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PREFÁCIO PREFACE
Este livro é o segundo volume da trilogia “Restaurações Singu-

lares no Brasil e outras experiências acerca do patrimônio nacional”, 
projeto que mostra as restaurações de importantes monumentos bra-
sileiros, exemplos de manutenções – ou o resultado de suas ausên-
cias – e outros artigos e escritos versando sobre patrimônio histórico, 
meio ambiente, história e preservação hidromineral.

No primeiro volume, sob os auspícios da Cemig, há um bre-
ve resumo de algumas restaurações citadas no projeto e, em especial 
destaque, a restauração do Convento dos Mercedários de Belém do 
Pará, monumento histórico fazendário da maior importância no pro-
cesso civilizatório do norte do país. Esse processo demonstra em sua 
trajetória ocupacional a evolução histórica da região e, em especial, 
da própria Belém, demonstrando também os espasmos contraditórios 
referentes a recuperações e descasos com os nossos bens culturais.

Neste caso específico, vemos o descaso nos anos 1970 contras-
tando com a restauração efetuada nos anos 1980 que, por sua vez, 
contrasta com o descaso posterior que levou à sua iminente ruína na 
atualidade, prova da desuniformidade de políticas preservacionistas. 
Nas sequências fotográficas e nos comentários, bem se vê a ruína, a 
recuperação e, de novo o abandono após ausência de manutenções.

O autor acompanhou toda essa trajetória desde 1985, época em 
que o Ministério da Fazenda, do qual era então servidor, retomou o pré-
dio e iniciou sua completa restauração para que fosse ocupado por órgãos 
fazendários no estado. Aquela que fora uma das maiores recuperações 
arquitetônicas no país transcorreu durante os dois anos seguintes.

Ocupado, a seguir, por diferentes órgãos fazendários após sua 
reinauguração em 1987, iniciou-se, poucos anos depois, tímidas ini-
ciativas para sua necessária manutenção física. Entretanto, equívo-
cos e inoperâncias administrativas levaram à crescente degradação do 
conjunto, a começar pela própria Igreja que se deteriorou rapidamen-
te, por flagrante abandono de sua parte física, em velocidade superior 
à do restante do Convento, ocupado pelas repartições desatentas com 
relação ao seu também progressivo desgaste. 

Ações extremamente simples, tendentes a impedir ou, no mínimo, 
desacelerar processos destrutivos, não foram tomadas; ao contrário, al-
gumas foram  estimuladas na aceleração de danos e contaminações por 
gestões que, em determinados momentos, ignoraram orientações técni-
cas especializadas demonstradoras da progressiva ruína que se avizinhava.

Processo distinto do que ocorria à época na Casa dos Contos de 
Ouro Preto, cuja permanente atenção com os cuidados de manutenção 
permitia sua  presença intacta no cenário contemporâneo de cuidados. 
Demonstrações opostas de mesmas origens e técnicas que, posterior-
mente às suas recuperações, foram seguidas por distintas gestões. 

This book is the second volume of the 
trilogy “Singular Restorations in Brazil and 
other experiences about national heritage”, a 
project that shows the restorations of important 
Brazilian monuments, examples of maintenance 
- or the result of their absences - and other articles 
and writings on historical heritage, environment, 
history and hydromineral preservation.

In the first volume, under the auspices of 
Cemig, there is a brief summary of some of 
the restorations mentioned in the project, and 
in particular the restoration of the Convento 
dos Mercedários of Belém do Pará, a historical 
monument of great importance in the 
civilization process of the north of the country. 
This process demonstrates in its occupational 
trajectory the historical evolution of the region 
and especially of Belém itself, also demonstrating 
the contradictory spasms related to recoveries 
and mismatches with our cultural assets.

In this specific case, we see neglect in the 
1970s in contrast to the restoration carried out 
in the 1980s, which in turn contrasts with the 
subsequent neglect that led to its imminent 
ruin in the present day, proof of the lack of 
uniformity of preservationist policies. In the 
photographic sequences and in the comments, 
one can see the ruin, the recovery and, again, 
the abandonment after no maintenance.

The author followed this trajectory since 
1985, at which time the Ministry of Finance, 
of which he was then a servant, resumed the 
building and began its complete restoration to be 
occupied by state-owned agencies. It had been 
one of the greatest architectural recoveries in the 
country took place over the following two years.

Occupied, later, by different agencies after 
their re-inauguration in 1987, began, a few years 
later, timid initiatives for their necessary physical 
maintenance. However, misunderstandings and 
administrative inefficiencies led to the growing 
degradation of the whole, beginning with 
the very Church that deteriorated rapidly, by 
flagrant abandonment of its physical part, at a 
speed superior to that of the rest of the Convent, 
occupied by the inattentive offices in relation to 
its also progressive wear. 

Extremely simple actions aimed at 
preventing or at least slowing down destructive 
processes, were not taken; on the contrary, some 
were stimulated in the acceleration of damages 
and contaminations by managements that, in 
certain moments, ignored specialized technical 
guidelines demonstrating the progressive ruin 
that was approaching.

This was a different process than at the time 
in the Casa dos Contos de Ouro Preto, which 
constant attention with the maintenance care 
allowed its intact presence in the contemporary 
scene of care. Opposite statements of the same 
origins and techniques that, after their recoveries, 
were followed by different administrations. 

V
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Os resultados, por imagens, por si só falam, gritam! Além disso, pelos 
anos seguintes ao de 2003, por força da assunção da Superintendên-
cia do Ministério da Fazenda em Minas Gerais na sua administração 
direta, a Casa dos Contos de Ouro Preto passou a ser referência na 
gestão museal ouro-pretano e cultural de Minas Gerais, mantendo a 
história e trajetória das origens fazendárias no país.

Foram montados diversos eventos e exposições que atraíram mi-
lhares de visitantes mensalmente, inclusive sendo levadas também ao 
Palácio das Artes, em Belo Horizonte, e à Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para visitação: foi o caso das exposições “Aleijadinho Pop” e 
“Cem Monalisas com Monalisa”.

A Casa dos Contos passou a funcionar em todos os 365 dias 
do ano, em horário ininterrupto da manhã até a noite. Os acervos 
histórico documentais em microfilmes do seu Centro de Estudos do 
Ciclo do Ouro foram digitalizados e foi editada por anos a Revista da 
Casa dos Contos. Foi aberto o acesso, através da edificação, ao Horto 
Ouro-Pretano, que por anos esteve fechado, permitindo a passagem 
de média diária de 700 pessoas. O acesso às informações sobre a Casa 
dos Contos passou a ser disponibilizado em três línguas. 

Ações como essas, assim como repinturas higiênicas e a instala-
ção de hidrantes que protegem o monumento e seu entorno, fizeram 
do equipamento o museu mais visitado de Ouro Preto no período.

No primeiro volume se demonstra, com mais ênfase como já 
dito, o caso do Convento dos Mercedários, projetado na época de 
sua restauração para também sediar o Centro de Estudos do Ciclo da 
Borracha, além de centro cultural, o que não se concretizou, inclusive 
por força  do descaso em sua manutenção. Hoje se reduz a quase es-
combros daquilo que já foi há alguns poucos anos.

Também consta, no primeiro, interessante processo judicial 
do século XIX que versa disputa entre a Cúria Metropolitana e a 
Fazenda Federal pela posse da Igreja das Mercês anexa ao Conven-
to dos Mercedários abandonada há vários anos, ação contextua-
lizada na época da finda monarquia e recém- instalada república 
e no qual emergem das elevadas discussões conceitos que deram 
origem ao Código Civil Brasileiro.

O Serviço do Patrimônio da União, segundo consta, algum 
tempo após receber o imóvel do Ministério da Fazenda - que o deso-
cupara -, entregou o monumento à Universidade Federal do Pará, da 
qual se espera que faça dele bom uso, com sua recuperação imediata 
e manutenção adequada permanentemente.

É este o resumo do que se mostra no primeiro volume desta coleção.
Aqui, neste 2º volume, pretendemos, conforme previsto no proje-

to inicial desta trilogia, focar a esplendida restauração do famoso Teatro 
Amazonas, de Manaus, de cuja recuperação participamos, e, adicional-
mente, divulgar alguns artigos e matérias que fizemos, e também de de 
outros autores acerca de nosso trabalho, versando o patrimônio nacio-
nal, arquitetônico e ambiental, sua recuperação e preservação.

The results, by images, speak for themselves, 
they scream! In addition, for the years 
following 2003, due to the assumption of the 
Superintendency of the Ministry of Finance 
in Minas Gerais in its direct administration, 
the Casa dos Contos de Ouro Preto became 
a reference in the museum management of 
Ouro Preto and cultural management of 
Minas Gerais, maintaining the history and 
trajectory of the country’s agricultural origins.

Several events and exhibitions were held 
that attracted thousands of visitors every 
month, including being taken to the Palácio 
das Artes in Belo Horizonte and the Chamber 
of Deputies in Brasilia for visitation: this was 
the case of the exhibitions “Aleijadinho Pop” 
and “Cem Monalisas com Monalisa”.

The Casa dos Contos began to function in 
all the 365 days of the year, in uninterrupted 
schedule from the morning until the night. The 
documentary historical collections in microfilms 
of its Centro de Estudos do Ciclo do Ouro were 
digitized and edited for years the Revista da Casa 
dos Contos. Access was opened, through the 
building, to the Horto Ouro-Pretano, which for 
years has been closed, has been opened, allowing 
the passage of a daily average of 700 people. 
Access to information about Casa dos Contos 
became available in three languages. 

Actions like these, as well as hygienic 
repainting and the installation of hydrants 
that protect the monument and its 
surroundings, made the equipment the most 
visited museum of Ouro Preto in the period.

In the frist volume demonstrates, with 
more emphasis as already said, the case of 
the Convento dos Mercedários, designed 
at the time of its restoration to also host the 
Centro de Estudos do Ciclo da Borracha, 
as well as a cultural center, which did not 
materialize, including by force of neglect in 
its maintenance. Today it is reduced to almost 
debris from what it was a few years ago.

Also in the frist volume, an interesting 
court case of the nineteenth century is 
disputed between the Metropolitan Curia 
and the Federal Treasury for the possession 
of the greja das Mercês annexed to the 
Convento dos Mercedários abandoned 
several years ago, action contextualized at 
the time of the end of the monarchy and 
newly installed republic and in which 
emerge from the high discussions concepts 
that gave rise to the Brazilian Civil Code.

The Union Patrimony Service, sometime 
after receiving the property of the Ministry of 
Finance, which had vacated it, has handed over 
the monument to the Federal University of 
Pará, which is expected to make good use of it, 
with its immediate recovery and maintained.

This is the summary of what is shown 
in this volume of this collection.

Here, in this second volume, we intend, as 
foreseen in the initial project of this trilogy, to 
focus on the splendid restoration of the famous 
Teatro Amazonas, in Manaus, which recovery 
we participate in, and additionally to disclose 
some articles and materials we have done, as well 
as others authors did about our work, dealing 
with national, architectural and environmental 
heritage, its recovery and preservation.

V
V
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Desta forma, selecionamos alguns poucos materiais que se co-
adunam com o tema desta obra e também com o tema do primeiro 
volume, com diferentes e variados enfoques que bem podem atestar 
a complexidade da recuperação e manutenção de nossos patrimônios 
em todos os seus aspectos, podendo tal servir para toda a extensão da 
área pública tão acostumada a relegar a último plano as necessárias ma-
nutenções e conservações de suas propriedades, o que faltamente leva 
a enormes gastos futuros decorrentes de falhas gerenciais, duvidosos e 
indevidos gostos pessoais ou mesmo o contumaz descaso de adminis-
tradores destreinados e despreocupados com o patrimônio do público.  

Caso exemplar que podemos destacar foi o da nossa insistência 
em dotar a Casa dos Contos de Ouro Preto de barato e criativo sis-
tema de hidrantes para atender aquele monumento e proteger, adi-
cionalmente,  todo o entorno arquitetônico daquela primeira cidade 
patrimônio mundial. Foram anos de tentativas de recursos enquanto 
ocupávamos a direção da superintendência do Ministério da Fazenda 
em Minas Gerais e, no meio do caminho, respostas de dirigente de  
órgão central ironizando nossas insistências, vez que o poder público 
tinha outras prioridades...isto por volta de   2008...Dez anos depois, 
o recente  incêndio  do Museu Histórico Nacional bem mostra o que 
a irresponsabilidade e insensibilidade de dirigentes de  viseiras e de 
mentes opacas e sombrias pode causar à memória e ao patrimônio 
nacional ... Orgulha-nos, e muito, nosso permanente inconformismo 
com atitudes simplesmente burrocráticas, conformistas e inviabiliza-
doras de avanços e criatividades no serviço público que sempre tenta-
mos – e, na maioria das vezes, conseguimos mesmo a duras penas – de 
forma ética e vanguardista, implantar.

A restauração do Teatro Amazonas, como foco principal deste 
segundo volume da trilogia, e a seguir descrita, por si só demonstra, 
como temos dito, a necessidade de permanente acompanhamento e 
manutenção do patrimônio público que a todo gestor cabe cumprir.

In this way, we select a few materials 
that are in line with the theme of this work 
and also with the theme of the first volume, 
with different and varied approaches that 
can attest to the complexity of the recovery 
and maintenance of our assets in all its 
aspects, it can serve for the whole extension 
of the public area so accustomed to relegate 
to the last plan the necessary maintenance 
and preservation of its properties, which in 
turn leads to enormous future expenses due 
to managerial flaws, doubtful and improper 
personal tastes or even the persistent 
disregard of untrained administrators and 
unconcerned with the public patrimony.  

An example of this is our insistence on 
providing the Casa dos Contos de Ouro 
Preto with a cheap and creative hydrant 
system to attend to that monument and 
also to protect the entire architectural 
environment of that first world heritage 
city. It was years of attempts to get 
resources while we occupied the direction 
of the Superintendence of the Ministry of 
Finance in Minas Gerais and, in the middle 
of the way, responses from the head of the 
central body ironizing our insistences, since 
the public power had other priorities...this 
around 2008...Ten years later, the recent 
fire of the National Historical Museum of 
Brazil shows what the irresponsibility and 
insensitivity of directors with opaque and 
gloomy minds can cause to the memory 
and the national patrimony... We are very 
proud of our permanent nonconformity 
with attitudes that are simply bureaucratic, 
conformist and unfeasible for advances and 
creativity in the public service that we have 
always tried – and, most of the time, we 
have even managed with great difficulty - in 
an ethical and avant-garde way, to implant.

The restoration of the Teatro Amazonas, 
as the main focus of this second volume of the 
trilogy, and described below, demonstrates by 
itself, as we have said, the need for permanent 
monitoring and maintenance of the public 
patrimony that every manager must fulfill.

V
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APRESENTAÇÕES
PRESENTATIONS

Para redigir estas linhas sobre o lançamento de mais uma obra 
de Eugênio Ferraz, recorreria ao pensamento de Machado de Assis – 
nesta conjuntura do 110º aniversário de seu passamento. Ao concluir 
o seu belo e celebrado soneto à esposa falecida, dizia o mestre: que 
mais servira, “se não fosse para tão grande amor, tão curta a vida”. 

 Assim é, efetivamente, o modo mais próprio para saudar a edi-
ção do novo volume da trilogia “Restaurações singulares no Brasil 
- e outras experiências acerca do patrimônio nacional”, que consagra 
Ferraz como um paladino das melhores causas da preservação do le-
gado artístico e cultural do Brasil.

Quem percorre a rica biografia de Eugênio Ferraz perceberá a 
incontestável inclinação do engenheiro civil de São Lourenço, di-
plomado nada menos que pela celebrada Escola de Minas de Ouro 
Preto, onde o universitário conviveu com a riqueza da antiga ca-
pital, a que se dirigiam os mais importantes artistas e artesãos da 
colônia e os da corte no período de esplendor e fausto de Vila Rica. 
Quem lê a biografia de Eugênio Ferraz se indaga – como se deu 
tudo isso, em uma vida ainda tão restrita em números de anos e de 
quem há muito a esperar. 

Engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de segurança e 
especializado em engenharia ambiental, coordenador Executivo do 
Fórum de Dirigentes Federais de Minas Gerais, Coordenador Ge-
ral do Programa de Qualidade do Ministério da Fazenda, membro 
do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia, perito 
Oficial de Engenharia, isso no que tange à formação profissional ori-
ginal. Em seguida, jornalista e escritor, evoluiu a outras áreas, car-
gos e atividades, sempre vitorioso graças à dedicação, competência 
e tenacidade. Superintendente do Ministério da Fazenda em Minas 
Gerais; Instituidor e componente do Conselho do Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento e Integração Cultural, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográ-
fico de Minas Gerais, diretor geral do Centro de Estudos do Ciclo 
do Ouro/Museu Casa dos Contos de Ouro Preto, coordenador geral 
do posterior fórum Sistema de Museus de Ouro Preto, diretor-geral 
da Imprensa Oficial de Minas Gerais, em todos deixou a marca im-
pressiva de sua personalidade, competência e capacidade de trabalho.

Em todos os projetos em que atuou, soube agir com rigor no 
que tange à preservação de nossa herança cívica, cultural e artística. 
Veemente na condenação da falta de zelo nas construções de maior 
importância do país, na falta de cuidado e de recursos financeiros. Foi 
um acérrimo crítico do processo de vandalismo ora existente, bem 
como do descaso ou desinteresse com que são tratados os edifícios 
que guardam a memória do Brasil e dos brasileiros. Não mediu esfor-
ços, em todas as situações e posições ocupadas, para resgatar o danifi-
cado criminosamente ou pelo  desleixo administrativo. Sua presença 
e atuação devem ser conhecidas e avaliadas. 

To write these lines about the launch of 
another work by Eugênio Ferraz, I would 
resort to a thought of Machado de Assis – at 
this occasion of the 110th anniversary of his 
passing. At the conclusion of his beautiful and 
celebrated sonnet to his deceased wife, the 
master said: “If it had not been for such great 
love, so short life would be.” 

This is, in fact, the most appropriate way 
to welcome the edition of the new volume of 
the “Unique Restorations in Brazil - and other 
experiences about national heritage” trilogy, 
which establishes Ferraz as a champion of the 
best causes of the preservation of the artistic 
and cultural legacy of the Brazil.

Whoever traverses the rich biography of 
Eugênio Ferraz will notice the uncontested 
inclination of the civil engineer of São Lourenço, 
graduated no less than by the celebrated School 
of Minas de Ouro Preto, where the student 
lived with the wealth of the old capital, to which 
the most important artists and artisans of the 
colony and those of the court in the period of 
splendor and grandeur of Villa Rica. Who reads 
the biography of Eugenio Ferraz asks – how it 
all happened, in a life still so restricted in years 
and of whom there is much to expect. 

Civil engineer, postgraduate in safety 
engineering and specialized in environmental 
engineering, Executive coordinator of the 
Forum of Federal Managers of Minas Gerais, 
General Coordinator of the Quality Program 
of the Ministry of Finance, member of the 
Brazilian Institute of Evaluation and Engineering 
Expertise, expert Engineering Officer, this in 
regard to the original professional education. 
Then, as a journalist and writer, has evolved 
into other areas, positions and activities, always 
victorious thanks to dedication, competence 
and tenacity. Superintendent of the Ministry 
of Finance in Minas Gerais; Institution and 
member of the Board of the National Institute of 
Development and Cultural Integration, member 
of the Brazilian Historical and Geographical 
Institute and of the Historical and Geographical 
Institute of Minas Gerais, general director of 
Centro de Estudos do Ciclo do Ouro/Museu 
Casa dos Contos in Ouro Preto, general 
coordinator of the Ouro Preto Museum System 
forum, general director of the Official Press of 
Minas Gerais, in all left the impressive mark of 
his personality, competence and work capacity.

In all the projects in which he acted, he 
was able to act with rigor in preserving our 
civic, cultural and artistic heritage. Strongly 
condemning the lack of zeal in the country’s 
most important buildings, lack of care and 
financial resources. He was a staunch critic 
of the current vandalism process, as well 
as the disregard or disinterest with which 
the buildings that preserve the memory of 
Brazil and Brazilians are treated. He didn’t 
save efforts, in all situations and positions he 
occupied, to rescue the criminally damaged or 
administrative carelessness. His presence and 
performance should be known and evaluated. 
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  Alguns dos empreendimentos a cuja frente esteve são notá-
veis, como a restauração do Convento dos Mercedários de Belém 
do Pará, monumento histórico praticamente destinado à ruína. Sal-
vou-se,  pode-se dizer, por força de seu pessoal empenho e decisão, 
pois não se limitara a exercer burocraticamente o cargo fazendário 
que ocupava na Amazônia. 

Quem tiver o desejo  e propósito de ler com efetivo interesse o 
documento que ora tem em mãos perceberá a relevância do projeto 
executado na capital paraense.  Graças a sua intervenção, pôde-se ali 
sediar o Centro de Estudos do Ciclo da Borracha, sem lamentavel-
mente  encontrar o projeto  respaldo e correspondente continuação. 

Também na heroica região, palco da epopeia do ciclo da borra-
cha, se promoveu a restauração do famoso e belíssimo Teatro Ama-
zonas, em Manaus, resgate  que até hoje repercute na vida cultural e 
artística da extensa região.

 Em Minas Gerais, poder-se-ia destacar sua atuação para trans-
formar a Casa de Contos em Ouro Preto, num verdadeiro centro de 
difusão intelectual e histórica, com divulgação de informações em 
três línguas e destinadas a público crescente.

O próprio idealizador e  autor das façanhas, que se poderia clas-
sificar de visionário pelo que já fez, adverte para “a complexidade 
da recuperação  em todos os seus aspectos, podendo servir a toda a 
extensão da área pública, tão acostumada a relegar a último plano 
as necessárias manutenções e conservações de suas propriedades, o 
que fatalmente leva a enormes gastos futuros, decorrentes de falhas 
gerenciais, duvidosas e indevidos gastos pessoais ou mesmo do contu-
maz descaso de administradores destreinados e despreocupados com 
o patrimônio público”. 

 Não conviria estender considerações sobre as demais e múlti-
plas atividades de Eugênio Ferraz no Brasil afora, o que, aliás, foge 
ao escopo da presente publicação. Não se deixará, contudo, de dar 
ênfase ao excelente desempenho à frente da Imprensa Oficial de 
Minas Gerais, período em que demonstrou o quanto podia o orga-
nismo em favor da cultura e da inteligência de Minas, ao aduzir à 
sua programação rotineira esplêndidas publicações do mais elevado 
interesse para a história.

Some of the ventures led by him were 
remarkable, such as the restoration of the 
Convent of the Mercedários of Belém 
do Pará, a practically doomed historical 
monument. He was saved, one might say, 
by virtue of his personal commitment 
and decision, for he did not confine 
himself to bureaucratically exercising the 
ranch position he held in the Amazon. 

Anyone who has the desire and purpose to 
read with effective interest the document that 
is now in hand will realize the relevance of the 
project executed in the capital of Pará.  Thanks 
to his intervention, the Center for Studies of 
the Rubber Cycle could be headquartered 
there, but, regrettably, the project did not find 
support and corresponding continuation. 

Also in the heroic region, stage of the 
epic of the rubber cycle, the restoration of 
the famous and beautiful Teatro Amazonas 
in Manaus was promoted, a rescue that 
still has repercussions in the cultural and 
artistic life of the extensive region.

 In Minas Gerais, one could highlight 
its work to transform Casa dos Contos in 
Ouro Preto, a true center of intellectual 
and historical diffusion, with information 
dissemination in three languages and 
made for a growing public.

The creator and author of the exploits, 
who could be classified as a visionary for 
what he has already done, warns of “the 
complexity of recovery in all its aspects, 
probably involving the full extent of the 
public area, which is used to give second 
place to necessary maintenance and 
preservation of its properties, something that 
inevitably leads to huge future expenses, due 
to managerial failures, doubtful and undue 
personal expenses or even the persistent 
disregard of untrained administrators that 
are unconcerned with the public property. 

Extending considerations about Eugenio 
Ferraz’s other and multiple activities in Brazil 
would not be appropriate, as they are beyond 
the scope of this publication. However, we 
emphasize the excellent performance when 
leading the Official Press of Minas Gerais, 
when he proved how much the organism 
could do for culture and intelligence in Minas, 
by adding splendid publications of the most 
interest in history to its routine schedule.

V

V

Manoel Hygino dos Santos | jornalista, escritor, autor de numerosos 
livros, contendo ensaios históricos e literários – Ex-assessor de Imprensa do 
Governo de Minas Gerais- Ouvidor da Santa Casa de Belo Horizonte, mem-
bro da  Academia Mineira de Letras. V
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Manoel Hygino dos Santos/Journalist, writer, author of many books, containing historical 
and literary essays – Former Press Officer of the Government of Minas Gerais – Ombudsman 
of Santa Casa de Belo Horizonte, member of the Minas Gerais Academy of Letters.
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Doorgal Gustavo Borges de Andrada | Desembargador - TJMG, Mem-
bro do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais

V

V

Doorgal Gustavo Borges de Andrada | Judge – TJMG, Member of the Historical Geographic 
Institute of Minas Gerais

Os bons ensinamentos nos falam que “quem conhece o passado, compre-
ende melhor o presente, e está melhor preparado para enfrentar o futuro”.

De fato, não há como negar que conhecendo o nosso passado e 
a nossa história, a vida se faz de forma muito mais segura e com uma 
visão ampliada, sendo que nos encontramos com o passado através 
dos livros e de bons museus.

O Dr. Eugênio Ferraz participa e convive dessas duas virtudes: 
como escritor e editor de livros, que resgata nossa história, e também 
como exemplar diretor e coordenador de museus, onde se preservam 
os reais equipamentos da realidade vivida.

Não seria justo, após a carreira vitoriosa e brilhante, negar que o 
nome de Eugênio Ferraz é festejado em todo meio cultural, jornalísti-
co e editorial, de Minas Gerais, e até mesmo no Brasil.

Poucas não são as suas grandiosas iniciativas em favor da pre-
servação do nosso passado, cabendo destacar e mencionar a “Casa 
dos Contos” de Ouro Preto, e a restauração do “Teatro Amazonas” 
de Manaus, dentre tantos trabalhos outros que se estenderiam por 
muitas linhas dessa página, seja em São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, ou Belém/PA.

É membro destacado do Instituto Histórico Geográfico Brasi-
leiro – IGH, e Chanceler da Comenda Ambiental Estância Hidro-
mineral de São Lourenço/MG, como também Chanceler da digna 
Comenda da Liberdade e Cidadania, que homenageia o nascimento 
do herói Alferes Tiradentes, (comemorada nas cidades de Ritápolis, 
São João Del Rei e Tiradentes/ MG).

Por último, como Diretor-Geral da Impressa Oficial de Minas Ge-
rais, editou obras importantes e singulares do estado Mineiro, dentre outras, 
destaca-se a reedição dos “Autos da Devassa da Inconfidência Mineira”.

Com destaque ao reconhecido brilho ante sua atuação em várias áreas 
da vida profissional, como visto acima, e diante de toda uma vida dedicada 
a cultura e a histórica, festejamos com satisfação e alegria a chegada da pre-
sente edição sobre as “Restaurações Singulares no Brasil”, que vem se juntar 
aos tantos outros magníficos trabalhos editoriais do Dr Eugênio Ferraz.

Nossos aplausos e permanentes parabéns ao ilustre Dr Eugênio 
Ferraz, que permite agora à sociedade brasileira ter acesso e conhecer 
o belo trabalho aqui catalogado.

Good teachings tell us that “those who 
knows the past, better understands the present, 
and are better prepared to face the future.”

In fact, there is no denying that knowing our 
past and our history, life is done in a much safer 
way and with an expanded vision, and we find 
the past through books and good museums.

Dr. Eugênio Ferraz participates and 
coexists with these two virtues: as a writer 
and a book publisher, who rescues our 
history, and also as exemplary director and 
coordinator of museums, where they preserve 
the real equipment of lived reality.

It would not be fair, after a victorious 
and brilliant career, to deny that Eugenio 
Ferraz’s name is celebrated in every 
cultural, journalistic and editorial milieu 
of Minas Gerais, and even in Brazil.

To mention a few of his many grandiose 
initiatives in favor of the preservation of our 
past, we can mention “Casa dos Contos” in 
Ouro Preto and the restoration of “Teatro 
Amazonas” in Manaus, among many other 
works that would extend this page in many 
lines, whether in São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, or Belém/PA.

He is a distinguished member of the 
Brazilian Geographical Historical Institute 
(IGH) and Chancellor of Comenda Ambiental 
Estância Hidromineral de São Lourenço 
(MG), as well as Chancellor of the honorable 
Comenda da Liberdade e Cidadania, which 
honors the birth of the hero Alferes Tiradentes 
(celebrated in the cities of Ritápolis, São João 
Del Rei and Tiradentes/MG).

Finally, as Director General of the Official 
Press of Minas Gerais, he edited important 
and singular works of Minas Gerais, among 
others, the reissue of “Autos da Devassa da 
Inconfidência Mineira” stands out.

With emphasis on the acknowledged 
brilliance of his work in various areas of 
professional life, as seen above, and in front 
of a life dedicated to culture and history, we 
celebrate with joy and joy the arrival of this 
edition on “Singular Restorations in Brazil”, 
which joins the many other magnificent works 
of Dr. Eugênio Ferraz.

Our applause and permanent congratulations 
to the illustrious Dr Eugênio Ferraz, who now 
allows the Brazilian society to have access and to 
know the beautiful work cataloged here.

V

V
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CAPÍTULO 1 CHAPTER 1

teatro 
amazonas
manaus

teatro 
amazonas

manaus

O Teatro Amazonas, monumento nacional da 
maior importancia para a cidade de Manaus, para 
o Amazonas e para o Brasil é um típico exemplar 
remanescente do fastígio econômico do fim do Sé-
culo XIX representado pela ascensão comercial da 
borracha na região.

O contexto histórico de suas origens, define 
cla ramente o nível cultural dos habitantes da cidade 
no final do Sé culo XIX, acostumados a empreender 
constantes viagens ao velho continente, berço da ci-
vilização ocidental, em pleno apogeu das manifesta-
ções da cultura de vanguarda.

V

V

The Teatro Amazonas, a national monument of great 
importance to the city of Manaus, to the Amazon and to Brazil, is 
a typical example of the economic success of the end of the 19th 
century, represented by the rubber commercial rise in the region.

The historical context of its origins clearly defines the 
cultural level of the inhabitants of the city at the end of the 19th 
century, accustomed to undertake constant journeys to the old 
continent, the cradle of Western civilization, at the apex of the 
manifestations of avant-garde culture.
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Histórico
Historic

No último quartel dos anos oitocentos, a capital amazônica, 
com sua população de cerca de 100 mil habitantes assi milando a cul-
tura do velho mundo graças a sua evolução econômica, ressentia-se 
de um espaço condigno e apropriado para a representação das artes 
cênicas e espetáculos grandiosos de renomadas companhias e de artis-
tas estrangeiros que aportavam na cidade.

Somava-se a isso, o “boom” da borracha, cujo ci clo econômico 
refletiu financeiramente na região e na população, mormente da 
capital, trazendo consigo, consequentemente, a neces sidade de pro-
gresso em todas as áreas.

No ano de 1881 foi apresentado o primeiro projeto legislativo 
para a construção do novo teatro, cuja aprovação demorada e poste-
rior início da obra deveu-se mais a discussões acerca do efetivo dis-
pêndio necessário que a vozes contrárias à iniciativa.

In the last quarter of the nineteenth 
century, the Amazonian capital, with its 
population of about 100,000 assimilating 
the culture of the old world thanks to its 
economic evolution, resented a suitable place 
for the representation of the performing arts 
and great spectacles renowned companies and 
foreign artists who contributed in the city.

In addition to this, the rubber boom, 
which economic cycle has reflected financially 
in the region and population, especially in the 
capital, consequently bringing with it the 
need for progress in all areas.

In the year 1881 the first legislative 
project for the construction of the new 
theater was presented, which delayed 
approval and subsequent beginning of 
the work was due more to discussions 
about the effective expenditure necessary 
than to voices opposed to the initiative.

V

V
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Nessa época, a cidade possuia apenas duas casas de espetáculos, 
o Eden Teatro e outro prédio para esse fim, o El Dorado, ambos par-
ticulares, se é que podem ser chamados pomposamente de “teatro”, 
pois, tratavam-se de construções toscas, adaptadas, sem as mínimas 
condições de funcionalidade para empreendimen tos de maior gran-
deza que, além de acanhados no tamanho, não se prestavam a apre-
sentações condizentes com a condição socioeconômica da população. 
Ali, entretanto, sob patrocínio do Governo, apresentavam-se vários 
artistas e companhias estrangeiras, como a “variedade cômica”, ence-
nando peças de autores renomados.

Ressentindo-se da necessidade de um local adequado para as re-
presentações das artes cênicas, surgiu, através do Deputado Antônio 
José Fernandes Júnior, a proposição inicial para a construção teatral 
que se denominou TEATRO AMAZONAS.

A leitura de tópicos do documento esclarece bastante o posicio-
namento de então, pois: 

At that time, the city had only two concert 
halls, the Eden Teatro and another building 
for that purpose, ElDorado, both private, 
if they can be pompously called “theater”, 
because they were rough constructions, 
adapted, without the minimum conditions 
of functionality for enterprises of greater 
magnitude that, in addition to being limited in 
size, did not lend themselves to presentations 
consistent with the socioeconomic condition 
of the population. There, however, under 
government sponsorship, various foreign artists 
and companies, such as the “comic variety”, 
were staging plays by renowned authors.

Respecting the need for a suitable 
place for the representations of the 
performing arts, the first proposition 
for the theatrical construction that was 
called TEATRO AMAZONAS arose, by 
Deputy Antônio José Fernandes Júnior.

The reading of topics in the document 
clarifies quite the positioning of the time, 
because:

V

V
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“Considerando que sem ha ver edifício próprio não teremos re-
presentações teatrais; cuja distração é incontestavelmente de utilidade 
e muito concorre para a civilização de nossa sociedade;

Considerando que a província se acha em condições de satisfa-
zer esta necessidade, que também concorre para o embelezamento da 
cidade, temos a honra de submeter à consideração desta Assembleia 
o seguinte projeto:

A Assembleia Legislativa Provincial do Amazonas
decreta:
Art. 1º - Fica o Presidente da província autorizado a despender 

no exercício de 1881 a 1882 a quantia de 60 contos com a construção 
de um teatro de alvenaria nesta cidade, e aquisição do terreno preciso.

Art. 2º - Esta obra será feita por arrematação precedendo edital, 
publicado nesta e na província vizinha.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Sessões da Assembleia Legislativa Provin cial do Amazo-

nas, 21 de maio de 1881.

“Whereas without proper building we 
will not have theatrical representations; 
which distraction is incontestably useful 
and strongly competes for the civilization 
of our society;

Considering that the province is in 
a position to meet this need, which also 
contributes to the beautification of the city, 
we have the honor to submit the following 
project to the consideration of this Assembly:

The Provincial Legislative Assembly 
of Amazonas

decrees:
Art. 1 - The President of the province is 

authorized to spend in the financial year of 
1881 to 1882 the amount of 60 thousand réis 
with the construction of a masonry theater in 
this city, and acquisition of the required land.

Art. 2º - This work will be done by 
auction preceding bidding, published in 
this and in the neighboring province.

Art. 3 - Contrary provisions are repealed.
Session Room of the Provincial Legislative 

Assembly of Amazonas, May 21, 1881.

V

V
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VOLUME II  | CAPÍTULO 1 | TEATRO AMAZONAS

A. J. Fernandes Jr. João Sebastião da Silva Lisboa”
Discussões quase que intermináveis acerca do dispêndio para a 

construção, orçada aleatóriamente sem qualquer parâmetro projeta-
do, provocavam acaloradas disputas nas votações orçamentiráias.

É interessante notar, entretanto, que discutia-se o “quantum” a 
ser destacado para a obra, não se questionando, porém, a necessidade 
da construção, ponto pacífico para todos os membros do legislativo. 
O custo, como se vê na mensagem de 1883, do Presidente Paranaguá, 
alterou-se sensivelmente:

Do início da construção, com projeto do Gabinete Português de 
Engenharia, ocorrido em 1884 até sua inauguração ofjcial em 31 de 
dezembro de 1896, com o Teatro ainda em obras de vulto, passaram-
-se vários anos. Muito tempo para aqueles que imaginaram-no em 
suas origens; pouco tempo, porém, se considerada a arrancada final 
da obra ainda por concluir.

Nesse período de dezessete anos, considerando-se a proposição ini-
cial, contratos vários foram desfeitos, a locali zação alterou-se, projetos 

A. J. Fernandes Jr. Joao Sebastiao da 
Silva Lisboa”

Almost endless discussions about 
construction expenditures, randomly budgeted 
without any projected parameters, provoked 
heated disputes over budgetary votes.

It is interesting to note, however, that 
the “quantum” to be highlighted for the 
work was discussed, but the construction 
need not be questioned, a peaceful point 
for all members of the legislature. The cost, 
as seen in the message of 1883, of President 
Paranaguá, changed considerably:

From the beginning of the construction, 
with a project of the Portuguese Engineering 
Office, which took place in 1884 until 
its official inauguration on December 31, 
1896, with the Theater still in great works, 
several years passed. Too much time for 
those who imagined it in its origins; a short 
time, however, if considered the final pull of 
the work yet to be completed.

In this seventeen-year period, considering 
the initial proposition, several agreements 
were terminated, the location altered, projects

V

V
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foram modificados, materiais imprescindíveis originalmente previstos 
perderam-se em viagens marítimas intercontinentais, sem que houvesse, 
contudo, qualquer demonstração de falta de interesse dos vários gover-
nantes pela casa de es petáculos. Destes, o que mais acalentou o término 
da obra foi Eduardo Ribeiro, que governava o Amazonas em meados da 
década de 1890, período de maior arrancada da monumental construção.

Ensina-nos o mestre da história amazônica e, em particular, o maior 
especialista do Teatro Amazonas, professor Mário Ypiranga Monteiro, em 
um de seus excepcionais trabalhos “Teatro Amazonas”, cujos volumes far-
tamente ilustrados e documentados somam cerca de um milhar de páginas, 
que as peripécias e incidentes envolvendo a edificação do Teatro foram inú-
meras, al gumas delas transcritas nesta obra. Sua memória histórica perma-
nece viva graças aos profundos estudos deste historiador que em suas obras 
reproduz fidedignamente o dia-a-dia do prédio desde as origens da maior 
obra de arte construída pelo homem na imensidão amazônica.

Em estilo neoclássico, o Teatro Amazonas foi inaugurado na 
última noite do ano de 1896 ainda com obras por fazer, tendo como 
marco dessa abertura a apresentação de “La Gioconda”, encenada 
por artistas italianos.

A inauguração imaginada pelo Presidente da Província Eduardo 
Ribeiro, que para tanto acelerara as obras, entretanto, somente viria a 
ocorrer na gestão de seu sucessor; assistida foi, porém, pelo anti go go-
vernante que tanto se empenhou para a realização daquele ato.

were modified, indispensable materials 
originally planned were lost on intercontinental 
sea voyages, without there being any 
demonstration of lack of interest of the various 
rulers by the house of spectacles. The one 
who most cherished the end of the work was 
Eduardo Ribeiro, who governed Amazonas in 
the mid-1890s, a period of greater uprooting 
of the monumental construction.

The master of Amazonian history teaches, 
and, in particular, the greatest expert of the 
Teatro Amazonas, professor Mário Ypiranga 
Monteiro, in one of his exceptional works 
“Teatro Amazonas”, which volumes, well-
illustrated and documented, total about a 
thousand pages, that the incidents involving 
the construction of the Theater were numerous, 
some of them transcribed in this work. Its 
historical memory remains alive thanks to the 
profound studies of this historian who in his 
works faithfully reproduces the daily life of the 
building since the origins of the greatest work of 
art built by man in the Amazonian immensity.

In a neoclassical style, the Teatro Amazonas 
was inaugurated on the last night of 1896, with 
works still to be done, with the performance of 
“La Gioconda”, staged by Italian artists.

The inauguration envisioned by the 
President of the Province, Eduardo Ribeiro, 
who accelerated the work, however, would 
only occur in the management of his 
successor; it was watched, however, by the 
former ruler who so much worked for the 
accomplishment of that act.

V

V
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Iniciava-se, pois, o ano seguinte, 1897, com o Teatro em 
plena atividade como demonstram as programações da época, se-
quenciais a partir de janeiro, sem contudo encontrar-se o Teatro 
efetivamente concluído.

As obras prosseguiram ate 1898 quando as monumentais de-
corações do brasileiro Crispim do Amaral e as notáveis pinturas do 
italiano Domenico De Angelis estavam sendo finalizadas.

Crispim do Amaral, (Olinda, PE, 1858 - Rio de Janeiro, RJ, 1911), 
era desenhista, caricaturista, ilustrador, cenógrafo, decorador e pintor. Es-
tuda em Recife com o pintor e cenógrafo francês Léon Chapelin. Aos 
18 anos, parte para o Norte do país. Em Belém, Pará, trabalha como 
cenógrafo e decorador no Teatro Providência e, em seguida, no Teatro da 
Paz. Publica caricaturas na imprensa paraense, fortemente impulsionada 
pela litografia do desenhista alemão Karl Wiegandt (1841-1908). Edita 
e ilustra o jornal O Estafeta (1879), sob o pseudônimo Puck, e lança a 
revista A Semana Illustrada (1887). Convive com artistas italianos ativos 
no Pará, como Leone Righini (1820-1884) e Luís Pignatelli. Entre 1894 
e 1896 trabalha na decoração do Teatro Amazonas. 

Em 1888, viaja a Paris com auxílio dos governos do Pará e 
Amazonas. Colabora como caricaturista no jornal Le Rire, onde 
publica a charge  Dum-Dum!  como crítica à guerra Anglo-Bôer. 
Pela publicação recebe uma reclamação do embaixador inglês e 
um processo na justiça francesa. Condenado a três anos de prisão, 
volta ao Brasil, fixa residência em Pernambuco e posteriormente 
no Rio de Janeiro. Executa cenários para operetas exibidas no Es-
paço Cinematógrafo Rio Branco.

É o primeiro diretor artístico do periódico  O Malho  (1902). 
Funda as revistas A Avenida (1903) – com a colaboração de Cardoso 
Jr. e Carlos Lenoir – e O Pau (1905), dedicada à crítica política local 
e internacional. Trabalha como caricaturista na revista O Século quan-
do falece, em 1911.

Domenico De Angelis, (Roma; 1852 – 1900), foi um pintor e 
decorador italiano responsável pela decoração interna dos dois prin-
cipais e mais conhecidos teatros da região Norte do Brasil, o Teatro 
Amazonas e o Teatro da Paz. Em Belém do Pará realizou outros di-
versos trabalhos na cidade. Também foi o escultor do Monumento 
Abertura dos Portos, em Manaus.

Migrou para a Amazônia no período áureo da exploração da 
borracha, para colaboração nas decorações do plano de urbaniza-
ção e arquitetônico da cidade de Belém, no período de plena ex-
pansão da commodity amazônica, participou da decoração interna 
do Teatro Nossa Senhora da Paz, na capital do Pará, e em 1891 
realizou várias obras, incluindo pinturas sacras dos dez altares la-
terais da Igreja da Sé de Belém com representações a Sant’Ana, Sa-
grada Família, São Jerônimo, Nossa Senhora do Rosário e outras 
divindades e santidades cristãs românicas. 

The following year, 1897, began, with 
the Teatro in full activity, as shown by the 
schedules of the time, sequential from 
January, without, however, the Teatro 
being effectively concluded.

The works continued until 1898 when 
the monumental decorations of Crispim do 
Amaral, Brazilian artist, and the remarkable 
paintings of the Domenico De Angelis, 
Italian artist, were being concluded.

Crispim do Amaral, (Olinda, PE, 1858 
- Rio de Janeiro, RJ, 1911), was a draftsman, 
caricaturist, illustrator, set designer, decorator 
and painter. He studied in Recife with the 
French painter and set designer Léon Chapelin. 
At the age of 18, he left to the North of the 
country. In Belém, Pará, he worked as a set 
designer and decorator at the Teatro Providência 
and then at the Teatro da Paz. He published 
caricatures in the Pará press, strongly influenced 
by the lithograph of the German designer Karl 
Wiegandt (1841-1908). He published and 
illustrated the newspaper O Estafeta (1879), 
under the pseudonym Puck, and launched the 
magazine A Semana Illustrada (1887). He lives 
with active Italian artists in Pará, such as Leone 
Righini (1820-1884) and Luís Pignatelli. 
Between 1894 and 1896 he worked in the 
decoration of the Teatro Amazonas. 

In 1888, he traveled to Paris with the help 
of the governments of Pará and Amazonas. He 
collaborated as a caricaturist in the newspaper 
Le Rire, where he published the cartoon 
Dum-Dum! as criticism of the Anglo-Boer 
war. By publication he received a complaint 
from the English ambassador and a lawsuit 
in the French court. Sentenced to three years 
in prison, he returned to Brazil, settled in 
Pernambuco and later in Rio de Janeiro. It 
sets scenarios for operettas exhibited at Espaço 
Cinematógrafo Rio Branco.

He was the first artistic director of the 
newspaper O Malho (1902). He founded 
the magazines A Avenida (1903) - with the 
collaboration of Cardoso Jr. and Carlos 
Lenoir - and O Pau (1905), dedicated to 
local and international political criticism. 
He was working as a cartoonist in the 
magazine O Século when he died in 1911.

Domenico De Angelis, (Rome, 1852 - 
1900), was an Italian painter and decorator 
responsible for the interior decoration of the 
two main and most well-known theaters in the 
Northern region of Brazil, Teatro Amazonas 
and Teatro da Paz. In Belém do Pará he 
carried out several other works in the city. 
He was also the sculptor of the Monumento 
Abertura dos Portos, in Manaus.

Migrated to Amazonia in the golden age 
of rubber exploration, to collaborate in the 
decoration of the urbanization and architectural 
plan of the city of Belém, in the period of full 
expansion of the Amazonian commodity, 
participated in the internal decoration of the 
Teatro Nossa Senhora da Paz in the capital of 
Pará, and in 1891 he carried out several works, 
including sacred paintings of the ten lateral 
altars of the Igreja da Sé de Belém - a church - 
with representations of Sant’Ana, Holy Family, 
St. Jerome, Our Lady of the Rosary and other 
Christian divinities and sanctities. and the foyer 
of the theater, both with Brazilian inspirations.
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Em 1894, retornou a Belém para o reinicio da execução de 
novos trabalhos na cidade. Em Manaus, parcialmente participou 
da decoração de alguns dos cômodos internos do Teatro Amazo-
nas  juntamente com Crispim do Amaral; entre suas realizações 
estão dois panos-de-boca e o foyer do teatro, ambos com inspi-
rações brasileiras. 

Seu declínio remonta aos primórdios do Sé culo XX, em conse-
quência direta da decadência econômica da borracha, mesmo período 
em que, até então, as doenças tropicais que vitimavam artistas de 
companhias internacionais não desistimulavam suas apresentações na 
monumental casa de espetáculos, edificada na Amazônia.

O descaso oficial, reformas equivocadas e o abandono generaliza-
do, aliados ao castigo climático, levaram o Tea tro, em algumas épocas, 
a um estado de quase destruição. Obras de arte desapareceram, sua 
decoração foi mutilada, peças de va lor sumiram como que por encanto 
e até de depósito para empresa estrangeira serviu o monumento.

In 1894, he returned to Belém for the 
resumption of the execution of new works in 
the city. In Manaus, he partially participated 
in the decoration of some of the internal 
rooms of the Teatro Amazonas together with 
Crispim do Amaral; among his achievements 
are two mouth cloths and the foyer of the 
theater, both with Brazilian inspirations. 

Its decline dates back to the 
early twentieth century, as a direct 
consequence of the economic decline 
of rubber, a period in which, until then, 
tropical diseases that had victimized 
artists from international companies did 
not discourage their performances in the 
monumental house built in the Amazon.

Official disregard, misrepresentation, 
and widespread abandonment, combined 
with climatic punishment, have in some eras 
led the Theater to a state of near-destruction. 
Works of art disappeared, their decoration 
was mutilated, pieces of value disappeared as 
if by magic and the monument served even 
as a deposit for foreign company.
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No final dos anos 1980, para grande satisfação daqueles 
que sabem o real valor desse inestimável patrimônio do povo 
amazonense, exemplo ímpar da cultura de seus antepassados, o 
TEATRO AMAZONAS, com seus quase 10.000 metros quadra-
dos de área e cerca de 800 lugares de espectadores, submeteu-se 
à maior restauração de sua história.

Nestes mais de cem anos, várias foram as interven ções ocorridas 
no TEATRO AMAZONAS, marcadamente as de 1929 e 1973, alia-
das a outras de menor porte.

Algumas delas vieram a deturpar mais a arquitetura primitiva 
que já não era a originalmente proposta, enquanto que outras, a de 
1973, e principalmente a atual, resgataram, em muito, a inicial im-
ponência do monumento, bem como dotaram o prédio de novas a 
avançadas técnicas para a representação das artes cénicas.

At the end of the 1980s, to the great 
satisfaction of those who know the real value 
of this priceless heritage of the Amazonian 
people, a unique example of the culture of 
their ancestors, TEATRO AMAZONAS, 
with almost 10,000 square meters of area and 
about 800 spectator places, has undergone 
the greatest restoration of its history.

In these more than one hundred 
years, several interventions were made in 
the TEATRO AMAZONAS, markedly 
those of 1929 and 1973, together with 
other smaller ones.

Some of them further misrepresented 
the primitive architecture that was no longer 
the originally proposed, while others, that of 
1973, and especially the present one, have 
largely redeemed the monument’s original 
magnificence, as well as endowed the 
building from new to advanced techniques 
for the representation of the performing arts.
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Restauração Restoration
Após meados da década de 1980, o TEATRO AMAZONAS 

ressentia-se da ação do tempo e das condições ambientais ad versas da 
região, aliada à deficiente manutenção física do monu mento.

Pequenos desabamentos de cornijas denunciando sérios proble-
mas na estrutura e comprometimento na agregação dos materiais, 
concomitantemente a presença de cupins quase imperceptível a ob-
servadores não treinados, não denunciavam a leigos o que mostrou-se 
claro, posteriormente, a técnicos especializados: a iminente ruína da-
quele que é considerado o maior patrimônio cultural do Amazonas, 
conhecido mundialmente pela sua imponência e grandiosidade, cre-
denciado entre os maiores e mais belos teatros do mundo.

Eram as ações das infiltrações, dos fungos delas decorrentes e 
dos cupins, que minavam, inexoravelmente, a solidez e a riqueza do 
edifício, deixando-o, a cada dia, mais expos to - e a seus usuários - a sé-
rios riscos de desabamentos e perdas incalculáveis das inúmeras obras 
de arte que o compõem.

After the mid-1980s, TEATRO 
AMAZONAS resented the time action 
and the adverse environmental conditions 
of the region, coupled with the poor 
physical maintenance of the monument.

Small collapses of cornices denouncing 
serious structural problems and compromising 
material availability, concomitantly with the 
presence of termites almost imperceptible 
to untrained observers, did not denounce 
the outsiders, which later became clear to 
specialized technicians: the imminent ruin of 
the one who is considered the greatest cultural 
patrimony of Amazonas, known worldwide 
for its grandeur, accredited among the largest 
and most beautiful theaters in the world.

The actions of infiltrations, fungi and 
termites that inexorably undermined 
the solidity and richness of the building, 
leaving it - and its users - more exposed 
to the serious risks of landslides and losses 
countless works of art that make it up.
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Foi quando nos anos de 1980, numa tomada de posição altamen-
te elogiável e exemplar que somente a homens de larga e abrangente 
visão ocorre, que o Governo do Estado, administrado pelo engenheiro 
Amazonino Mendes, demonstrando claramente uma característica dos 
dirigentes locais de preservar e valorizar seus bens culturais, empreen-
deu a restauração do TEATRO AMA ZONAS, visando a eliminação 
efetiva das causas dos danos, principalmente estruturais e também con-
sequentes da infestação xilofágica ali constatada.

A intervenção, urgente face a inúmeros riscos e danos detecta-
dos no monumento, foi realizada dentro dos mais mo dernos e cor-
retos parâmetros, de recuperação arquitetônica e artística, de forma 
a permitir as gerações futuras o gratificante retorno a uma época de 
glórias vivida pelos seus antepassados.

A par da enorme responsabilidade que lhe fora imposta para a 
recuperação e restauração do monumento, a empresa CONSTRU-
TORA COMAGI LTDA. preocupou-se, inicialmente, em buscar 
assessoria técnica específica em várias áreas junto a especialistas cre-
denciados em restaurações congêneres.

It was in the 1980s, in a highly 
praiseworthy and exemplary position that 
only men with a broad and comprehensive 
vision may have, that the State Government, 
administered by the engineer Amazonino 
Mendes, clearly demonstrating a characteristic 
of local leaders to preserve and value their 
cultural assets, undertook the restoration of 
TEATRO AMAZONAS, aiming at the 
effective elimination of the causes of damages, 
mainly structural and also consequent of 
xylophatic infestation found there.

The intervention, urgent due to the 
numerous risks and damages detected in 
the monument, was carried out within the 
most modern and correct parameters of 
architectural and artistic recovery, in order to 
allow future generations the gratifying return 
to a time of glories lived by their ancestors.

In addition to the enormous responsibility 
that had been imposed for the recovery and 
restoration of the monument, the company 
CONSTRUTORA COMAGI LTDA. 
was initially concerned with seeking specific 
technical advice in various areas from 
accredited specialists in similar restorations.
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Para tanto, a empresa contratada para a restauração, dirigi-
da pelos Drs. Ari Nantes Martins e Paulo Girardi, extremamente 
sensibilizados com a enorme responsabilidade depositada em sua 
empresa, e contando também, com a imprescindível assessoria 
da Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional / 
Fundação Nacional pro-Memória (SPHAN/FNPM), nas pessoas 
dos dirigentes, Dr. Jorge Derenji (Regional Norte, sediada em 
Belém, e Dra. Ana Lúcia Abrahim, Diretora local), assessorada 
por uma equipe de especialistas em vários setores, diagnosticou 
as causas da caótica situação física do teatro e indicou as soluções 
e tratamentos a partir de conceito estabelecido para a interven-
ção de tal magnitude.

Dos vários laudos então emitidos, verificou-se a gravidade da 
situação instalada, muito superior aquela inicialmente imaginada e 
superficialmente visível.

A premissa inicial a si mesmo imposta pela equi pe técnica foi de 
que qualquer intervenção em um monumento his tórico deve perse-
guir os objetivos essenciais de ser reversível e explícita de alguma for-
ma, a fim de não induzir o observador a engano na leitura, tomando 
por original algo que não o é de fato.

Na eventualidade de ser necessária adaptação de setores do mo-
numento a funções novas para as quais eles não ha viam sido pensados 
na origem, definiu-se a imposição de fazê-lo de modo a tornar pos-
sível a recuperação da forma primitiva no futuro, caso esta se torne 
necessária ou possível, foi uma das premissas.

Ao mesmo tempo, assim como novas intervenções deveriam fi-
car incorporadas a edificação, como referências à época em que foram 
feitas, pois, assim com novas modificações provocadas pelo tempo e 
pelo desgaste do uso, elas também passariam a fazer parte da história 
do monumento.

Aceitando-se o fato inquestionável de que os mo numentos 
são valiosos para a cultura ou porque foram lugar de aconteci-
mentos significativos como o lugar de nascimento, moradia ou 
morte de um vulto ilustre, local de assinatura de um documen-
to raro, ou porque são testemunhas, mais ou menos únicas e 
valiosas de uma época ou de um estilo - caso do Teatro Ama-
zonas - entendeu-se por resgatar-lhe ao máximo suas primitivas 
características, retornando-o ao seu original aspecto situado no 
contexto de uma época de opulência.

Definidas as premissas iniciais, evidenciou-se os diferentes as-
pectos individuais que vinham comprometendo as suas estruturas, 
decorações, componentes artísticos e demais instalações.

To this end, the company contracted for 
the restoration, led by Drs. Ari Nantes Martins 
and Paulo Girardi, extremely sensitized with 
the enormous responsibility deposited in 
their company, and counting also, with the 
indispensable advice of the Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / 
Fundação Nacional pro-Memória (Secretariat 
of National Historical and Artistic Heritage/
National Pro-Memory Foundation - SPHAN/
FNPM), Dr. Jorge Derenji (Regional North, 
based in Belém, and Dra. Ana Lúcia Abrahim, 
local director), assisted by a team of specialists 
in various sectors, diagnosed the causes of the 
chaotic physical situation of the theater and 
indicated the solutions and treatments from 
the concept established for the intervention of 
such magnitude.

From the various reports then issued, 
the severity of the situation was verified, 
far superior to that initially imagined and 
superficially visible.

The initial premise itself imposed by the 
technical team was that any intervention in 
a historical monument should pursue the 
essential objectives of being reversible and 
explicit in some way, in order not to induce 
the mistake to the observer’s reading, taking 
for original something that is not.

In the event that it is necessary to adapt 
sections of the monument to new functions 
for which they were not originally thought, 
the imposition was made to do so in order to 
make possible the recovery of the primitive 
form in the future, should it become necessary 
or possible, was one of the premises.

At the same time, as new interventions 
should be incorporated into the building, as 
references to the time when they were made, 
because, as well as changes caused by the time 
and the wear and tear of use, they would also 
become part of the history of the monument.

Accepting the unquestionable fact that 
monuments are valuable to culture or 
because they have been place of significant 
events such as birthplace, dwelling or death 
of an illustrious figure, place of signature 
of a rare document, or because they are 
witnesses, more or less unique and valuable 
of an era or a style - in the case of the Teatro 
Amazonas - was understood to rescue to 
its maximum its primitive characteristics, 
returning it to its original aspect situated in 
the context of a time of opulence.

Once the initial premises were 
defined, the different individual aspects 
that were compromising their structures, 
decorations, artistic components and 
other installations were evidenced.
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A principal causa dos danos verificados era proveniente da in-
tensa proliferação de cupins em todos os componentes madeireiros 
da edificação, desde o piso do palco, por exemplo, até as tramas de 
madeira de sustentação da tela decorativa do planfond da plateia.

Repetia-se, infelizmente, o que vem sendo constatado em inú-
meros outros monumentos históricos, em cujas intervenções até bem 
pouco tempo não se aplicavam técnicas completas e atualizadas de 
preservação de madeiras, cuidando-se, tão somente, da aplicação su-
perficial de imunizantes que, se impediam o aces so durante algum 
tempo de novas pragas xilofágicas, nada faziam para a eliminação 
das internamente instaladas que continuavam seu trabalho predador. 
Afora isto, a falta de manutenção correta por vários anos viria, fa-
talmente, como quase sempre vem ocorrendo, em inúmeras outras 
obras similares, a comprometer seriamente a edificação. Caixotes vá-
rios no sotão e inúmeros adereços de encenações guardados não se 
sabe há quantos anos nos porões, de monstraram ser uma das princi-
pais fontes de proliferação de cu pins no prédio.

É ponto pacífico que, face às novas tecnologias atualmente 
disponíveis, urge a necessidade de uma nova conceituação no trato 
e preservação de madeiras nas restaurações, aliada a acompanha-
mentos especializados no futuro permitindo-se a manu tenção dos 
trabalhos por longos períodos que não venham a descredenciar a 
execução efetuada, caracterizando-se, também, óbviamente, por 
uma grande economia futura sob todos os aspectos, pois, além da 
financeira há a que pode ser considerada mais importante, qual seja 
a não submissão do monumento a constantes intervenções que, em 
certos casos, para recuperar, causam mutilações. Em consequência, 
impõe-se uma rígida necessidade de manutenção preven tiva e con-
tinuada, em caráter técnico, preferêncialmente sob orientação dos 
especialistas que participaram da restauração.

A caótica situação física do Teatro Amazonas, evidente para ob-
servadores especializados, foi totalmente levantada através de laudos 
técnicos relativos as várias situações de precariedade existentes.

Os laudos, em sua essência, indicavam claramente a gravidade 
da situação encontrada, principalmente quanto à condição das ma-
deiras e das decorações artísticas da casa de espetáculos que levavam a 
iminente ruína o monumento e suas obras de arte.

As vistorias efetuadas retrataram por inteiro a condição rei-
nante, tanto externa quanto internamente, resultado de equívo-
cos anteriores e de manutenção deficiente ao longo dos anos, alia-
dos a inúmeros fatores adversos como o próprio clima, variações 

The main cause of the damages was from 
the intense proliferation of termites in all the 
timber components of the building, from 
the floor of the stage, for example, to the 
planks of wood supporting the decorative 
canvas of the planfond of the audience.

Unfortunately, they repeated what 
has been seen in many other historical 
monuments, in which interventions until 
very recently did not apply complete and 
up-to-date techniques of wood preservation, 
taking care of the superficial application of 
immunizing agents only, preventing access for 
some time from new xylophagic pests, but did 
nothing to eliminate the internally installed 
which continued its predatory work. Aside 
from this, the lack of correct maintenance 
for several years would inevitably, as in almost 
all other similar works, seriously deteriorate 
the building. Several crates in the loft and 
innumerable props of scenarios stored who 
knows for how many years in the basements, 
have proved to be one of the main sources of 
termite proliferation in the building.

It is imperative that, given the new 
technologies currently available, there is a 
need for a new concept in the treatment 
and preservation of wood in the restorations, 
combined with specialized follow-ups in 
the future, allowing the maintenance of the 
works for long periods that do not disqualify 
the work executed, also characterized, 
obviously, by a great future economy in all its 
aspects, since, in addition to the financial one, 
it can be considered more important, namely 
the non-submission of the monument to 
constant interventions which, in certain cases, 
to recover, cause mutilation. Consequently, 
there is a strict need for preventive and 
continuous technical maintenance, preferably 
under the guidance of the specialists who 
participated in the restoration.

The chaotic physical situation of the 
Teatro Amazonas, evident to specialized 
observers, was totally raised through 
technical reports regarding the various 
precarious situations that existed.

The reports, in their essence, clearly 
indicated the seriousness of the situation 
found, especially as regards the condition of 
the woods and the artistic decorations of the 
house of spectacles which led to the imminent 
ruin of the monument and its works of art.

The inspections carried out completely 
portrayed the prevailing condition, both 
externally and internally, as a result of 
previous misunderstandings and deficient 
maintenance over the years, combined 
with numerous adverse factors such as 
the climate itself, extreme variations
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extremadas de temperatura e umidade impostas pelas exigências mo-
dernas de conforto, além da própria utilização ativa do monumento 
que coloca suas obras de arte fora das ideais condições estáticas de 
conservação.

Infiltrações generalizadas, quer diretamente da cobertura, quer 
das corroídas tubulações embutidas de escoamento de águas pluviais, 
aceleravam a degradação física do edifício exposto ao rigor tropical, 
aumentando sensivelmente a proliferação de fungos apodrecedores 
em seus componentes madeireiros e crian do melhores condições para 
a degeneração do prédio por cupins que atacavam crescentemente os 
elementos estruturais e artísticos.

A presença de mofo fazia-se sentir nas pinturas através de man-
chas escuras que também eram visíveis nas paredes externas da edifi-
cação, perspectiva clara da ruinosa situação em que se encontrava a 
importante casa de espetáculos; (ou casa teatral).

Entretanto, o que se descobriu a seguir demonstrou cabalmen-
te que o Teatro Amazonas encontrava-se prestes a sofrer desmorona-
mentos parciais e submetido ao perigo da perda de suas obras de arte.

As minuciosas vistorias, complementadas no decorrer dos 
trabalhos, registraram, em cada caso, as reais e catastróficas con-
dições dos vários componentes do edifício, indicando-lhes tra-
tamentos e soluções visando a completa e total recuperação do 
Teatro Amazonas.

of temperature and humidity imposed 
by the modern exigencies of comfort, as 
well as the active use of the monument 
that places its works of art outside the 
ideal static conditions of conservation.

Generalized infiltrations, either directly 
from the roof or from the corroded 
rainwater drainage pipes, accelerated the 
physical degradation of the building exposed 
to tropical rigor, significantly increasing the 
proliferation of rotting fungi in its wood 
components and creating better conditions 
for the degeneration of the building by 
termites that increasingly attacked the 
structural and artistic elements.

The presence of mold was felt in 
the paintings by dark stains that were 
also visible on the exterior walls of 
the building, a clear perspective of the 
ruinous situation in which the important 
show house (or theatrical house).

However, what was discovered next fully 
demonstrated that the Teatro Amazonas was 
about to suffer partial collapses and submitted 
to the danger of the loss of its works of art.

The detailed surveys, complemented 
in the course of the work, recorded, 
in each case, the real and catastrophic 
conditions of the various components of 
the building, indicating treatments and 
solutions aimed at the complete recovery 
of the Teatro Amazonas.
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Do laudo então elaborado pelo engenheiro Eugênio Fer-
raz, responsável por restaurações do porte da Casa dos Contos 
de Ouro Preto e do Convento dos Mercedários de Belém, onde 
aplicou-se moderníssimas técnicas de restauração e preservação 
em geral, e, em particular de madeiras, fartamente documentadas 
nas publicações de sua autoria “A Casa dos Contos de Ouro Preto, 
En saio Histórico e Memória da Restauração no Ano do seu Bicen-
tenário”, e “Convento dos Mercedários de Belém do Pará, Breve 
Histó rico e Registro de sua Recuperação”, destacaram-se alguns 
tópicos esclarecedores acerca da situação encontrada no Teatro 
Amazonas, conforme se verificará adiante.

Iniciada a obra, e nessa altura sendo possível inspeções mais 
profundas em locais já despojados de tetos, pavimentações e re-
vestimentos, verificou-se que a gravidade das in festações era ainda 
maior que a até então constatada, havendo, por isso, necessida-
de de novas técnicas além das inicialmente previstas e adaptações 
destas em razão das singularidades estruturais da construção já 
visíveis. Exemplo disso foi a necessida de de tratamento de solo 
no entorno de todas as paredes do monu mento e substituição da 
extinção xilofágica em câmaras de gás por injeções e gotejamen-
tos com espaçamentos previamente calculados, face aos inúmeros 
pontos de fuga que poderiam comprometer a segurança do trata-
mento prescrito para aquelas peças irremovíveis.

From the report prepared by the engineer 
Eugênio Ferraz, responsible for restorations of 
the appearance of the Casa dos Contos de Ouro 
Preto and the Convento dos Mercedários de 
Belém, where modern techniques of restoration 
and preservation in general were applied, 
and particularly of hardwoods, extensively 
documented in his publications “A Casa dos 
Contos de Ouro Preto, Ensaio Histórico 
e Memória da Restauração no Ano do seu 
Bicentenário” (Casa dos Contos de Ouro Preto, 
Historical Essay and Memory of the Restoration 
in the Year of its Bicentennial), and “Convento dos 
Mercedários de Belém do Pará, Breve Histórico 
e Registro de sua Recuperação” (Convento dos 
Mercedários de Belém do Pará, Brief History and 
Record of its Recovery), stood out some clarifying 
topics about the situation found at the Teatro 
Amazonas, as will be shown below.

Once the work started, and at that time 
it was possible to inspect deeper areas already 
deprived of ceilings, pavements and coatings, it 
was verified that the severity of the infestations 
was even greater than the one observed until 
then, and therefore new techniques, in addition 
to those originally envisaged, were required, and 
their adaptations because of the structural features 
of construction already visible. An example of this 
was the need for soil treatment around all walls of 
the monument and replacement of xylophagic 
extinguishing in gas chambers by injections and 
drippings with previously calculated spacing, 
given the numerous vanishing points that could 
compromise the safety of the prescribed treatment 
for those irremovable pieces.
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Os cupins são responsáveis por grandes prejuízos que ocasionam 
no mundo inteiro.

Presentes na terra desde antes do aparecimento do homem, for-
mam um grupo de insetos sociais parecidos com as abelhas e formi-
gas, vivendo em colônias, com indivíduos alados ou não, represen-
tados por castas e mantendo um sistema de trabalho dividido, com 
cada grupo especializado em diversas atividades.

Um grupo, o dos sexuados alados que propaga a espécie, surge 
em certas épocas do ano em grandes quantidades nos cômodos ilu-
minados, perdendo ali suas asas e fundando novas colônias através do 
ataque às madeiras dos prédios.

Termites are responsible for major 
damage worldwide.

Present on earth since before the 
appearance of man, they form a group 
of social insects similar to bees and ants, 
living in colonies, with winged individuals 
or not, represented by castes and 
maintaining a divided work system, with 
each group specialized in diverse activities.

One group, that of the winged sexed 
ones that propagates the species, appears at 
certain times of the year in large quantities 
in the illuminated rooms, losing its wings 
there and founding new colonies by 
attacking the woods of the buildings.
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As infestações xilofágicas 
Xylophagic infestations 

As vigas de madeira separadoras dos pavimentos, com cabeças 
afixadas em paredes receberam, nestes locais, injeções e gotejamen-
tos imuno-fungicidas por meio de instalação de finos tubos de cobre 
lançados inclinadamente a partir dos cantos dos pisos superiores. Os 
tubos, ocultos por rodapés, destinam-se a futuros trabalhos de ma-
nutenção preventiva sob supervisão de técnicos especializados com 
plenas condições de auquilatar necessidades de diferentes tipos de 
produtos, volumes injetáveis e velocidades a fim de que não ocorram 
danos indesejáveis das aplicações em forros, paredes e, principalmen-
te, decorações abaixo si tuadas.

Da mesma forma, a trama madeireira de sustentação do planfond 
da plateia, intensamente contaminada a ponto de em alguns locais dei-
xar exposto o avesso da tela, recebeu sofis ticado tratamento por meio do 
encharcamento parcial das peças onde, após sulcadas, eram as mesmas 
submetidas à presença de trechos de algodão embebido em produtos 
imuno-fungicidas, num pro cesso demorado e varias vezes repetido sem 
que se deixasse ocor rer vazamentos no painel decorado; prudência esta 
até excessiva, pois, as composições químicas previamente preparadas e 
testadas mostraram compatíveis para o local da aplicação.

Peças madeireiras relativamente novas, porém contaminadas, 
foram sumariamente substituídas por outras de primeiríssima qua-
lidade previamente expurgadas em câmaras de gás para eliminação 
de possíveis insetos internamente instalados e a se guir tratadas por 
imersão, pincelamente e posterior gotejamento imuno-fungicida 
no local definitivo.

Os elementos decorativos em madeira foram submetidos a técni-
cas especiais de recuperação e preservação madeireiras, caso por caso, 
após o que aqueles elementos receberam suas restaurações específicas.

The wooden beams separating the 
floors with heads fixed to the walls received 
antifungal injections and drips at these sites 
by installing thin copper tubes tilted from 
the corners of the upper floors. The pipes, 
concealed by skirting boards, are intended for 
future preventive maintenance work under 
the supervision of specialized technicians with 
full conditions to meet the needs of different 
types of products, injectable volumes and 
speeds in order to avoid undesirable damage 
of the applications in linings, walls and, 
mainly, decorations located below.

In the same way, the audience 
support planfond wood frame, intensely 
contaminated to the point that in some places 
it exposed the reverse of the screen, received 
sophisticated treatment by means of the 
partial drenching of the pieces where, after 
grooved, were submitted to the presence of 
cotton swabs soaked in antifungal products, 
in a time-consuming and repeatedly 
repeated process without leaking of the 
decorated panel; almost excessive caution 
since the chemical compositions previously 
prepared and tested have shown compatible 
for the application site.

Relatively new, but contaminated, 
wood components were summarily 
replaced by first quality primers previously 
expurgated in gas chambers to eliminate 
possible internal insects and then treated 
by immersion, brush and subsequent 
antifungal drip at the final site.

The decorative elements in wood were 
subjected to special recovery techniques 
and wood preservation, case by case, 
after which those elements received their 
specific restorations.
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O grupo de operários constrói túneis que os protegem da luz, 
com partículas de terra e de suas dejeções, cimen tadas com a saliva. 
Vivem, assim, no escuro, andando por estrei tas passagens. Constitui 
este grupo, a maior parte dos termitei ros.

As estruturas e formas dos termiteiros são variáveis. As espécies 
podem ser divididas em dois tipos. O primeiro, que vive essencial-
mente da madeira, e o tipo subterrâneo, que a subdividido em térmi-
tes que constroem ninhos em arvores; os que constroem montículos 
de terra; os que tem ninhos formados por canais escavados no solo 
abaixo de pedras ou arvores e, finalmente, os térmites subterrâneos, 
que causam os maiores danos pelo fato de possuírem ninhos na terra, 
abaixo do nível do solo que, na maioria das vezes, se instalam nos edi-
fícios sem serem percebidos, por meio de túneis, de onde penetram 
junto as fundações. São os vulgarmente chamados “cupins de terra¨.

Os coleópteros (brocas) atacam qualquer tipo de madeira, de-
positando seus óvulos nos poros das mesmas. Desenvolvidas as larvas, 
estas começam a furar túneis em todo o interior da madeira.

Os fungos apodrecedores produzem a decomposição da madeira 
e, dependendo do seu tipo, atacam mais a lignina (substância que 
mantém juntas as células) do que as próprias células das madeiras.

Estes organismos xilófagos, conhecidos seus efeitos por prati-
camente todas as pessoas, atacam a madeira provocando crescente 
degradação de sua qualidade e resistência.

Foram todos encontrados em grandes quantidades e em vários 
focos de infestações no Teatro Amazonas!

A maior parte das madeiras que compõem o monumento são 
de boa qualidade e resistência, porém quase seculares, e em alguns 
casos acrescidas de enxertos, remendos, complementações e calços 
posteriormente adaptados que facilitaram a instalação e propagação 
dos insetos.

A elevada umidade local e falta de ventilação em alguns trechos 
de peças diminuíram suas resistências já debilitadas pelas infestações 
crescentes com o tempo.

Somada a isto, a introdução de madeiras de bai xa qualidade 
em intervenções anteriores e também por meio de restos de cenários 
abandonados nos porões agravaram sensivelmente o precário estado 
físico do prédio, conquanto os danos, por se encontrarem em madei-
ras parcialmente inacessíveis a observa ções superficiais, não se apre-
sentassem tão evidentes como os verificados quando devidamente 
localizados.

Todos os elementos em madeira que compõem o teatro, tanto 
os que ficam fora do alcance da vista como as peças estruturais em-
butidas e os que trabalham como tramas de apoio e sustentação de 
outros elementos, quanto aqueles aparentes e de caráter decorativo 
sofreram minuciosas vistorias técnicas a fim de aquilatar-se seu real 
estado de conservação e contaminação degradante.

The group of workers builds tunnels that 
protect them from light, with particles of earth 
and its waste, cemented with saliva. They live 
in the dark, walking through narrow passages. 
Most of the termites are in this group.

The structures and shapes of the 
thermistors are variable. Species can be 
divided into two types. The first, which lives 
essentially on wood, and the subterranean 
type, which subdivided it into termites that 
build nests in trees; those who build mounds 
of earth; the ones that have nests formed by 
channels excavated in the ground beneath 
stones or trees and, finally, the subterranean 
termites, that cause the greater damages by 
the fact of having nests in the earth, below 
the level of the ground that, in the majority 
of the times, settle in buildings without 
being perceived, through tunnels, from 
where they penetrate the foundations. These 
are the so-called “earth termites”.

Coleoptera (borers) attack any kind of 
wood, depositing their eggs in its pores. 
Developed the larvae, these begin to drill 
tunnels throughout the interior of the wood.

Rotting fungi produce wood 
decomposition and, depending on their type, 
attack more lignin (substance that holds cells 
together) than the wood cells themselves.

These xylophagous organisms, known 
their effects by practically all people, 
attack the wood causing an increasing 
degradation of its quality and resistance.

They were all found in large quantities 
and in several foci of infestations at the 
Teatro Amazonas!

Most of the woods that make up 
the monument are of good quality and 
resistance, but almost secular, and in some 
cases added grafts, patches, complements 
and later adapted blocks that facilitated the 
installation and propagation of the insects.

The local high humidity and lack 
of ventilation in some sections of parts 
diminished its, already weakened, resistances 
by the infestations increased with time.

In addition, the introduction of poor 
quality wood in previous interventions 
and also through abandoned remains in 
the basements significantly aggravated the 
precarious physical condition of the building, 
although the damages, because they are in 
wood partially inaccessible to superficial 
observations, do not were as evident as those 
found when properly located.

All the wood elements that make up 
the theater, both those that are out of sight 
and the built-in structural parts and those 
that work as support for other elements, 
as well as those that are apparent and of 
a decorative character, have undergone 
thorough technical in order to assess its 
real state of conservation and degrading 
contamination.
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Assim, verificou-se que os barroteamentos de fixação de forros 
e apoios de pisos encontravam-se violentamente comprometidos 
pela ação de cupins e fungos apodrecedores que já haviam destruído 
seus encabeçamentos embutidos sem ventilação nas paredes, grave 
erro que no decorrer do tempo acelerara os efeitos danosos de apo-
drecimento geral.

Em grande parte dos casos a gravidade era tamanha que aque-
les barrotes não mais serviam de sustentação, estan do apenas pre-
sos pelos forros e pisos. Estes, desnecessários di zer, encontravam-se 
também atacados.

A infestação xilofágica era tão intensa que, aliados a foco no 
último piso (sótão) proveniente de centenas de caixas de madeiras de 
baixíssima qualidade que guardavam, há vários anos, telhas para re-
posição, os cupins de terra vindos do solo tinham acesso às madeiras 
do interior dos vários pavimentos, a tudo danificando. Nos porões, 
restos de cenários em madeiras de baixa qualidade contribuíram para 
a infestação geral.

Os balcões dos camarotes apresentavam evidentes sinais de 
deterioração. Verificou-se que a situação era bem mais grave que 
a aparente antes das inspeções. Seus revestimentos frontais, literal-
mente, apresentavam somente a pintura, com o miolo de madeira 
já desaparecido pela ação dos insetos. Ali qualquer esforço rompia 
as peças e expunha a real situação agravante de toda a ambientação, 
pois, sempre havia continuidade das madeiras dos balcões para os 
pisos, paredes decoradas com peças de gesso estruturadas em ma-
deira, contato com forros, etc., criando a alarmante condição de 
comprometimento de todo o monumento.

Suas obras de arte internas encontravam-se totalmente expostas 
a essa contaminação presente desde as poltronas da plateia, pisos, for-
ros e palco ate a trama de sustentação do plafond da plateia.

Thus, it was found that the fixation of 
floor and ceiling supports were violently 
compromised by the action of rotting 
termites and fungi that had already 
destroyed their embedded headings without 
ventilation on the walls, a serious error that 
in the course of time had accelerated the 
damage effects of general rot.

In most cases the severity was so 
great that these bars no longer served 
as support, being only attached to the 
linings and floors. These, needless to say, 
were also attacked.

The Xylophagic infestation was so 
intense that, together with a focus on the 
top floor (attic) from hundreds of boxes of 
very low quality wood that had been in use 
for years, replacement tiles, ground termites 
from the ground had access to the inside 
the various floors, damaging everything. In 
the basements, traces of low-quality wood 
contributed to the general infestation.

The counters of the cabins had obvious 
signs of deterioration. It was found that the 
situation was much more serious than the one 
before the inspections. Its frontal coatings, 
literally, presented only the painting, with 
the kernel of wood already disappeared 
by the action of the insects. There, every 
effort broke the pieces and exposed the real 
aggravating situation of the whole setting, 
since there was always continuity of the 
woods from the counters to the floors, walls 
decorated with pieces of plaster structured 
in wood, contact with linings, etc., creating 
alarming compromising condition of the 
whole monument.

Its internal artworks were totally 
exposed to this contamination from the 
seats of the audience, floors, linings and 
stage to the support of the ceiling of the 
audience.
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Esta trama, formada por tiras de madeira cruzadas e em semi-
círculo sobre o tabuado de fixação da tela encon trava-se a tal ponto 
danificada que vários pontos de madeira es farinhada permitiam que 
se visse o avesso do tecido das esplendidas pinturas.

Também ruinosa situação de contaminação foi encontrada no 
plafond do salão nobre e no foyer da plateia.

As cornijas e frisos externos do Teatro Amazonas, em estuque, 
afora alguns pontos visivelmente danificados também não indicavam 
o elevado grau de comprometimento ali detectado, pois, o apodreci-
mento e contaminação xilofágica destruíra todo o interior madeireiro 
de sustentação dos elementos decorativos apoiados em madeiras que 
já não mais existiam.

 Os problemas evidenciavam os paliativos das várias interven-
ções anteriores, somados a manutenções e conservações ineficientes, 
uma vez que qualquer restauração de imóveis antigos carece da apli-
cação de técnicas corretas e efetivas, para eliminação das causas e sua 
manutenção sob permanente contro le - o que atualmente é possível 
mediante o emprego de técnicas de preservação madeireira por meio 
de tecnologias ainda de rara aplicação no país, que, além de não pro-
vocarem qualquer dano ao monumento, possibilitam, ainda, em al-
guns casos a preservação do original intocado.

A partir do momento da instalação de cupins em madeiras, a 
responsabilidade do conservador deve ser direcionada no sentido de 
manter em níveis baixos o ciclo predador-presa, fato que, em geral, 
não recebe a devida atenção. Ainda mais, a in trodução aleatória de 
madeiras de diferentes qualidades e baixa resistência - e por isso mes-
mo mais susceptíveis de maior contaminação acarreta, em curto pra-
zo, a contaminação do restante ma deireiro próximo.

A ruína total não se iniciara no Teatro graças à estrutura metálica 
da cobertura a salvo da proliferação que no último nível era intensa.

This frame, made up of strips of wood 
crossed in a semicircle on the canvas, was 
so damaged that several points of frosted 
wood allowed one to see the reverse of 
the fabric of the splendid paintings.

Also a ruinous situation of contamination 
was found in the ceiling of the noble hall 
and in the foyer of the audience.

The exterior cornices and friezes of 
the Teatro Amazonas, in stucco, besides 
some visibly damaged points, did not 
indicate the high degree of compromise 
detected there, since the rot and xylophagic 
contamination had destroyed all the interior 
wood supporting the decorative elements 
supported in wood that no longer existed.

The problems revealed the palliatives of 
the various previous interventions, coupled 
with inefficient maintenance, since any 
restoration of old real estate requires the 
application of correct and effective techniques 
to eliminate the causes and their maintenance 
under permanent control – which is currently 
possible through the use of techniques of 
wood preservation through technologies 
still rarely applied in the country, which, in 
addition to not causing any damage to the 
monument, still allow in some cases the 
preservation of the untouched original.

From the moment of the installation 
of termites on wood, the responsibility 
of the conservator should be directed 
towards keeping the predator-prey cycle 
at a low level, a fact that, in general, does 
not receive due attention. Moreover, 
the random introduction of wood of 
different qualities and low resistance – and 
therefore even more susceptible to greater 
contamination leads, in the short term, to 
the contamination of the remaining wood.

The total ruin did not begin in the 
Teatro thanks to the metallic structure of 
the cover, safe from the proliferation that 
in the last level was intense.
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Detectadas as deficiências e condições locais por técnico espe-
cializado, seu laudo propôs uma série de tratamentos que visaram à 
completa preservação do Teatro Amazonas.

A execução dos tratamentos contou com procedimentos moder-
nos utilizando-se métodos avançados no trato madeireiro, ao contrá-
rio de imunizações usuais que só tratam externa e superficialmente as 
madeiras não impedindo que a devastação interna continue, permitiu 
o efetivo ataque aos organismos predadores que corroíam interna-
mente as madeiras.

O trabalho começou pelo expurgo em câmaras de gás de todo 
madeirame (de primeira qualidade) introduzido na obra. Referido 
procedimento visou a eliminação de qualquer praga existente no in-
terior das madeiras, bem como de seus ovos e larvas.

A seguir foi feita a imunização das cabeças de barrotes por meio 
de barreiras químicas executadas através de injeções de substâncias 
imuno-fungicidas de forma a preencher os vazios dos volumes madei-
reiros com o material imunizante. Neste caso procedeu-se também à 

Once the deficiencies and local 
conditions were detected by a specialized 
technician, the report proposed a series 
of treatments aimed at the complete 
preservation of the Teatro Amazonas.

The performance of the treatments relied 
on modern procedures using advanced 
methods in the wood treatment, as opposed to 
usual immunizations that only treat externally 
and superficially the wood, not preventing the 
internal devastation to continue, allowed the 
effective attack to the predatory organisms that 
internally corroded the woods.

The work began by purging gas chambers 
of all wood (first quality) introduced in the 
work. Said procedure aimed at eliminating 
any pest existing inside the woods, as well as 
their eggs and larvae.

Immunization of crossbeams heads 
was then performed by chemical barriers 
performed by injections of antifungal 
substances to fill the voids of the lumber 
volumes with the immunizing material. In 
this case, the surrounding mortar was also

V

V

O tratamento madeireiro 
Wood treatment 



43

retirada da argamassa envolvente dos engastamentos de barrotes nas 
paredes, criando-se, naqueles pontos, correta ventilação das peças. Os 
furos para injeção dos produtos nas cabeças dos barrotes foram feitos 
nas junções de paredes e pisos acima, permitindo, com a instalação de 
finos tubos de cobre que ali ficaram, a possibilidade de futuras manu-
tenções sem qualquer necessidade de novas intervenções. O restante 
dos barrotes também recebeu injeções por gotejamento de forma a 
preencher seus vazios internos com repelentes e preservativos rela-
cionando-se antes, em modelos, as velocidades e tempos de aplicação 
para correta eficiência. As peças mais atacadas foram substituídas no 
todo ou em parte, dado o grau de comprometimento, por outras de 
primeiríssima qualidade previamente expurgadas e que receberam 
idêntica imunização.

Também foi feita imunização por pincelamento e pulverização 
nos forros, pisos e locais de confinamento de peças estruturais ime-
diatamente após os procedimentos já descritos.

No térreo, executou-se um tratamento de solo por meio de apli-
cações de produtos especiais em valetas perimetrais abertas ao longo 
do prédio e em pontos críticos do seu interior, a fim de eliminar os 
cupins de terra que subiam no monumento.

No foyer do salão nobre fez-se o tratamento por meio de pressão 
em tubos cravados ate certa profundidade no solo. Os furos, pou-
cos por sinal, nas placas de mármore do piso, de aproximadamen-
te 0,7 cm de diâmetro, posteriormente tamponados com botoeiras 
apropriadas, permitiram que o dano fosse mínimo na pavimentação, 
trazendo, entretanto, o beneficio do tratamento e a facilidade para 
futuras manutenções e vistorias.

Locais específicos, como detalhes arquitetônicos e obras de arte em 
madeira receberam o tratamento por meio de injeções imuno-fungicidas.

O plafond da plateia, um dos locais mais críticos do teatro, teve sua 
trama madeireira sulcada para aplicação de imunizantes face ao risco de da-
nos nas telas, daí a aplicação executada com produtos previamente testados 
e inofensivos às pinturas, num procedimento demorado, evitando-se por 
excesso de precaução, qualquer vazamento. Nos locais onde as peças de ma-
deira já estavam destruídas, após o tratamento as frestas foram preenchidas 
com material adequado e posterior camada isolante no con junto.

Em razão disto, e enfática a necessidade de permanente super-
visão e manutenção futura por técnicos especializados, preferencial-
mente dos participantes da restauração, evitando-se permiciosas re-
corrências xilofágicas, a fim de possibilitar uma perfeita durabilidade 
a esta exemplar obra de restauração.

Os vários elementos decorativos das fachadas o Teatro Amazonas, 
confeccionados em estuque, por possuírem a tra ma de sustentação in-
terna em madeiras violentamente atacadas por xilófagos, encontravam-
-se comprometidos, refletindo o processo nas bordas externas, provo-
cando fissuras no estuque e consequen te queda de suas partes.

removed from the wall studs, creating a 
correct ventilation of the tiles. The holes for 
injection of the products in the heads of the 
crossbeams were made in the junctions of 
walls and floors above, allowing, with the 
installation of fine copper tubes that were 
there, the possibility of future maintenance 
without any need for new interventions. 
The rest of the crossbeams also received drip 
injections in order to fill their internal voids 
with repellents and preservatives, relating, in 
models, the speeds and times of application 
for correct efficiency. The most attacked 
parts were replaced in whole or in part, given 
the degree of impairment, by others of the 
highest quality previously expurgated and 
given the same immunization.

Immunization was also done by 
brushing and spraying the ceilings, floors 
and confinement sites of structural parts 
immediately following the procedures 
already described.

On the ground floor a ground 
treatment was carried out by means of 
special products applications in perimeter 
ditches open throughout the building and 
at critical points inside it to eliminate the 
earth termites that climbed the monument.

In the foyer of the noble hall the 
treatment was made by means of pressure 
in pipes pinned to a certain depth in the 
ground. The few bore holes in the marble 
floor tiles, approximately 0.7 cm in 
diameter, later buffered with appropriate 
slabs, allowed the damage to be minimal 
in the pavement, bringing, however, the 
benefit of the treatment and the ease of 
future maintenance and inspections.

Specific sites such as architectural 
details and wooden work of art received the 
treatment through antifungal injections.

The plafond of the audience, one of the 
most critical places in the theater, had its 
wood frame grooved for the application of 
immunizers against the risk of damage to the 
canvases, hence the application executed with 
products previously tested and harmless to the 
paintings, in a time-consuming procedure, 
avoiding by exceeding precaution, any 
leakage. In the places where the pieces of wood 
were already destroyed, after the treatment the 
cracks were filled with suitable material and 
subsequent insulation layer in the set.

It emphasizes the need for permanent 
supervision and future maintenance by 
specialized technicians, preferably the 
participants of the restoration, avoiding 
permissible xylophagic recurrences, in 
order to provide a perfect durability to 
this exemplary work of restoration.

The various decorative elements of the 
Teatro Amazonas facades, made of stucco, 
because they have the internal support of 
wood violently attacked by xylophages, 
were compromised, reflecting the process 
on the outer edges, causing cracks in the 
stucco and consequent fall of its parts.
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Por absoluta inviabilidade de cogitar-se qualquer substituição 
desse madeirame sem comprometer seriamente o teatro, estabeleceu-
-se tratar ali mesmo, por gotejamento e aspersão, o que restara das 
madeiras, preenchendo-se os vazios com reforço estrutural a fim de 
retorná-los à primitiva estabilidade.

No andamento dos trabalhos, verificou-se a real dimensão do 
problema, sensivelmente superior ao originalmente imaginado, pois, 
sem exceção, em todas as fachadas o problema se repetia com gran-
de intensidade, advindo dai a urgência de um tratamento geral e de 
completo reforço estrutural.

Para tanto, as aberturas que foram efetuadas situaram-se fora 
das áreas de maior significado artístico. Quando o comprometimento 
encontrava-se nestas, foram instaladas formas devidamente escoradas 
com espuma, papelão e pedaços de madeirite, tudo seguindo um rit-
mo linear dos elementos, devidamente apoiadas sobre mãos francesas 
pousadas sobre andaimes.

Nos elementos decorativos já fissurados, procedeu-se a uma 
consolidação, em alguns casos antes, noutros depois da desinfecção 
e imunização.

Da mesma forma, a trama interna das paredes superiores do te-
atro que encontrava-se atacada por cupins, ainda que em estágio me-
nos avançado que do lado externo, necessitou do mesmo tratamento 
e consolidação, tendo esta se estendido até o arco do proscênio, com 
peças em gesso nele acopladas que também foram tratadas sem neces-
sidade da inconveniente e arriscada remoção.

Enfim, no tocante a estruturas madeireiras, executou-se um tra-
balho completo de restauração e preservação, eliminando-se as causas 
da ruína, e mantendo-se em condições de absoluto controle o ciclo 
predador-presa.

Because of the absolute impossibility of 
considering any substitution of this wood 
without seriously compromising the theater, 
it was established to treat, by dripping and 
sprinkling, what remained of the wood, filling 
the voids with structural reinforcement in 
order to return them to the primitive stability.

In the progress of the works, the real 
dimension of the problem was verified, 
considerably larger than originally thought, 
since, without exception, in all facades the 
problem was repeated with great intensity, 
hence the urgency of a general treatment 
and complete structural reinforcement.

For that, the openings that were made 
were located outside the areas of greater artistic 
significance. When the compromise was 
in these, duly supported forms with foam, 
cardboard and pieces of wood were installed, all 
following a linear rhythm of the elements, duly 
supported on French hands lodged on scaffolds.

In the decorative elements already 
cracked, a consolidation was carried 
out, in some cases before, in others after 
disinfection and immunization.

In the same way, the inner frame of 
the upper walls of the theater, which was 
attacked by termites, although at a stage less 
advanced than on the external side, required 
the same treatment and consolidation, 
which extended to the proscenium arch, 
with pieces in gypsum plaster coupled 
thereto which were also treated without the 
need for inconvenient and risky removal.

Finally, with regard to wood structures, 
a complete work of restoration and 
preservation was carried out, eliminating 
the causes of the ruin, and maintaining 
in conditions of absolute control of the 
predator-prey cycle.

V

V
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As restaurações pictóricas ficaram a cargo do especialista Orlan-
do Ramos Filho, cuja empresa, possui vasta experiência no restauro de 
obras de arte em monumentos históricos do país, principalmente em 
Minas Gerais onde a formação do renomado restaurador iniciou-se por 
Ouro Preto, sua terra natal, passando por cargo de chefia no Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.

Foi necessária a restauração dos elementos decorativos do teatro, 
comprometidos nos últimos anos pelo desgaste natural face a impos-
sibilidade de se seguir regras básicas de conservação em um teatro em 
seu pleno funcionamento, pois, numa condição impor-se-ia a neces-
sidade do local ser estático, passivo, em situação idem de conservação 
e, noutra condição, mantê-lo com área funcional, ativo, e consequen-
temente sujeito a todos os riscos inerentes a esta situação.

A tendência mais forte é a de se manter, sempre que possível, 
a obra de arte como elemento vivo no seu contexto original, privile-
giando a sua função social.

Entretanto, seus efeitos logo se fizeram notar nas pinturas artís-
ticas sobre tecidos no interior do Teatro Ama zonas, onde se verificou 
um processo intenso de descolamento da policromia, principalmen-
te em decorrência da variação extremada de temperatura e umidade 
provocadas por ar condicionado.

Também o uso de potentes lâmpadas e holofotes com seus raios 
infravermelhos e a baixa ventilação natural, ge ram tensões diferenciadas 
nos suportes e extratos das pinturas provocando microfissuras e conche-
amentos antecessores do deslocamento e queda das capas das pinturas.

The restoration of paintings was done 
by the specialist Orlando Ramos Filho, 
whose company has extensive experience 
in the restoration of works of art in historic 
monuments of the country, especially in 
Minas Gerais where the formation of the 
renowned restorer began with Ouro Preto, 
passing through the position of head 
of the State Institute of Historical and 
Artistic Heritage of Minas Gerais.

It was necessary to restore the decorative 
elements of the theater, compromised in 
the last years by the natural wear and tear, 
due to the impossibility of following the 
basic rules of conservation in a theater in 
its full functioning, because, in a condition, 
it would be necessary to be static, passive, 
in the same situation of conservation and, 
in another condition, maintain it with 
functional, active area, and consequently 
subject to all risks inherent to this situation.

The strongest tendency is to maintain, 
whenever possible, the work of art as a 
living element in its original context, 
privileging its social function.

However, its effects soon became apparent 
in the artistic paintings on fabrics inside the 
Teatro Amazonas, where there was an intense 
process of polychrome detachment, mainly 
due to the extreme temperature and humidity 
variation provoked by air conditioning.

Also the use of powerful lamps and 
spotlights with their infrared rays and the 
low natural ventilation, generate different 
tensions in the substrates and extracts of 
the paintings provoking micro cracks and 
conchings, predecessors of the displacement 
and fall of the layers of the paintings.

V

V

As decorações recuperadas 
The recovered decorations
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Naquele painel, somava se ao já descrito a infiltração direta de 
águas pluviais que degradou ainda mais a obra criando manchas, em 
sua maioria imunes a tratamentos de limpeza. Os grampos de ferro, 
oxidados, provocaram rupturas no tecido e em seu contorno, mesmo 
efeito provocado pela destruição dos apoios madeireiros por insetos 
xilofágicos, rompendo a tela com facilidade a partir de sua própria 
oscilação térmica.

Partindo-se da constatação de que, afora os problemas comen-
tados, a restauração anteriormente efetuada naquele forro foi correta, 
entendeu-se por aplicar os mesmos materiais já existentes ou, pelo 
menos, quimicamente compatíveis.

Assim, executou-se no painel a remoção dos grampos oxidados, 
cuidadosamente, com espátulas odontológicas: limpeza preliminar 
para eliminação da poeira superficial, com trinchas suaves; fixação 
da policromia em deslocamento; limpeza química, em deslocamento; 
limpeza química, em conjunto com a fixação da policromia, executa-
da com hastes algodoada; consolidação do forro de madeira; preen-
chimento de lacunas; reintegração cro mática, valorizando o aspecto 
estético e formal da obra; envernizamento final e remoção de repintu-
ras em três camadas sobre a datação original, com bisturis e espátulas 
odontológicas.

No plafond de 220m², concluído em 1896 e confeccionado em 
Paris sob orientação de Crispim do Amaral, há a representação de 
quatro alegorias cénicas, situadas em fingimento arquitetônico, com 
balaustradas na parte inferior e vazados estilizados e guirlandas de 
flores na superior. As representações alegóricas correspondem a per-
sonagens da ópera de Carlos Gomes envolvendo um busto seu sobre 
o palco; no extremo oposto, uma representação sombria da tragédia; 
em uma lateral uma festiva alegoria à dança e em outra lateral uma 
suave cenografia da música.

In that panel, added to the already 
described direct infiltration of rainwater that 
further degraded the work creating stains, 
mostly immune to cleaning treatments. 
Oxidized iron staples caused ruptures in the 
tissue and its contour, the same effect caused 
by the destruction of the wood supports 
by xylophagous insects, easily breaking the 
screen from its own thermal oscillation.

Based on the observation that, 
apart from the problems discussed, the 
restoration previously performed on 
that liner was correct, it was understood 
to apply the same existing or at least 
chemically compatible materials.

Thus, the removal of the oxidized staples 
was carefully carried out with dental spatulas: 
preliminary cleaning for elimination of 
superficial dust with soft brushes; fixation 
of polychromy in displacement; chemical 
cleaning, shifting; chemical cleaning, together 
with polychrome fixation, performed with 
cotton rods; consolidation of wood lining; 
filling gaps; chromatic reintegration, valuing 
the aesthetic and formal aspect of the work; 
final varnishing and removal of three-layer 
repainting over original dating, with scalpels 
and dental spatulas.

In the plafond of 220m², completed 
in 1896 and made in Paris under the 
guidance of Crispim do Amaral, there is 
the representation of four scenic allegories, 
situated in architectural pretense, with 
balustrades in the lower part and stylized 
leavings and garlands of flowers in the 
upper. The allegorical representations 
correspond to characters of Carlos Gomes’ 
opera involving a bust of him on the 
stage; at the opposite extreme, a shadowy 
representation of the tragedy; on one side 
a festive allegory to dance and on another 
side a soft set of music.

V

V

O plafond da plateia
The plafond of the audience

O pano de boca, além do já descrito, ganha uma forte tensão 
extra provocada pela necessidade de sua constante movimentação.

A tecnologia e exigências de conforto da atualidade interferiam, 
portanto, na conservação dos elementos artísticos de obras de arte 
existentes no Teatro Amazonas.

Por isso foram necessários novos trabalhos de restauração nos 
elementos artísticos do teatro, também no sentido de conservação, 
pois, os mesmos se encontravam em estado precário.

The cloth, besides the already described, 
gains a strong extra tension caused by the 
necessity of its constant movement.

The technology and comfort requirements 
of the present time interfered, therefore, in the 
conservation of the artistic elements of works 
of art existing in the Teatro Amazonas.

Therefore, new restoration work was 
necessary in the artistic elements of the 
theater, also in the sense of preservation, 
since they were in a precarious state.

V

V
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Também do Crispim do Amaral, com cerca de 190m2, repre-
senta o encontro das águas, isto é, o encontro dos rios Ne gro e So-
limões, que formam o Amazonas, com figuras alegóricas humanas 
absorvendo o naturalismo regional nas cenografias e na paisagem.

Composto em lona de algodão, encontrava-se danificado 
pelos problemas climáticos e de iluminação direta acrescidos das 
tensões geradas pelos monofilamentos de nylon da restau ração 
anterior, além, evidentemente, de sua constante movimentação 
ascendente e descendente. Além do mais, apresentava vários fu-
ros na altura dos olhos feitos por atores para sentir a presença da 
plateia antes das apresentações.

Sua restauração obedeceu, também, ao principio  da continui-
dade, trocando-se os remendos por enxertos, pois estes, por ocupa-
rem uma área de encaixe dentro das lacunas, situam-se nos mesmos 
alinhamentos do suporte.

Seu tratamento consistiu de várias etapas, compostas, de fixação 
da policromia, remoção dos remendos, aplicação de enxertos, limpeza 
química, reintegração cromática e envernizamento final.

Also of Crispim do Amaral, with 
about 190m2, represents the encounter 
of the waters, i.e. the meeting of the 
rivers Negro and Solimões that form the 
Amazonas, with allegorical human figures 
absorbing the regional naturalism in the 
scenography and the landscape.

Composed in cotton canvas, it was 
damaged by the climatic problems and direct 
lighting added by the tensions generated 
by nylon monofilaments of the previous 
restoration, besides, of course, its constant 
upward and downward movement. In 
addition, it had several holes at the height of 
the eyes made by actors to feel the presence 
of the audience before the presentations.

Its restoration also obeyed the principle 
of continuity, replacing the patches with 
grafts, since these, because they occupy an 
area of fit within the gaps, lie in the same 
alignments of the support.

Its treatment consisted of several stages, 
composites, fixation of polychromy, 
removal of patches, application of 
grafts, chemical cleaning, chromatic 
reintegration and final varnishing.

V

V

O pano de boca
The cloth
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O plafond do Salão Nobre, de quase 130m2, pintado em 1899 
por Domenico de Angelis sobre tecido de linho colado em forro de 
madeira, representando a glorificação das Belas Artes com alegorias da 
pintura, da escultura, da arquitetura, da tragédia, da comedia, da músi-
ca, da dança e do canto coral, com intensos deslocamentos da policro-
mia agravados pela proteção de fibra de vidro colocada em seu dorso há 
algum tempo, criando um efeito estufa, recebeu fixação da policromia e 
limpeza química em maior intensidade dado seu estado precário.

Igualmente nas mesmas condições dos elementos anteriores, foram 
devidamente restaurados os outros elementos decorativos do teatro como 
os panos triangulares representando pares de amorinos sobre fundo de 
folhas de ouro, em telas de algodão, desesseis ao todo, atribuídos a Silvio 
Centofanti a partir do projeto de De Angelis; as colunas do Salão Nobre, 
pintadas por De Angelis; em imitação de mármore, a tempera sobre ges-
so, mereceram restauros específicos já que os gessos, submetidos a cho-
ques mecânicos, também encontravam-se danificados.

Os lustres, tanto o da sala de espetáculos quanto os do Salão Nobre, 
o primeiro com mangas de vidro e em bronze, repintado de preto, e dos 
demais, venezianos de cristal, retornaram às suas condições originais.

O Terraço do Salão Nobre, as esculturas de ferro, repintadas e oxi-
dadas, os elementos em estuque, enfim, toda a de coração do teatro rece-
beu sua devida reconstituição dentro de corretos e modernos parâmetros 
de técnicas de restauração, retornando assim ao seu primeiro esplendor.

The plafond of the Salão Nobre, almost 
130m2, painted in 1899 by Domenico de 
Angelis on linen fabric glued in wood lining, 
representing the glorification of Fine Arts with 
allegories of painting, sculpture, architecture, 
tragedy, comedy, music, dance and choral 
singing, with intense displacements of 
polychromy aggravated by the protection of 
fiberglass placed on its back for some time, 
creating a greenhouse effect, received fixation 
of polychromy and chemical cleaning to a 
greater extent given its precarious state.

Also in the same conditions as the 
previous elements, the other decorative 
elements of the theater were duly restored, 
such as the triangular cloths representing pairs 
of amorines on a background of gold leaves, 
in cotton canvases, in the whole, attributed 
to Silvio Centofanti from the project of De 
Angelis; the columns of the Salão Nobre, 
painted by De Angelis; in imitation of marble, 
the tempera on plaster, deserved specific 
restorations since the plasters, submitted to 
mechanical shocks, were also damaged.

The chandeliers, both the performance 
hall and the Salão Nobre, the first with 
glass and bronze sleeves, repainted in 
black, and the other, Venetian glass, 
returned to their original condition.

The Terrace of the Salão Nobre, the iron 
sculptures, repainted and oxidized, the stucco 
elements, finally, all the heart of the theater 
received its due reconstitution within correct 
and modern parameters of techniques of 
restoration, returning to its first splendor.

V
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O salão nobre
The noble hall

Composto de modelagens de cariatides e carrancas, elementos 
fitomorfos e arabescos em purpurina. No arco da cobertura, o nome 
de Eduardo Ribeiro, governante que deu grande impulso à constru-
ção do teatro, e abaixo, balcões com balaustrada en cimando telas com 
carrancas ao centro do painel, rodeada de motivos fitomorfos utili-
zados. O conjunto é de fins dos anos 1800 e as telas de Crispim do 
Amaral em tempera proteica sobre algodão.

No proscênio procurou-se resgatar as tonalidades primitivas 
além da consolidação estrutural das balaustradas, remoção dos pregos 
e reintegração cromática.

Da mesma forma, o conjunto de máscaras das varandas da pla-
teia, envoltas em decorações de motivos fitomorfos pintados em pur-
purina em processo de oxidação, recebeu limpeza quí mica.

Composed of caryatids and carrancas 
modeling, phytomorphic and arabesque 
elements in glitter. In the arc of the roof, 
the name of Eduardo Ribeiro, ruler who 
gave great impulse to the construction 
of the theater, and below, balconies with 
balustrade surmounting scanty screens 
in the center of the panel, surrounded by 
phytomorphic motifs used. The set is from 
late 1800s and the screens of Crispim do 
Amaral in tempera proteica on cotton.

In the proscenium they tried to 
recover the primitive tonalities beyond the 
structural consolidation of the balustrades, 
nail removal and chromatic reintegration.

In the same way, the set of masks of the 
balconies of the audience, wrapped in decoration 
of phytomorphic motifs painted in purpurine in 
oxidation process, received chemical cleaning.

V

V

O proscênio
The proscenium
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Uma das mais gratas surpresas ocorridas nesta restauração foi a 
descoberta de um pano de boca opcional, dos primórdios do Teatro 
Amazonas, que constituiu um fator de destaque pro porcionando à 
restauração um significado muito maior com esta descoberta e sua 
próxima recuperação.

O fato de trazer ao conhecimento publico uma obra de arte 
desconhecida, e por si só auspicioso é historicamente relevante. En-
tretanto, trazê-la de volta devidamente restaurada com uma apresen-
tação estática condigna e com sua sobrevida assegurada, multiplica a 
maior importância do fato, tornando-o símbolo de uma intervenção, 
principalmente quando se trata de uma obra de arte de tal valor ar-
tístico e histórico.

Era dramático o estado em que se encontrava o pa no de boca: 
dobrado e jogado em canto úmido por vários anos, so freu todas as 
violências prejudiciais a uma pintura sobre tecido. O suporte de 
algodão teve suas fibras distendidas e apodrecidas pela umidade 
constante, além de rupturas diversas consequentes de pressões me-
cânicas. Sua base de preparação e a policromia sofreram violentos 
processos de variação térmica e tensionamento apre sentando deslo-
camento vários com reflexos acentuados na sua apre sentação formal 
espelhada em grandes falhas.

One of the most pleasant surprises in this 
restoration was the discovery of an optional 
cloth, from the beginnings of the Teatro 
Amazonas, which was a highlight, giving 
the restoration a much greater meaning with 
this discovery and its next recovery.

The fact of bringing to the public 
knowledge of an unknown and 
auspicious work of art is historically 
relevant. However, to bring it back 
properly restored with a dignified static 
presentation and with its assured survival, 
multiplies the greater importance of 
the fact, making it the symbol of an 
intervention, especially when it is a work 
of art of such artistic and historical value.

Dramatic was the state of the cloth: 
folded and played in wet corner for several 
years, suffered all the harmful violence to 
a painting on cloth. The cotton support 
had its fibers distended and rotted by 
the constant humidity, besides diverse 
ruptures consequent of mechanical 
pressures. Its base of preparation and the 
polychromy underwent violent processes 
of thermal variation and tensioning 
presenting several displacements with 
sharp reflexes in its formal presentation 
mirrored in great flaws.

V
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Uma grande descoberta: outro pano de 
boca original

A great discovery: another original cloth
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As tonalidades, esmaecidas pelo efeito do descaso a que estive-
ra a obra relegada, quase não existiam, caracterizan do um acelerado 
processo de desgaste no limiar da condição a par tir da qual sua recu-
peração se tornaria impossível.

Procedeu-se à sua efetiva recuperação que deverá tornar-se um 
dos grandes marcos desta obra, definindo-se o local de sua exposição 
permanente junto ao pano de boca existente.

The shades, weighed down by the effect 
of neglect to which the work had been 
relegated, almost did not exist, characterizing 
an accelerated process of wear and tear on 
the threshold of the condition from which 
its recovery would become impossible.

Its effective recovery was made, which 
should become one of the great milestones of 
this work, defining the place of its permanent 
exhibition next to the existing cloth.

V
V

Além dos problemas detectados nas estruturas de madeira e nas 
decorações, inúmeros outros pontos do teatro receberam vistorias e pros-
pecções a fim de detectar-se a extensão dos demais problemas existentes.

Instalações hidráulicas e sanitárias, em precário estado com pe-
ças quebradas, grandes vazamentos e tubulações corroídas tiveram 
que ser refeitas. Os banheiros e camarins fo ram modificados visando 
maior conforto aos usuários.

O sistema de escoamento de águas pluviais, antes em tubulações em-
butidas e perfuradas com vazamentos acarretando sérios danos ao teatro, 
após exaustivos estudos, foi executado horizontalmente e aparente, com 
descidas laterais ao nível da ordedura, o que facilitará sua constante ma-
nutenção, pois, qualquer vazamento ou rompimento das tubulações per-
mitirá o conserto sem que sejam necessárias demolições ou outros estragos 
maiores. As descidas foram concentradas em 2 shafts também aparentes.

Besides the problems detected in the 
wooden structures and in the decorations, 
innumerable other points of the theater received 
surveys and prospections in order to detect the 
extension of the other existing problems.

Hydraulic and sanitary facilities, in 
poor condition with broken parts, large 
leaks and corroded pipes had to be redone. 
The bathrooms and dressing rooms were 
modified to provide greater comfort to users.

The system of drainage of rainwater, 
previously in built-up pipes and perforated 
with leaks causing serious damages to the 
theater, after exhaustive studies, was executed 
horizontally and outstandingly, with lateral 
descents at the level of the ordinance, which will 
facilitate its constant maintenance, since, any 
leakage or rupture of the pipelines will allow 
the repair without the need for demolitions 
or other major damages. The descents were 
concentrated in 2 shafts also outstandingly.

V
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Outros trabalhos
Other works
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Local que permitia permanente foco de infiltrações de águas 
pluviais em razão de telhas quebradas e inexisten tes em vários locais, 
sua recuperação foi possível em razão da fabricação de novas telhas 
vitrificadas que completarão o conjunto.

As telhas originais, ainda restantes, importadas da França, e que 
haviam recebido pinturas sobre sua vitrificação original para asseme-
lharem-se às novas instaladas em reforma anterior, vem sendo limpas 
e tendo essa indevida pintura removida.

A cobertura da cúpula, composta por quase 35.000 telhas-es-
cama, retornou, então, ao seu aspecto original e as telhas primitivas 
foram preservadas para testemunho de sua originalidade.

A site that allowed a permanent focus 
of rainwater infiltration due to broken 
tiles and nonexistent sites, its recovery was 
possible due to the manufacture of new 
glazed tiles that will complete the set.

The original tiles, still remaining, 
imported from France, which had received 
paintings on their original vitrification to 
resemble the new ones installed in previous 
refurbishment, have been cleaned and this 
undue paint removed.

The roof of the dome, made up of 
almost 35,000 scale tiles, then returned to its 
original appearance and the primitive tiles 
were preserved to testify to its originality.

V
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A cúpula 
The Dome 

Outro problema grave constatado nas prospecções dizia respeito 
ao muro de pedras externo. Grande parte das pedras de arenito havia 
sido anteriormente substituída por argamassa; mesmo aquelas par-
cialmente danificadas também foram emassa das. Como foi impos-
sível a integração cromática do conjunto, os restauradores de então 
acabaram criando uma das maiores falhas conceituais constatadas no 
monumento: simplesmente pintaram todas as pedras dos muros em 
tom avermelhado.

Atualmente remove-se aquela pintura, substitui-se as falhas das 
pedras por outras lapidadas a partir de gabari tos móveis que defi-
niram os diversos poliedros. A tonalidade foi a original das pedras, 
formada por um mesclado de tons que varia do quase branco ao ró-
seo. Será este outro trabalho que se desta cará enfaticamente para os 
apreciadores do teatro.

Another serious problem encountered 
in the surveys was the external stone wall. 
Much of the sandstone had previously 
been replaced with mortar; even those 
partially damaged were also plastered. As 
the chromatic integration of the set was 
impossible, restorers then created one of 
the major conceptual flaws noted in the 
monument: they simply painted all the 
stones in the walls in a reddish shade.

Nowadays, this painting is removed, 
replacing the faults of the stones by 
other stones from the movable frames 
that defined the various polyhedra. The 
tonality was the original of the stones, 
formed by a mixture of tones that 
varies from almost white to rosy. It will 
be this other work that will stand out 
emphatically for the lovers of the theater.

V
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O muro falsificado
The Fake Wall
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A pavimentação externa, em blocos asfálticos, encontrava-se 
bastante falha em função do desaparecimento de enor me quantidade 
dos blocos antigos. Em processo artesanal, confec ciona-se atualmente 
centenas de blocos para completar o conjunto composto de milhares 
de peças.

A rede de combate a incêndio foi sensivelmente ampliada au-
mentando a segurança contra sinistros; instalações elétricas com pro-
blemas vem sendo refeitas e ampliadas; a iluminação de emergência 
encontra-se em processo de ampliação, bem como instala-se rede te-
lefônica completa. Adaptou-se intercomunicação cênica e ar condi-
cionado com regulagem individual para cada um dos camarins, sendo 
estas, parte das melhorias implantadas.

A adaptação de iluminação especial e externa que valorizou 
enormemente o monumento e um dos destaques introduzidos, en-
grandecendo ainda mais a arquitetura do teatro e proporcionando 
belíssimo efeito na apreciação noturna da imponente edificação.

Estudou-se a reconstituição das cores originais dos ambientes, 
harmonizando-as à identidade visual do monumento, através de 
prospecções em camadas de tintas ate chegar-se à primitiva pintura 
sem prejudicá-la. O resultado foi à descoberta de pinturas parietais 
adornadas do piso ao teto em vários locais que até então encontra-
vam-se pintados de branco numa total perda das relações cromáticas 
elegantes das origens do TEATRO AMAZONAS.

A pintura externa recuperou seu antigo esplendor, recolocando 
o prédio à disposição da comunidade que o tem, com reconhecida 
razão, como seu mais importante patrimônio cultural, objeto de des-
lumbramento para tantos quanto aportam em Manaus, a mítica me-
trópole da imensidão amazônica.

Este é um breve registro do que foi feito naquela grandiosa res-
tauração, e na qual tivemos a grata satisfação de participar.

The external paving, in asphalt blocks, 
was quite faulty due to the disappearance 
of enormous quantity of the old blocks. 
In the handcrafted process, hundreds of 
blocks are now made to complete the set 
composed of thousands of pieces.

The firefighting network has been 
significantly expanded by increasing safety 
against accidents; electrical installations 
with problems have been redone and 
expanded; the emergency lighting is 
in the process of expansion, as well as 
a complete telephone network. Scenic 
intercommunication and air conditioning 
with individual regulation were adapted 
for each of the dressing rooms, these being 
part of the improvements implemented.

The adaptation of special and external 
lighting that greatly appreciated the monument 
and one of the highlights introduced, further 
enhancing the architecture of the theater and 
providing beautiful effect in the nocturnal 
appreciation of the imposing building.

The reconstitution of the original 
colors of the environments was studied, 
harmonizing it to the visual identity of the 
monument, through prospecting in layers 
of paints until arriving at the primitive 
painting without harming it. The result was 
the discovery of parquet paintings adorned 
from floor to ceiling in various places that 
until then were painted white in a total loss 
of the elegant chromatic relations of the 
origins of the TEATRO AMAZONAS.

The exterior painting recovered its former 
splendor, restoring the building to the disposal 
of the community that has it, with recognized 
reason, as its most important cultural 
heritage, object of dazzling for as many as 
they contribute in Manaus, the mythical 
metropolis of the Amazonian immensity.

This is a brief record of what was done in 
that grand restoration, and in which we had 
the gratifying satisfaction of participating.

V

V

Pavimentação em blocos asfálticos 
Flooring in asphalt blocks 
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Registro fotográfico
Photographic register
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