
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

PROJETO DE RESTAURO

ANTIGA CASA DE CAMARA E CADEIA

MUSEU DE HISTÓRIA DA CIDADE





APRESENTAÇÃO

O Município de Florianópolis localiza-se em um espaço territorial de excepcional beleza com importantes 

referenciais culturais, relacionados tanto à história local como a do país.

O processo de ocupação territorial se originou a partir das pretensões expansionistas de Portugal em direção ao sul 

do país. Foi desenvolvido um plano de defesa do território e a transferência maciça de colonizadores açorianos, que  

ensejou na construção do respectivo suporte físico, iniciado a partir da atual Praça XV de Novembro, local do início 

do desenvolvimento da cidade no século XVII.

A antiga Casa de Câmara e Cadeia foi construída entre os anos de 1771 e 1780 dentro da lógica colonial. Sua 

feição arquitetônica original foi modificada na reforma ocorrida entre 1902 e 1906, período em que foi removida a 

cadeia. 

Até o ano de 2005, a Câmara Municipal funcionou na edificação, sendo que a partir desta data até 2008 a edificação 

foi utilizada para eventos temporários, iniciando seu processo de degradação.

Sua transformação em equipamento cultural, o MUSEU DA HISTÓRIA DA CIDADE, garantirá o fortalecimento da 

história local e regional, da qual a própria edificação faz parte.
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Apresentação

Administração

Equipe técnica do IPUF

Localização

Objetivos

Justificativa

Proposta de restauro para a instalação do Museu de Histórica da Cidade

O Projeto de Restauro

–A.1 Pesquisa Histórica e Iconográfica

•A genese da Casa de Câmara e Cadeia

•1ª Fase: A Construção da Casa de Câmara e Cadeia: 1771 a 1780

– O Sobrado colonial na Vila de N. Sa. do Desterro

–O Sobrado colonial: características externas da descrição do projeto original

•2ª Fase: O início das alterações das feições arquitetônicas do sobrado colonial (1902 a 1905)

•3ª Fase: A edificação transformada no estilo eclético

•4ª Fase: A edificação do estilo eclético com a remoção de elementos arquitetônicos

•5ª Fase: A edificação com as características atuais

•6ª Fase: transformações na edificação durante a ocupação da Câmara Municipal

•7ª Fase: Usos na edificação após a saída da Câmara Municipal (2005 a 2007)

•8ª Fase: Intervenções na edificação

–A.2 Pesquisa Arqueológica

•1ª Etapa: Limpeza da camada arqueológica superficial 

•2ª Etapa: Prospecção arqueológica por Radar de Penetração de Solo (GPR)

SUMÁRIO



–A.3 Levantamento Cadastral

•Plantas baixas, cortes e elevações

•Detalhamento das esquadrias

•Detalhamento dos pisos após limpeza arqueológica

–B  Diagnóstico

•Mapeamento de danos nas fachadas

•Mapeamento de danos nas paredes internas

•Mapeamento de danos das esquadrias

•Mapeamento de danos do forro

•Análise do estado de conservação

–C Proposta de Intervenção

•Critérios de restauração e conceito do projeto

•Proposta de Intervenção nas fachadas

•Proposta de Intervenção nas esquadrias

•Proposta de Intervenção no forro apainelado

–C Proposta de Restauro

•Dos forros

•Dos pisos

–C Proposta de Restauro

•Da cobertura

•Do pavimento térreo; Do pavimento superior; Corte longitudinal;Corte transversal

Proposta de Construção de Módulo Complementar: Unidade de Extensão e Apoio

Planilha Orçamentária: Proposta de Restauro com a construção do módulo complementar

SUMÁRIO



LOCALIZAÇÃO

Praça XV de Novembro, nº 214 –

Centro, Florianópolis, SC.

Área do terreno: 618,87 m²

Área construída: 865,90 m²



O Projeto de Restauro da antiga Casa de Câmara e Cadeia pretende a restauração de um dos monumentos 

da arquitetura oficial mais significativo do município e sua transformação em equipamento cultural, no Museu 

de História da Cidade.

O restauro da edificação para a implantação do Museu da História da Cidade contribuirá para a valorização 

da área e o fortalecimento da sua identidade histórico/cultural, dinamizando o Centro Histórico da cidade, 

especificamente o setor leste da Praça XV de Novembro, juntamente com o Museu Victor Meirelles e o Museu 

da Escola Catarinense.

OBJETIVOS

JUSTIFICATIVA

A antiga Casa de Câmara e Cadeia, de propriedade da Prefeitura Municipal de Florianópolis, está tombada 

individualmente pelo Decreto Municipal nº 042/84 e faz parte do conjunto tombado pelos Decretos Municipais nº 

270/86 e 521/89.

É uma das três edificações mais antigas e significativas situadas na Praça XV de Novembro, local do início do 

desenvolvimento da antiga póvoa do Desterro no século XVII, hoje centro histórico de Florianópolis.

Ao longo dos anos sofreu diversas intervenções que modificaram sua feição estética original, além da 

substituição de parte dos materiais de época e da adaptação da técnica construtiva original.

O precário estado de conservação do monumento tem gerado conseqüências negativas na área de sua 

abrangência no centro histórico. Considerando tratar-se de área com vocação turística inequívoca, resultado do 

significativo acervo patrimonial, da diversidade de usos e da infra-estrutura disponível, o restauro da edificação 

com a implantação do Museu da História da Cidade proporcionará a valorização e o fortalecimento da 

identidade histórico/cultural da cidade.



PROPOSTA DE RESTAURO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA 

DA CIDADE

O programa de necessidades do Museu de História da Cidade de Florianópolis prevê a utilização da edificação 

histórica como espaço museológico, de exposições e com pequeno auditório, numa área de 865,90 m².  

Para acomodar as funções sanitárias, administrativas e de apoio ao Museu, incluindo espaço de cafeteria aberta ao 

público será construído nos fundos do terreno um módulo operacional anexo, denominado Unidade de Extensão e 

Apoio, com 192,00 m². Nesta unidade será instalada toda a infraestrutura necessária ao funcionamento do museu, 

incluindo a acessibilidade vertical que conectará a edificação histórica ao módulo operacional, através de passarela 

metálica.  



O PROJETO DE RESTAURAÇÃO

A restauração consiste num conjunto de operações destinadas a restabelecer a unidade da edificação, relativa a 

concepção original ou a um período significativo da história. Baseada em análises e levantamentos, requerendo 

maior número de ações especializadas. 

Compreende o atendimento das etapas abaixo:

A) IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM CULTURAL: 

• Pesquisa histórica e iconográfica

• Análise tipológica, identificação de materiais e sistemas 

construtivos 

• Levantamento cadastral e fotográfico

• Prospecções (arqueológicas e de arquitetura)

B) DIAGNÓSTICO:

• Mapeamento de danos

• Análise do estado de conservação 

• Ensaios e testes

•

C) PROPOSTA DE INTERVENÇÃO:

• Memorial Descritivo

• Peças Gráficas

• Projetos Complementares

• Planilha Orçamentária 

• Cronograma físico financeiro



A.1 - PESQUISA HISTÓRICA E ICONOGRÁFICA

Publicação “A Casa da Câmara e Cadeia da Antiga Vila de N S do Desterro”

18031866 18661803

In: GERLACH, Gilberto. Desterro Ilha de Santa Catarina, Clube de Cinema N. Sra do Desterro, 2010 



A GENESE DA CÂMARA E CADEIA NA VILA DO DESTERRO

C

D

A PROVISÃO RÉGIA DE 1747 estabeleceu a 

organização do núcleo urbano nos moldes portugueses, 

constituindo-se na  1ª legislação urbana.

A regra estabelecia a localização da Igreja no sítio mais 

alto,  Casa de Câmara em um dos lados do largo e 

sempre no lado oposto a  Casa do Governador.

A FASE PRELIMINAR DA CASA DE CAMARA E 

CADEIA

1 –O aluguel de cinco casas térreas geminadas de porta 

e janela de propriedade de Antonio de Oliveira Bastos 

para desenvolver as funções de cadeia e câmara.

2 – A compra das cinco  casas geminadas com o 

respectivo terreno para posterior construção de um  

sobrado com as funções de Câmara e Cadeia.

Planta de 1764 da Vila de N. Sra. do Desterro 

(José Custódio de Sá e Faria) - Acervo Sara Regina Poyares dos Reis

in: Gerlach, 2010, p. 76

Legenda

A - Igreja Matriz

B – Casa do Governador

C – Largo da Matriz

D – CAMARA E CADEIA  DA VILA (cinco casas geminadas)



A CONSTRUÇÃO DA CASA DE CAMARA E CADEIA – 1771 a 1780

1ª FASE: O SOBRADO COLONIAL

Elevação frontal

Elevação 

lateral rua da 

Cadeia

Elevação posterior

Elevação 

lateral 

esquerda

Autor do Projeto: Sargento Mor

Thomáz Francisco da Costa

Executor da Obra: João Tavares 

Fernandes

Obra: 1ª Concorrência Pública 

Função: 

• Cadeia: térreo

• Câmara: pav. superior

SIMULAÇÃO DO MODELO PROVÁVEL DAS FACHADAS DESCRITAS NO PROJETO ORIGINAL



O SOBRADO COLONIAL NA VILA DE N. SRA. DO DESTERRO

AB

C D

E
Legenda

A - Igreja matriz

B – Casa do Governador

C – Largo da Matriz

D – CAMARA E CADEIA DA 

VILA

E – Forte de Santa Bárbara

Joseph Brüggemann Litografia 

Acervo: Ylmar Correia Neto.
In: Gerlach, 2010, p.293

Detalhe de Gravura de 1867

Gravura de 1867
In: Gerlach, 2010, p.85



1ª FASE: SOBRADO COLONIAL

1. Cobertura em quatro águas revestidas com telhas 

cerâmicas capa e canal;

2. Água Furtada junto à cobertura com Campanário;

3. Acabamento da cobertura: cimalha de tijolos;

4. Portais das 7 enxovias (celas): cantaria lavrada 

(RJ), com grades de ferro;

5. Portais de entrada e fundos; 10 portais das portas 

janelas das sacadas: cantaria lavrada (RJ);

6. Porta principal, demais internas e portas janelas 

das sacada: em madeira almofadas;

7. Guarda corpo: ferro recortado em chapa;

8. Todos os portais de madeira; porta janelas e 

grades de exterior da rua: pintadas em verde.

O SOBRADO COLONIAL
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DA DESCRIÇÃO DO PROJETO ORIGINAL

AS DIMENSÕES DO PROJETO ORIGINAL  E O LEVANTAMENTO ATUAL

PALMOS CONVERSÃO EM METR0S LEVANT. ARQ. ATUAL

FRENTE 100 palmos 22,50 m 23,10 m

FUNDOS 80 palmos 18,00 m 18,90 m

PÉ DIREITO 46 palmos 10,35 m 10,37 m

Guarda corpo 
dos balcões 



Telhado em quatro águas
Água furtada com campanário

Porta janelas com 

guarda corpo

Cimalha

Enxovias (celas) 

com grades

Portada em cantaria 

e porta almofadada

Ornamento em 

pedra lavrada 

com as armas 

reais

PINTURA EXTERNA DO SOBRADO

ELEMENTOS COR

Paredes BRANCO (caiação)

Esquadrias e grades VERDE (tinta óleo)

O SOBRADO COLONIAL
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DA DESCRIÇÃO DO PROJETO ORIGINAL



Casa do 

Carcereiro

Celas
Celas

Celas

Celas

TÉRREO

Acesso Principal

PAVIMENTO SUPERIOR

Legenda

Portais das 07 enxovias (celas) em pedra lavrada 

Portais de 10 janelas sacadas com gradil e 

acessos em pedra lavrada 

Ornamento em pedra com as Armas Reais 

Porta principal, de fundos e internas almofadadas

Achado arqueológico: Vestígios de tijoleiras

O SOBRADO COLONIAL
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ORIGINAL NAS ATUAIS PLANTAS BAIXAS



Acervo IHGSC

TRANSFERENCIA DA 

CADEIA PARA OUTRA 

EDIFICAÇÃO

GESTÃO: CEL. ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA E 

OLIVEIRA

Os vãos com vergas em arco 

abatido foram alterados na 

reforma para vergas em arco 

pleno

Houve o aumento dos vãos 

das enxovias no térreo e 

retirada das grades de ferro 

defronte as janelas

Remoção do ornamento com as 

Armas Reais

2ª FASE:O INÍCIO DAS ALTERAÇÕES DAS FEIÇÕES ARQUITETÔNICAS DO 

SOBRADO COLONIAL – 1902 A 1905 



3ª FASE: A EDIFICAÇÃO TRANSFORMADA NO ESTILO ECLÉTICO 

Acervo Sara Regina Poyares dos Reis

•Mudança de uso no térreo;

•Desaparecimento das celas;

•Retirada das grades da cadeia;

•Modificação de todas as aberturas externas através da 

adoção de vergas em arco pleno;

•Remoção da água furtada e do Campanário;

•Substituição do desenho do gradil do guarda corpo das portas 

janelas;

•Inserção de gateiras;

•Inserção de ornamentação eclética, através de:

- Bossagens,

- Mísulas,

- Platibanda vazada com balaustres e       

ornamentação com vasos e pináculos,

- Cornijas e colunas com capitéis coríntios,

- Medalhão central com relógio interno e estatuária 

no topo.



•Remoção dos vasos e 

pináculos no topo da 

platibanda

•Manutenção do relógio 

interno ao medalhão 

central

•Manutenção das 

bossagens nas paredes 

do térreo

•Manutenção das 

gateiras

Acervo Casa da Memória

4ª FASE: A EDIFICAÇÃO NO ESTILO ECLÉTICO COM A REMOÇÃO DE 

ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS



Acervo IPUF / SEPHAN

•Manutenção  da 

decoração eclética

•Remoção do relógio 

interno ao medalhão 

central

•Remoção das bossagens 

nas paredes do térreo

5ª FASE: A EDIFICAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS ATUAIS 

Detalhe do capitel coríntio



6ª FASE: TRANSFORMAÇÕES NA EDIFICAÇÃO DURANTE A OCUPAÇÃO DA 

CAMARA MUNICIPAL 

Acervo IPUF / SEPHAN



7ª FASE: USOS NA EDIFICAÇÃO APÓS A SAÍDA DA CAMARA MUNICIPAL (2005 

A 2007)

Acervo IPUF / SEPHAN

Casa do Papai Noel

Casa do Carnaval

Decoração para a Procissão dos Passos



8ª FASE: INTERVENÇÕES NA EDIFICAÇÃO - Período  maio 2009 a junho de 2010

INTERVENÇÕES REALIZADAS (não aprovadas pelo SEPHAN)

- Demolição do anexo

- Demolição dos entrepisos e mezaninos

- Remoção total dos assoalhos e respectiva estrutura,     sem 

inventário prévio

- Remoção dos forros, sem inventário prévio

- Remoção dos painéis em lambri das paredes

-Demolição da parede divisória (Sala 06) e parte do piso do pav. 

superior 

Acervo IPUF / SEPHAN



Acervo IPUF / SEPHAN

A remoção total do 

assoalho e 

respectiva 

estrutura no térreo 

ensejou na 

realização da 

limpeza superficial 

da camada 

arqueológica

Remoção dos entulhos e dos elementos em madeira

8ª FASE: INTERVENÇÕES NA EDIFICAÇÃO - Período  maio 2009 a junho de 2010



A.2 - PESQUISA  ARQUEOLÓGICA

Antes da Limpeza

Achado arqueológico: vestígio de tijoleiras possivelmente 

das antigas celas (Sala 06)

1ª ETAPA – LIMPEZA DA CAMADA ARQUEOLÓGICA 

SUPERFICIAL (executado entre set/nov. 2010)



2ª ETAPA – PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA POR RADAR DE PENETRAÇÃO DE SOLO 

(GPR) (executado em dez. 2010)

OBJETIVO:

• Verificar o potencial  arqueológico em subsuperfície

• Permite a localização e mensuração das estruturas soterradas

• Funciona por propagação e reflexão de ondas eletromagnéticas permitindo a aquisição de perfis

• É um método de pesquisa não destrutivo

Acervo IPUF / SEPHAN

A.2 - PESQUISA  ARQUEOLÓGICA 



A.2 - PESQUISA  ARQUEOLÓGICA: Resultados do GPR

Área Pesquisada no pavimento térreo Áreas apontadas pela pesquisa com potencial 

arqueológico das antigas celas.

Necessidade complementar de prospecções por 

Escavação, a ser realizada na 3ª etapa.



A.3 – LEVANTAMENTO CADASTRAL: plantas baixas, cortes e elevações



A.3 – LEVANTAMENTO CADASTRAL: detalhamento das esquadrias



A.3 – LEVANTAMENTO CADASTRAL: detalhamento dos pisos após limpeza 

arqueológica



B – DIAGNÓSTICO: mapeamento de danos nas fachadas



B – DIAGNÓSTICO: mapeamento de danos nas paredes internas



B – DIAGNÓSTICO: mapeamento de danos das esquadrias



B – DIAGNÓSTICO: mapeamento de danos no forro



B – DIAGNÓSTICO: análise do estado de conservação



O conceito do projeto
O presente projeto prevê a conservação e restauração do monumento na sua concepção atual no estilo 

eclético, sem a recomposição de alguns elementos originais do estilo, como as bossagens das 

paredes do térreo, dos pináculos e vasos sobre a platibanda e do relógio interno ao medalhão 

central, removidos posteriormente.

Também prevê a salvaguarda dos vestígios arqueológicos do século XVIII, redescobertos pelas 

prospecções realizadas nos dias de hoje

C – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: conceito do projeto e critérios de 

restauração

Os critérios de restauração
Para que este objetivo seja alcançado, é imperativo que os procedimentos adotados sejam fundamentados 

nos seguintes princípios básicos:

a) Manutenção do substrato histórico

b) Intervenção mínima

c) Compatibilidade de técnicas e materiais empregados 

d) Legibilidade das intervenções

e) Reversibilidade dos materiais empregados



C – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: nas fachadas



C – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: nas esquadrias



C – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: no forro apainelado



C – PROPOSTA DE RESTAURO: dos forros

Pavimento superiorPavimento térreo

As plantas indicam o tipo de forro a ser  recuperado em 

cada ambiente interno.

1 – Forro apainelado com moldura – a ser restaurado

2 – Forro saia e camisa com moldura – a ser restaurado

3 – Forro em abóbada de tijolos – a ser restaurado

Seguem abaixo os  tipos de forros que serão 

introduzidos

4 – Forro saia e camisa com moldura

5 – Forro macho e femea com moldura

1

2

3 5

44 444

4

4



C – PROPOSTA DE RESTAURO: dos pisos

Pavimento térreo Pavimento superior

As plantas indicam o tipo de piso a ser  recuperado em cada 

ambiente interno.

1 – Assoalho  – a ser restaurado

2 – Assoalho – a ser introduzido

3 – Piso de vidro

4 – Piso em basalto

1

1 1 1

1 2

2

2

22

2

2

3 4

A acessibilidade de portadores de 

deficiência será realizada através de duas 

plataformas elevatórias instaladas junto ao 

piso da circulação, além de rampas e 

elevador externo.



C – PROPOSTA DE RESTAURO: da cobertura

A garantia do acesso e manutenção da cobertura será 

realizada pela introdução de escada de marinheiro, 

passarela técnica de inspeção e janela de sótão. Esta 

última permitirá o acesso a área externa do telhado 

facilitando a manutenção de calhas e a substituição de 

telhas danificadas.

Passarela técnica de 

inspeção

Janela de sótão

Escada de marinheiro



C – PROPOSTA DE RESTAURO: Pavimento Térreo

Restauração do forro apainelado na sala 06

Restauração do assoalho com a inserção de piso em 

vidro temperado para evidenciar o piso em tijoleira da 

antiga cadeia



C – PROPOSTA DE RESTAURO: Pavimento Superior

SALA DE ATOS: Única sala com a proposta de cor 

das paredes diferenciadas, resultado das 

prospecções realizadas.

Restauração da áreas da circulação.



C – PROPOSTA DE RESTAURO: Corte longitudinal

Restauração da circulação do pavimento superior 

Restauração do patamar intermediário da escada interna



C – PROPOSTA DE RESTAURO: Corte Transversal

Restauração da circulação do térreo com a inserção das 

plataformas elevatórias para garantir a acessibilidade



PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO COMPLEMENTAR: Unidade de 

Extensão e Apoio (área construída: 190, 00 m²)



PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO COMPLEMENTAR: Unidade de 

Extensão e Apoio



PROPOSTA DE RESTAURO COM A  CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 

COMPLEMENTAR

ÍTEM DESCRIÇÃO DAS OBRAS TOTAL R$

1.01 RESTAURAÇÃO DA COBERTURA 

( 06 meses)

584.416,88

1.02 RESTAURAÇÃO GLOBAL DA EDIFICAÇÃO 

PRINCIPAL  (12 meses)

3.743.170,01

SUB TOTAL 4.327.586,89

1.03 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EXTENSÃO E 

APOIO

529.384,08

VALOR TOTAL DA OBRA 4.856.970,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ANEXO 01: Transformações estéticas do monumento ao longo dos anos



PROPOSTA DE RESTAURO: 2011



SOBRADO ECLÉTICO



SOBRADO COLONIAL



É PRECISO PLANIFICAR O FUTURO DO 

PASSADO: “NÃO SE RECUPERA O 

PATRIMÔNIO SÓ PORQUE PERTENCE AO 

PASSADO, MAS PORQUE É NECESSÁRIO 

CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE CONTINUE 

SENDO ÚTIL NO PRESENTE”.

Eduardo Geada, 1998


