimida 

pela construção do viaduto da Linha Amarela, ainda apresenta a maior 

parte dos elementos decorativos da construção original. As demais 

fachadas, assim como a parte interna da construção, também sofreram 

adequações devido à mudança de uso, porém mantém a maior parte dos 

seus elementos decorativos. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS 

Para identificação das patologias foi realizada uma análise do estado de 

conservação da parte interna (paredes, pisos, tetos, esquadrias, 

circulações verticais) e externa (fachadas) da edificação. 

No 1º pavimento o piso foi construído em concreto armado e apresenta piso 

em madeira sustentado por barrotes e ancorado nas paredes auto 

portantes, localizadas na extensão da fachada da edificação. Foram 

identificados nos pisos em concreto armado a presença de eflorescências, 

manchas por oxidação na estrutura da laje inferior e fissuras causadas por 

umidade ascendente. Os pisos localizados no 2º e 3º pavimentos, em 

tábuas de madeira maciça, apresentam sujidades, desgastes físicos, perda 

e envelhecimento da camada de verniz e agentes biológicos (xilófagos). 

As maiores partes das patologias destes pavimentos devem-se 

principalmente à mudança de uso do prédio que possibilitou o aumento no 

número de usuários e a presença de pontos de infestação por xilófagos 

(Figura 5). 

Figura 5 – Ponto de infestação por xilófago, 3º pavimento 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

A edificação possui paredes auto portantes na extensão das fachadas e 

divisórias internas em madeira. As principais manifestações patológicas 

encontradas nas paredes auto portantes foram: vesículas, descolamento 

de revestimento em placas e com empolamento, Intervenções 



 

 

 

descaracterizadoras, desgaste e envelhecimento da camada pictórica, 

intervenções mal executadas, elementos espúrios, sujidades e agentes 

biológicos (xilófagos). Já nas divisórias em madeira foram encontradas: 

podridões (brancas e pardas), elementos espúrios, intervenções 

descaracterizadoras e lacunas. 

As principais patologias apresentadas pelas paredes da edificação (Figura 

6) sugerem um problema crônico de umidade na edificação necessitando 

de atenção especial na elaboração das ações de conservação do bem. 

Figura 6 – Ponto de infiltração causada por umidade 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

Os tetos do 1º e 2º pavimentos foram construídos em madeira e o 3º 

pavimento possui uma laje em concreto armado. Dentre as principais 

patologias identificadas nos tetos em madeira estão: manchas, podridão 

parda, presença de elementos espúrios, fiação desprotegida e grafismos. 

Na laje superior de concreto armado foi verificada a presença de 

eflorescências e fiações elétricas expostas. Observa-se nos tetos também a 

manifestações de patologias causadas pela umidade presente na 

edificação. As demais patologias encontradas nos tetos apontam falhas de 

conservação e de planejamento de intervenções realizadas no bem. 

A maior parte das patologias identificadas nas esquadrias tem origem na 

poluição oriunda dos veículos que trafegam pelo viaduto da Linha Amarela, 

na umidade apresentada pela atmosfera do ambiente, nas falhas de 

conservação dos elementos em madeira e na má utilização do espaço 

pelos usuários. 

Existem duas circulações verticais na edificação: uma escada em madeira 

e outra de ferro utilizada para o acesso aos antigos galpões de 

manutenção que foram demolidos. A escada construída em ferro 

apresenta lacunas (Figura 7) e pontos de oxidação. A escada em madeira 

apresenta intervenções inapropriadas, lacunas, desgastes físicos, perda e 

envelhecimento da camada de verniz e ação biológica.  

 

 

 



 

 

 

Figura 7 – Lacunas presente na escada de ferro da edificação 

 

Fonte: AUTOR (2019) 

Apesar das reformas recentes, as fachadas também apresentam algumas 

patologias que não foram solucionadas, tais como: umidade ascendente 

sobre pintura com manchas acinzentadas, desplacamento de elementos 

decorativos, perda de reboco e pontos de sujidade causados pela 

poluição. 

A síntese da identificação das patologias encontradas na construção e 

suas principais causas expressam-se no Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Síntese das patologias identificadas 

Local Patologia Sintoma Causa 

E
st

ru
tu

ra
 

  

Fissuração Pequenas aberturas 

na laje do piso em 

concreto 

Umidade ascendente 

A
lv

e
n

a
ri
a

s 

Infiltração Manchas de umidade 

e desplacamento de 

revestimento 

Umidade ascendente e 

descendente 

Intervenções 

Descaracterizadoras 

Instalação de 

elementos espúrios, 

vedação de aberturas 

e argamassa 

diferenciada 

Ação humana não 

planejada e má 

execução de 

intervenções 

Sujidades Manchas escuras Falha de conservação 

Agentes Biológicos Presença de xilófagos Umidade e infestação 

E
le

m
e

n
to

s 

e
m

 

M
a

d
e

ir

a
 

Sujidades Manchas escuras Falha de conservação 

Agentes Biológicos Podridão e presença 

de xilófagos 

Umidade e infestação 



 

 

 

Intervenções 

descaracterizadoras 

Instalação de 

elementos espúrios 

Ação humana não 

planejada e má 

execução de 

intervenções 

E
le

m
e

n
to

s 

M
e

tá
li
c

o
s Corrosão Lacunas Atmosfera úmida 

Oxidação Pontos de ferrugem Atmosfera úmida 

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2019) 

3.3 POTENCIALIDADES E VULNERABILIDADES 

Foram identificados problemas crônicos de umidade e ventilação da 

construção que impedem a evaporação da água presente na maior parte 

dos elementos construtivos. A proximidade da edificação com o viaduto da 

Linha Amarela contribui para o aumento de áreas sombreadas e diminuiu 

a exposição da construção à radiação solar trazendo riscos a integridade 

do bem. 

O aumento no número de usuários do espaço, devido à mudança de uso 

da edificação, é outro ponto importante a ser considerado no 

desenvolvimento de ações de conservação. Apesar da edificação 

apresentar patologias devido à este problema, a adequação do espaço 

poderá auxiliar a manutenção do valor da edificação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi constatado através desta análise que as principais patologias presentes 

na edificação têm sua origem na umidade (ascendente e descendente), 

que se apresenta como a principal causadora dos problemas da 

construção, seja de forma direta, contato dos elementos construtivos com 

a umidade, ou indireta, por estabelecer condições de proliferação de 

agentes biológicos. Indica-se com este estudo o imediato tratamento da 

umidade na edificação. 

Intervenções mal planejadas também corroboraram com a deterioração 

do bem e devem ser observadas na determinação de estratégias de 

tratamento. 

A análise produzida neste estudo é essencial para o desenvolvimento do 

Plano de Conservação Preventiva do Colégio Estadual Olinto da Gama 

Botelho, bem como na elaboração das ações de conservação da 

edificação. Porém, é necessário que o acompanhamento de seu estado 

de conservação seja contínuo para monitoramento da edificação. Espera-

se que o princípio de mínima intervenção seja observado no tratamento da 

edificação para que estas ações não representem ameaças à integridade 

da construção e ao seu significado cultural. 
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