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1. RESUMO 

Fundada como convento, a pedra fundamental da Igreja de Santo Antônio do Valongo 

foi assentada em 1640. Com 375 anos, tal edificação possui extremo valor histórico para o 

município de Santos. No século 18, seu conjunto arquitetônico foi destacado entre os maiores 

e mais bonitos da Província Franciscana no Brasil. O presente estudo tem como objetivo 

primário identificar e mapear as manifestações patológicas desta Igreja. Este trabalho será 

realizado e desenvolvido com levantamento de subsídios por vistorias no local, levantamento 

fotográfico e entrevistas orais com funcionários (anamnese) e, por fim, sendo apresentado o 

diagnóstico para a edificação. Será realizado um mapa de danos, facilitando a identificação das 

manifestações patológicas. O objetivo secundário busca a preservação do patrimônio histórico, 

levando em consideração que o local onde o imóvel se encontra sofreu grande expansão nos 

últimos anos.  

PALAVRAS CHAVE: Igreja do Valongo; Inspeção; Patologia 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Choay (2007), o patrimônio histórico que mais se relaciona com a vida da 

sociedade que ele integra é o representado pelas edificações. A Igreja de Santo Antônio do 

Valongo é uma das mais importantes edificações de valor cultural da cidade de Santos, SP, 

Brasil. Tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico 

e Turístico) em 1982 e pelo CONDEPASA (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos) em 1993, o santuário em estilo barroco apresenta em sua fachada um dos mais 

expressivos trabalhos do século XVIII (VIEIRA DE MENEZES, 2007). Na cidade de Santos, 

esse tipo de edificação é protegida por lei. “Os bens tombados não poderão ser destruídos, 

demolidos, mutilados, degradados ou alterados [...].” (Artigo 10º, 1991, Lei municipal Nº753). 

“As edificações de valor cultural [...] sofrem degradações nos seus componentes e 

sistemas construtivos em decorrência dos mais diversos motivos.” (TINOCO, 2009). Os fatores 

que levam a essas degradações podem ser de origem natural, como a deterioração da estrutura 

devido ao seu envelhecimento, ou adquiridas de forma precoce devido a equívocos no processo 

de concepção, execução ou manutenção da construção.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho apresentará o estudo das manifestações patológicas na Igreja de Santo 

Antônio do Valongo, um patrimônio histórico tombado a nível municipal e estadual, localizado 

no bairro do Valongo, na cidade de Santos. Será identificada a ocorrência de manifestações 

patológicas in loco, elaborando o mapa de danos que será utilizado na determinação do grau de 

risco que cada agente patológico encontrado oferece à edificação de forma que possam ser 

recomendadas melhorias que proporcionem a preservação dessa edificação. 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento da coleta e interpretação de dados para a pesquisa foi feito de acordo 

com o método proposto por Lichtenstein (1986), que define um plano de atuação para 

edificações que apresentam desempenho insatisfatório devido à ocorrência de manifestações 

patológicas em sua estrutura.  

Na primeira etapa, os levantamentos de subsídios serão feitos com vistorias ao local, 

anamnese e pesquisa documental, de acordo com o método supracitado. Os resultados dessas 

atividades serão registrados através da elaboração de croquis, resgate de plantas da edificação 

e levantamento fotográfico dos problemas patológicos. 

Na segunda etapa, o diagnóstico da situação será realizado através de fichas de 

identificação das anomalias e elaboração do mapa de danos. Segundo Tinoco (2009), a análise 

do dano é cercada de diversas hipóteses tendo como objetivo decifrar as origens, causas, 
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natureza, mecanismos e agentes de ocorrências que causam a perda do desempenho da 

edificação. 

Para a execução do mapa de danos, serão seguidas as recomendações básicas propostas 

por Tinoco (2009). Utilizaremos os recursos de esboço à mão-livre, relatório fotográfico e, 

eventualmente, representação gráfica utilizando o software AutoCAD. 

A realização do levantamento fotográfico, durante as vistorias, começará pela inspeção 

do pavimento mais baixo da construção, caminhando sempre no sentido anti-horário e repetindo 

o processo nos demais pavimentos superiores.  

5. DESENVOLVIMENTO 

"A Patologia das Construções é um campo cujo objetivo é abordar, de maneira 

científica, o comportamento e os problemas das estruturas". Ainda segundo os autores, esse 

campo "[...] se ocupa do estudo das origens, formas de manifestação, consequências e 

mecanismos de ocorrência de falhas e dos sistemas de degradação estrutural" (MOREIRA; 

RIPPER, 1998, p. 13 e 14). 

É de fundamental importância o estudo das origens, sintomas e consequências das 

patogenias que comumente atingem os diversos tipos de materiais utilizados na construção 

civil, entre eles o concreto, madeira, alvenaria, pintura, entre outros. Isso porque os materiais 

envelhecem naturalmente com o passar dos anos, e eventualmente podem exigir reparos para 

que possam ser reabilitados, principalmente se não houver um programa de manutenção com a 

finalidade de adiar ou evitar a manifestação dos problemas de deterioração da estrutura. 

“Dá-se o nome de deterioração às consequências dos processos de alteração que venham 

a comprometer o desempenho de uma estrutura ou material. E dá-se o nome de agentes de 

deterioração aos elementos agressores" (MOREIRA; RIPPER, 1998, p. 17).  

De acordo com os autores: 
 

Cada material ou componente reage de uma forma particular aos agentes de 

deterioração a que é submetido, sendo a forma de deterioração e a sua velocidade 

função da natureza do material ou componente e das condições de exposição aos 

agentes de deterioração. A análise da deterioração possibilita o julgamento de um 

produto (estrutura ou material) [...]. 

 

No entanto, as estruturas e seus materiais deterioram-se mesmo quando existe um 

programa de manutenção bem definido, sendo essa deterioração, no limite, 

irreversível. O ponto em que cada estrutura em função da deterioração, atinge níveis 

de desempenho insatisfatórios varia de acordo com o tipo de estrutura. 

 

O ideal é que, assim que uma estrutura apresente desempenho insatisfatório seja feita 

uma avaliação que possibilite a análise da situação e, caso haja a necessidade de uma 

intervenção técnica, que ela seja feita de forma imediata para que a reabilitação da estrutura 

seja bem sucedida, abordando de maneira científica o comportamento estrutural com o tempo, 

identificando-as com as etapas de projeto e execução (MOREIRA; RIPPER, 1998, p. 14 e 18).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a expansão da região onde a igreja está localizada, o perfil dos imóveis em seu 

entorno mudou. Construções de pequeno porte deram lugar a prédios de grandes dimensões, 

alguns deles corporativos. No nosso trabalho, investigamos a possibilidade de que essas obras 

de grande porte tenham sido um motivo interveniente para o surgimento de anomalias na igreja. 

Na anamnese do caso, houve a colaboração do arquiteto e urbanista Ricardo Andalaft, 

responsável técnico pelo restauro e revitalização do Santuário Santo Antônio do Valongo. 

Orientadas pelo profissional em visitas à igreja, foi possível observar a presença de fissuras, 
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umidade devido ao deslocamento de telhas, recalque na parte frontal da igreja e descolamento 

de revestimento em vários pontos da edificação em estudo.  

Um dos prédios de grande porte construídos nos arredores do santuário pertence à 

empresa PETROBRAS. Pudemos constatar que houve um monitoramento de edificações 

circunvizinhas por parte da empresa em questão, inclusive sendo encomendada a execução de 

laudos de produção antecipada de provas para todos os imóveis que corriam risco de ser 

afetados pela obra. Foi verificado que outras obras próximas não dispuseram da mesma 

preocupação, como por exemplo o Museu Pelé. Executou-se estacas do tipo Strauss a menos de 

100m da edificação, sem que fosse feito o monitoramento adequado.  

Uma obra realizada para enterrar tubulações elétricas no Largo Marquês de Monte 

Alegre, onde a igreja está localizada, também causou danos na edificação. Houve rebaixamento 

do lençol freático por aproximadamente 45 dias, causando o recalque frontal citado acima. 

O tráfego intenso de veículos pesados devido à atividade portuária na região é outro 

fator prejudicial à estrutura da igreja, principalmente dos telhados. Devido à vibração causada 

pelos caminhões carregados, houve uma restrição à passagem destes veículos nas proximidades 

do santuário. 

A história da igreja ainda propõe que a sua construção tenha se dado em local 

inadequado, cercado pelo antigo rio de Nossa Senhora do Desterro e próximo ao mar. Além do 

mais, como na época não havia técnicas construtivas avançadas, sua fundação foi executada 

apenas com pedras retiradas do atual morro do São Bento. Pequenas reformas eram recorrentes 

desde os primórdios da existência do santuário, devido ao recalque constante da fundação. Por 

estes motivos, as ocorrências patológicas encontradas na edificação em estudo não podem ser 

atribuídas apenas às atividades recentes da região. 
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