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RESUMO 

A importância da preservação de construções classificadas como Patrimônios Históricos 

vai além de uma visão simplesmente arquitetônica, incluindo também a responsabilidade 

de manter a memória histórica de uma região. Entretanto, esses ativos urbanos de valores 

inigualáveis ainda sofrem negligências em relação à sua conservação. Logo, o presente 

artigo tem como objetivo demonstrar a relevância da técnica de mapa de danos para a 

recuperação dos patrimônios históricos. A partir do qual se pode analisar e localizar com 

precisão as manifestações patológicas presentes na construção de forma clara e objetiva, 

bem como formas de atuar satisfatoriamente na edificação para sanar os danos nela 

existentes. A construção escolhida para o determinado artigo, foi a Igreja Madre de Deus 

localizada na rua Madre de Deus, na cidade do Recife em Pernambuco. Teve sua 

construção iniciada em 1679, porém somente foi concluída em 24 de março de 1720. Por 

se tratar de uma construção do século XVII, a metodologia utilizada para a elaboração do 

mapa de danos foi a inspeção visual e anamnese, pois já sendo tombada pela IPHAN 

desde 1938. 
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ABSTRACT 

The importance of preserving buildings classified as Historical goes beyond a simply 

architectural vision, but also includes the responsibility of maintaining the historical memory 

of a region. However, these urban assets of unparalleled value are still neglected in their 

conservation. Therefore, this paper aims to demonstrate the relevance of the damage map 

technique for the recovery of historical heritage. From which it is possible to analyze and 

accurately locate the pathological manifestations present in the construction in a clear and 

objective manner, as well as ways of acting satisfactorily in the building to remedy the 

damage therein. The building chosen for this particular article was the Madre de Deus 

Church located ate Madre de Deus Street, in the city of Recife, Pernambuco. Its 

construction began in 1679, but was not completed until March 24, 1720. As it is an 18th 

century construction, the methodology used for the elaboration of the damage map was 

the visual inspection and anamnesis, since it has been listed by IPHAN since 1938. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Patrimônios Históricos apresentam valores inestimáveis à humanidade, 

sendo estes arqueológicos, etnográficos, bibliográficos e artísticos, fazendo 

com que necessitem de manutenções constantes. 

O principal fator de diferença na manutenção dessas construções para as 

demais é a impossibilidade de substituição de elementos devido a questões 

de autenticidade e valor histórico (IDRUS, 2010). Assim, uma gestão de 

manutenção feita corretamente é essencial para prolongar a vida útil das 
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construções históricas evitando danos aos valores patrimoniais dos imóveis.  

1.1 Importância do Mapa de Danos 

Tanto para manutenção, quanto para a restauração de um patrimônio 

histórico a técnica de mapa de danos pode ser utilizada. O mapa de danos 

é uma representação gráfica do levantamento de todos os danos 

existentes na edificação, relacionando-os aos seus agentes e suas causas. 

Através de sua análise é possível identificar com precisão o tipo de 

intervenção a ser adotada.  

É importante esclarecer que a função do mapa de danos não se resume 

apenas a uma representação gráfica do estado patológico da edificação, 

mas traduz um registro do quadro evolutivo do estado de conservação, 

assim a avaliação feita em determinado momento servirá de agente 

facilitador para futuros exames, ações preventivas e intervenções. 

2 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ESCOLHIDO 

A igreja Madre de Deus, localizada na rua Madre de Deus no bairro do 

Recife, teve sua construção iniciada em 1679, sendo concluída apenas em 

24 de março de 1720. A Igreja foi construída com nave única 

excepcionalmente ampla, composta por seis altares ao longo de suas 

paredes e dois corredores em suas laterais, cada corredor contento um 

altar. Os seis altares possuem acabamentos em branco e ouro, com estilo 

rococó tardio. A capela-mor é inteiramente revestida em talha pintada e 

dourada estilo D. João V. A sacristia localizada atrás da capela-mor, possui 

um dos mais preciosos lavabos portugueses existentes no Brasil, composto 

por mármore Estremoz combinado com mármore branco.  

Em 1938 a Igreja Madre de Deus foi tombada pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), mas em 1971 a igreja sofreu um 

incêndio provocado por curto-circuito, tendo sua capela-mor destruída. As 

obras de restauração realizadas em 1980 pelo IPHAN recuperaram boa 

parte dos elementos destruídos pelo fogo. A fachada frontal da Igreja 

Madre de Deus pode ser analisada na Fotografia 1. 



 

 

Fotografia1 – Igreja Madre de Deus 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

3 METODOLOGIA  

Devido ao tipo de edificação escolhida se tratar de um patrimônio histórico, 

a metodologia utilizada para a elaboração do mapa de danos foi a 

inspeção visual e anamnese, a primeira se trata de um olhar crítico na 

edificação, onde se faz a coleta de dados que pode ser com fotos e vídeos 

dos fatores de riscos apresentados. A anamnese, por sua vez, consiste em 

buscar informações sobre aquela edificação através de pessoas que 

possuem um estudo aprofundado sobre tal construção ou até mesmo por 

residentes e frequentadores do local. É importante salientar que para 

estudos que precisam de ensaios destrutivos, onde há retirada de amostra 

para análise em laboratório, é necessário autorização do órgão 

responsável para a execução, pois de certa forma ocorre um tanto a 

estrutura, sendo estético como funcional. 

4 RESULTADOS 

A Igreja Madre de Deus por estar entre as igrejas mais procuradas para 

casamento na cidade do Recife, faz com que seu estado de conservação 

se encontre bem conservada, apresentando manifestações patológicas 

que podem ser resolvidas com um plano de manutenção preventivo. Esse 

tipo de manutenção possui a intenção de reduzir ou evitar a queda de 

desempenho da construção, utilizando um plano com intervalo de tempo 

bem definidos. 

Na fachada leste, a frontal do patrimônio histórico, podem ser observados 

vários pontos de sujidades, devido a boa parte desses locais serem de difícil 

acesso para manutenção de limpeza. Também pode ser verificado que 

esses mesmos pontos têm seu estado agravado pelas chuvas, pois é fácil 

perceber o caminho das águas ao longo da fachada, podendo ser 

observado na Fotografia 2. Também é possível observar que ao longo que 



 

 

a água bate na base da janela da sineira, a mesma escorre pela parede, 

levando a formação de manchas por umidade, que mais tarde poderá 

ocasionar destacamento de pintura. 

Fotografia 2- Fachada Leste - sujidades 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Fotografia 3, pode se constatar com clareza sujidades na moldura 

superior das corrijas, que funcionam como goteira ou pingadeira.  

Fotografia 3 – Fachada Leste – Sujidades na Moldura superior das corrijas 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Na Fotografia 4 é verificado com detalhes sujidades na cercadura, que se 

trata do contorno de portas ou janelas, podendo ser em pedra talhada ou 

não. Ainda na Fotografia 4 também é analisado manchas por umidade, 

devido aos respingos da água da chuva. Além disso, na fachada frontal da 

Igreja Madre de Deus é possível encontrar pontos de pichações, podendo 

ser observado na Fotografia 5. 

 



 

 

Fotografia 4 – Fachada Leste – Manchas por respingos de água da chuva 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Fotografia 5 – Fachada Leste – Pichações 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em relação as portas da Igreja, todas apresentam nível de degradação, 

que aparentemente está relacionado aos respingos de água das chuvas, 

de acordo com suas bases que se encontram com a madeira deteriorada. 

Algumas das portas apresentam parte da madeira trabalhada faltando, 

como é demonstrado na Fotografia 6. 

Na fachada frontal da Igreja, observa-se corrosão de armaduras na parte 

superior da grade e em alguns pontos com perda de seção de armadura, 

representada na Fotografia 7. 

 

 



 

 

Fotografia 6 – Fachada Leste – Madeira deteriorada 

 

Fonte: Próprio Autor 

Fotografia 7 – Fachada Leste – Corrosão de armaduras 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na fachada sul, localizada ao lado do Paço Alfândega, é possível analisar 

que as patologias da fachada frontal se repetem, com exceção ao 

destacamento de pintura, evidenciado na Fotografia 8.   

As armaduras, da mesma maneira que as anteriores, apresentam corrosão 

na parte superior, como consequência de respingos de água trazidos pela 

cercadura da janela. Em relação às pichações, a fachada sul é a mais 

degrada. As portas que se encontram nesse lado da Igreja se apresentam 

deterioradas, pelo mesmo motivo das anteriores da fachada frontal. 

 

 

 



 

 

 

Fotografia 8- Fachada Sul 

 

Fonte: Próprio Autor 

No mesmo lado da fachada, é observado corrosão de armaduras em 

algumas janelas, que particularmente se encontram mais corrosivas da sua 

metade para cima, enquanto outras localizadas mais ao fundo da Igreja 

possuem vários pontos de corrosão ao longo de toda janela. Esse fato pode 

ser explicado devido às primeiras citadas possuírem cercadura, que de 

certa forma protege uma pequena área da janela. Isso pode ser analisado 

na Fotografia 9. 

Fotografia 9 – Fachada Sul – Corrosão em vários pontos da janela 

 

Fonte: Próprio Autor 

Na Fotografia 10 pode-se perceber que a fachada sul é a mais prejudicada 

por pichações, também na mesma imagem são observados vários locais 

com destacamento de pintura, referente à umidade. Pode ser analisado 



 

 

que o destacamento da pintura, está ocasionando a exposição do reboco.  

 

Fotografia 10 – Fachada Sul – Pichações e Destacamento de pintura 

 

Fonte: Próprio Autor 

Por fim, ainda na fachada sul, foi detectado fissura, que aparentemente 

pode ter tido como causa algum tipo de reparo, sendo este executado 

grosseiramente, conforme Fotografia 11. 

Fotografia 11 – Fachada Sul – Fissura 

 

Fonte: Próprio Autor 

Em se tratando da fachada oeste da Igreja Madre de Deus, localizada para 

o Rio Capibaribe, apresenta as mesmas patologias encontradas nas 

fachadas anteriores, com exceção da perda de seção de revestimento em 

rocha de um pilar de acordo com Fotografia 12. Na Fotografia 13 se tem 

uma imagem geral da fachada oeste, onde algumas manifestações 

patológicas podem ser detectadas, como as sujidades, destacamento de 

pintura e desplacamento de reboco da moldura da janela superior.                                               

 



 

 

Fotografia 12 – Fachada Oeste – Perda de Revestimento em Pedra 

 

                                                      Fonte: Próprio Autor 

Fotografia 13 – Fachada Oeste 

 

Fonte: Próprio Autor 

Por último e não menos importante, a fachada norte da Igreja é a única 

que apresenta poucas manifestações patológicas, uma vez que sua 

localização favorece a pouca incidência de chuva. Sendo tais 

manifestações as mesmas citadas anteriormente, como sujidades, corrosão 

de armadura, destacamento de pintura e madeira deteriorada, com 

ausência de pichações, devido à área possuir muro. 

Todas as manifestações patológicas citadas anteriormente são 

encontradas com melhor visibilidade e detalhes nos Mapas de Danos, 

referente a cada fachada, dispostos a seguir.  

Com a Figura 1 fica de forma clara identificar onde cada manifestação 

patológica citada está localizada e quais delas tem mais evidência. A 

legenda foi a mesma utilizada para todos os mapas de danos, com o 

objetivo de ficar mais claro a identificação das mesmas.  

 

 



 

 

 

Figura 1 – Mapa de Danos Fachada Leste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

Interpretando o mapa de danos da fachada Leste da Igreja Madre de 

Deus, obtém-se que as manifestações encontradas foram sujidades, na 

maioria das partes onde a limpeza é de difícil acesso, madeira deteriorada 

nas portas, na altura do chão até a metade da porta, causado por 

respingos de chuvas, corrosão de armaduras nas grades da fachada e 

pichações na área do lado direito da Igreja. 

No mapa de danos da fachada sul Figura 2, pode-se observar que 

apresenta as mesmas manifestações patológicas que a fachada leste da 

Igreja, com a exceção de destacamento da pintura ocasionada por 

umidade e fissura que aparentemente foi devido a algum tipo de reparo 

feito grosseiramente. A Figura 3 demonstra a fachada oeste da Igreja, onde 

possui mesmas características da fachada sul. 



 

 

Figura 2 – Mapa de Danos Fachada Sul 

Fonte: 

Próprio Autor 

Figura 3 – Mapa de Danos Fachada Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

Por fim, a Figura 4, demonstra ser a fachada com menor evidência de 

manifestações patológicas, por motivos de não se encontrar na posição da 

chuva e por possuir nessa parte da igreja um muro que a protege de 

pichações. 

 



 

 

Figura 4 – Mapa de Danos Fachada Norte 

 

Fonte: Próprio Autor 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância de uma manutenção preventiva nos Patrimônios Históricos é 

imprescindível para sua conservação, pois apenas com esse tipo de 

medida estará precavendo diversas manifestações patológicas, 

principalmente aquelas como origem uma manutenção diária, como a 

limpeza por exemplo.    

É importante salientar que a atividade de manutenção preventiva possui 

custo menor em relação aos serviços de restaurações, sendo estes feitos na 

sua maioria quando a construção se encontra totalmente degradada e 

precisando de uma intervenção emergencial, fazendo com que seus custos 

se tornem elevados. 

Em relação à Igreja Madre de Deus, esta se apresenta bem conservada, 

sendo analisada em suas fachadas que suas manifestações patológicas 

podem ser solucionadas com uma manutenção preventiva.  

Também é importante ressaltar que com a utilização da técnica de mapa 

de danos, obtém-se o estado real de conservação da construção, além 

disso, pode ser analisado o estado evolutivo das manifestações 

patológicas. Como o Mapa de Danos é representado graficamente e com 

uma linguagem clara e objetiva, é fundamental a sua utilização para 

manutenções preventivas. Deste modo, é possível analisar o tipo de 

intervenção a ser adotada na construção. 
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