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PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA A RESTAURAÇÃO DE PINTURAS 
PARIETAIS NA CATEDRAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM SANTO ANDRÉ 
 
1. RESUMO 
Todas as obras de intervenções para restauro devem começar por uma descrição 

arquitetônica, o levantamento histórico do imóvel e de suas pinturas e decorações, a 

investigação científica dos mecanismos de degradação à macro e à micro escala. 

Este trabalho pretende fazer uma proposta de intervenção de restauração para um 

dos mais importantes edifícios da cidade de Santo André, a sua igreja matriz. 

 
2. INTRODUÇÃO 
O objetivo do restauro é melhorar a legibilidade das pinturas, respeitando a criação 

original e minimizando os danos sofridos pela ação do tempo. 

Há a necessidade da coleta de uma série de informações antes do começo do 
processo de restauro propriamente dito. 

A construção do inventário para restauração trata-se, portanto, da reunião de 

conhecimentos básicos sobre a edificação, que abordam os seguintes temas: 

- História; tipologia de arquitetura; estilo arquitetônico e obras de arte integradas; 

sistemas construtivos e materiais; levantamento arquitetônico; diagnóstico do estado 

de conservação. 
 
3. OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho é realizar uma proposta de intervenção para restauração 

das pinturas da matriz de Santo André. 

 
4. METODOLOGIA 
O trabalho será realizado, em suas diferentes fases, por meio de estudo em fontes 

bibliográficas, pesquisa arquivística e visitas técnicas. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
O trabalho será realizado em 3 etapas 

a. Levantamento e estudo bibliográfico sobre a matriz andreense, incluindo: 
- História 
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- Tipologia de Arquitetura 

- Estilo arquitetônico e obras de arte integradas 

- Sistemas construtivos e materiais 
- Levantamento arquitetônico 

 

b. Visitas técnicas. Fotos e diagnóstico do estado de conservação 

 

c. Proposta de intervenção 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Já foram recolhidas diversas informações bibliográficas que comporão o inventário 

sobre a matriz. Foram realizadas visitas técnicas para conhecimento do local. 
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