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Abstract: This work emphasizes the relevance of the cultural landscape preservation as a tool for the 
urban improvement and the protection of the city´s cultural heritage. The development of preservation 
issues on historic gardens is a recent although important matter to our architectural landscape 
heritage. In the brazilian past, there are several examples of urban gardens wich were lost or severely 
damaged by political and financial interests or by public or administration unawareness.  
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1. APRESENTAÇÃO 
 
Este estudo é decorrente de pesquisas e coletas de dados para a dissertação de mestrado intitulada 
"Jardins Históricos Cariocas: significação cultural e preservação", desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2002 e 2004 
pela arquiteta Inês El-Jaick Andrade, sob a orientação da professora doutora Rosina Trevisan Ribeiro.  
Todo jardim histórico é um bem cultural, que apresenta valores estéticos, históricos, científicos e 
sociais, que ao longo de diferentes fases de evolução foi sofrendo transformações e adquirindo novos e 
dinâmicos significados para cada sociedade. Tanto na construção de elemento edificado, quanto no ato 
de inserção de espaços livres de urbanização estão embutidos sentidos e valores - opressão, conforto, 
solidão ou entretenimento - normatizados de uma determinada época. Talvez, mais do que em 
qualquer outro, isso ocorra nos espaços livres por causa de sua função socializante. O 
desenvolvimento de ações de preservação de jardins históricos é, contudo, um campo recente e ainda 
pouco explorado. 
O objetivo deste trabalho é traçar a evolução da concepção de jardim histórico no âmbito nacional e 
internacional e as primeiras iniciativas na cidade do Rio de Janeiro para a conservação dos seus 
exemplares. 
 
2. CONCEITUAÇÃO DE JARDINS HISTÓRICOS 
 
Dentro da história da ideologia da preservação, a definição de diretrizes distintas para a conservação e 
restauração de jardins é bastante recente. No passado a noção de Patrimônio Cultural se restringia 
somente aos monumentos edificados, mas a partir da segunda metade do século XX começam a se 
esboçar debates em relação à salvaguarda das paisagens silvestres, dos sítios e monumentos naturais 
(hortos, jardins, passeios, entorno das edificações e espaços verdes de centros históricos).  
A Carta de Atenas de outubro de 1931, referente às questões relativas à valorização dos monumentos, 
recomenda que: 

[...] na construção dos edifícios, o caracter e fisionomia das cidades, sobretudo na 
vizinhança dos monumentos antigos, cuja proximidades deve ser objeto de cuidados 
especiais [...] deve-se também estudar as plantações e ornamentações vegetais 



convenientes a determinados conjuntos de monumentos para lhes conservar o 
caracter antigo (apud CURY, 2000:14). 

 
Nesta abordagem, o bem edificado ainda é a "figura", isto é, o foco de interesse, enquanto o seu 
entorno é o "fundo", ou suporte cênico para a construção. Embora o tratamento dispensado ao entorno 
paisagístico do bem edificado, e por extensão ao jardim, seja o do simples adereço, observa-se a 
preocupação de recomendar estudos desses estratos vegetais. Mesmo sem uma especificação clara do 
que consistiria tais estudos, tem-se como parâmetro tornar a ambiência coincidente ao monumento 
"antigo", pressupondo um binômio não de importância, mas de qualidade. 
No fim da Segunda Guerra Mundial, com as cidades da Europa destruídas e necessitando ser 
reconstruídas e planejadas, a arquitetura de paisagem começa a ser encarada como uma atividade 
importante na reconquista urbana. A Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas (IFLA) foi 
fundada em setembro de 1948, na Universidade de Cambridge (Inglaterra), em uma reunião presidida 
pelo respeitado arquiteto Geoffrey Jellicoe. A necessidade de criar uma federação internacional para 
os projetistas da paisagem partiu do grande benefício que seria o intercâmbio com os profissionais de 
variados países. 
A IFLA foi fundada em uma época em que a ecologia e o meio ambiente eram encarados pelo público 
com a mesma relevância de hoje. Desde seus primórdios teve importantes membros, profissionais da 
área da arquitetura de paisagem reconhecidos, tais como René Pechère, Sylvia Crowe, Brenda Colvin, 
Walter Leder e Pietro Porciani. São implementados, no final da década de 1960, parcerias e grupos de 
trabalho sobre a forma de seções (e posteriormente comitês) para serem discutidas as diferentes frentes 
de atuação, a fim de garantir a abrangência necessária aos temas dentro da arquitetura de paisagem. 
Muitos dos trabalhos dos comitês, entre 1960 e 1970, foram relacionados com comissões específicas 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e com outras 
ações para promoção do verde nas cidades.  
Em 1967, reunida na Sardenha (Espanha), durante a sua Assembléia Geral, a IFLA criou uma seção 
específica e pioneira, sob a coordenação de René Pechère, para discutir a metodologia para tratar os 
jardins de interesse histórico. Inicialmente foram catalogados os principais jardins, considerados 
históricos, existentes em diversos países do mundo. O resultado do grupo de pesquisa foi considerado 
decepcionante, pois foram identificados apenas 2000 jardins, um número pequeno comparado ao 
número de bens culturais mundiais (ICOMOS, 1971). O objetivo da seção era o de montar inventários 
de jardins existentes no mundo, pesquisar os meios de proteção, conservação, restauração e 
manutenção desses espaços, analisar e registrar as regras de composição da arquitetura e dos 
elementos vegetais, bem como o entorno imediato dos jardins históricos e impedir a destruição desses 
espaços considerados valiosos.  
Formalizado e iniciado o trabalho do grupo de estudos, René Pechère apresentou em diversas reuniões 
científicas, promovidas pelo Comitê Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 
argumentações sólidas para a inclusão dos jardins de interesse histórico nas recomendações e debates 
no âmbito internacional. Porém os jardins eram relegados ao segundo plano, pois eram considerados 
uma arte menos complexa. A temática da preservação de sítios históricos segue em discussão através 
da carta patrimonial de Veneza em 1964, porém o assunto é tratado de forma muito superficial. 
Apenas em 1970 é fundado o Comitê Internacional de Jardins Históricos e Sítios, como uma 
subdivisão do ICOMOS e do IFLA. Seus objetivos principais eram promover a defesa, a reabilitação, 
o conhecimento e a difusão desse patrimônio cultural ameaçado, através de conferências, simpósios e 
publicações. 
Em 1971, na cidade de Fontainebleau (França), acontece o primeiro simpósio internacional de 
proteção e restauração de jardins históricos, organizado pelo comitê conjunto do IFLA/ICOMOS. 
Foram discutidos as experiências e os problemas enfrentados por diferentes países sobre questões 
pertinentes à preservação dos jardins históricos. As discussões concentraram-se nas definições e 
problemas envolvendo os inventários, os perigos e causas das destruições de jardins, os problemas da 
preservação dos grandes jardins privados, as leis de proteção e as recomendações de como proceder na 
conservação dos jardins. 
 



 
Figura 01- O jardim histórico é um "monumento vivo". Jardim Botânico, RJ (Foto de Inês Andrade, 2003). 

 
Ao final do encontro, foram apresentadas recomendações para a salvaguarda dos jardins e a definição 
de jardim histórico: "Um jardim histórico é uma composição arquitetônica e horticultural de interesse 
para o público do ponto de vista histórico e artístico" (ICOMOS, 1971:233). O empenho e a produção 
científica do comitê do IFLA/ICOMOS foram marcantes. No âmbito científico internacional, acabam 
por gerar da década de 1960 à de 1980 numerosos estudos publicados sobre um tema, até então, não 
discutido: a restauração em jardins históricos. A geração de René Pechère foi pioneira e a principal 
responsável pela formalização da preservação de jardins de interesse histórico, concretizada anos mais 
tarde com a publicação da Carta de Florença.  
 
3. A RELEVÂNCIA DA CARTA DE FLORENÇA 
 
Com o objetivo de aprofundar o tema de preservação de jardins e sítios históricos contido na Carta de 
Veneza de 1964, o comitê de jardins históricos reunido em maio de 1981 na cidade de Florença (Itália) 
elabora, com base nas discussões e experiências de mais de dez anos de estudo, a Carta de Florença. 
Esta era exclusivamente destinada à proteção dos jardins históricos e foi endossada na Assembléia 
Geral de Roma em 15 de dezembro de 1982. 
A importância e a representação da criação da Carta de Florença não estão apenas na materialização de 
anos de trabalho do comitê internacional na tentativa de, com suas experiências regionais, estabelecer 
normas e procedimentos padronizados, mas também na formulação de recomendações gerais ao 
alcance e domínio público a servirem de guia para as intervenções em jardins históricos. A 
contribuição mais expressiva da Carta, embora já amplamente aplicado em reuniões científicas de 
outrora, é o novo termo técnico o qual introduz à família dos bens culturais: o jardim histórico. Este é 
definido e distingüido por seu caráter de interesse histórico e não por suas particularidades estilísticas 
ou por dimensões: "A denominação jardim histórico aplica-se tanto aos jardins modestos quanto aos 
parques ordenados ou paisagísticos" (Carta de Florença, Art. 6, 1981 apud CURY, 2000:254).  
O jardim de interesse histórico é aquele que pertence ao passado, seja este recente ou não. Para ser 
considerado como herança cultural ele deve seguir a regra gramatical da arte, mesmo sendo projetado 
por leigos ou por profissionais. 

 
Eu creio que os princípios de composição são sempre os mesmos: contraste, 
harmonia, síntese, valorização de certos momentos desses espaços. Agora, toda a 



arte, quando é arte, obedece às leis estéticas. Não é possível fazer jardins sem 
compreender isso (MARX, 1993:10). 

 
Não são claramente percebidas as distinções e limitações das intervenções em jardins no que diz 
respeito à adaptação destes espaços. As obras de adaptação devem atender às necessidades da 
atualidade. Porém, sempre o novo uso deve ser compatível à "estrutura herdada". Não devem também 
implicar em mudanças na significação cultural da sua substância. Para tal, propõe-se que todas as 
modificações sejam passíveis de serem retiradas e que criem o menor impacto físico e visual possível 
ao todo. 
Concebida sob a influência do restauro crítico, a Carta de Florença traz recomendações quanto às 
intervenções em uma perspectiva culturalista. Neste contexto, entende-se que os trabalhos de 
restauração são sempre atividades criativas, nos quais cada problema a ser enfrentado possui soluções 
diferenciadas, as quais devem ser enfrentadas com sensibilidade, coerência, técnica e manutenção da 
unidade potencial do bem cultural (BRANDI, 1989). Seja qual for a finalidade da intervenção, seja a 
manutenção, a conservação, a restauração ou a reconstituição, deve-se considerar simultaneamente 
todos os elementos configuradores da composição do jardim. 
 
3.1. Os elementos que estruturam os jardins históricos 
 
Nos espaços livres verdes tradicionais os seus elementos configuradores são classificados como planos 
verticais (tais como: muros, edificações e arvoredos) e planos horizontais (tais como: pisos e terraços). 
Nestes a vegetação nem sempre estrutura, ou seja, não é o elemento estruturador dos espaços e 
caracterizador de paisagem (MACEDO, 1996), mas no jardim histórico este é o elemento principal e 
vital da composição. 
Embora todos os jardins históricos sejam áreas verdes, não são todas as áreas verdes que são jardins 
históricos. Por razão da maior parte de sua substância ser composta por massa verde, a população leiga 
atribui aos jardins e aos parques as mesmas características das áreas verdes urbanas.  
No entanto, a composição do jardim histórico não está limitada à sua vegetação. A Carta de Florença 
define que, fazem parte da composição arquitetônica do jardim histórico, além de suas massas vegetais 
(suas essências, seus volumes, seu jogo de cor, seus espaçamentos e suas alturas respectivas), os 
diferentes perfis do seu terreno, os elementos construtivos ou decorativos, as águas moventes ou 
dormentes e o reflexo do céu.  
Na Carta de Florença considera-se que o jardim histórico é um "monumento vivo", logo composto de 
um material perecível e renovável. É notório que, ao se projetar com a vegetação, trabalha-se em 
"cumplicidade direta com seres vivos que crescem e se desenvolvem com o correr do tempo, criando e 
recriando espaços a cada nova estação" (MACEDO,1982:17). Assim, o jardim está essencialmente 
mudando harmoniosamente, tanto em relação ao seu tempo quanto ao seu espaço (mudanças no seu 
entorno). Mesmo os elementos mais constantes, como o seu solo (e subsolo) e hidrografia, também 
passam por mudanças graduais relacionadas ao ciclo de evolução. 
 

Cada planta é um indivíduo. Na composição dos jardins, se eu conheço o 
vocabulário, saberei empregá-la de uma maneira melhor. É preciso sempre dar a 
impressão de que há uma associação de plantas que conseguem se exibir quando 
estão perfeitamente interligadas. 
[...] 
O jardim não é uma cópia da natureza, mas uma composição onde a relação de 
volumes é muito importante. Ele se modifica de acordo com o clima e com a nossa 
forma de viver (MARX, 1993:10).  

 
Considerando que a aparência do jardim é instável, pois é uma composição de elementos naturais, as 
intervenções realizadas pelos profissionais devem ser duplamente criteriosas. Uma vez implantado o 
jardim, no que diz respeito ao controle da germinação e crescimento das plantas, a influência da 
intervenção humana é mínima nas causas de origem intrínseca, resumindo-se a serviços de drenagem, 
de poda, de irrigação, de controle de pragas e de adubação. A evolução das plantas está a cargo, 
principalmente, das condições ambientais do local, estando sujeita a acidentes, doenças, variações 
climáticas que podem ocasionar danos ou perdas. 
 



 
Figuras 02 e 03 - Comparação entre o volume da massa vegetal no Campo de Santana em dois momentos 

(Litografia de 1889 e Foto de Alberto Jacob de 2000). 
 
Qualquer intervenção no jardim histórico deve garantir a proteção e autenticidade do sítio-cultural, de 
forma a prolongar a duração de sua integridade e assegurar a sua interpretação. Cada jardim tem um 
contexto cultural, religioso e artístico completamente distinto. Durante os trabalhos de restauração em 
jardins históricos deve-se manter a integridade natural do terreno e a validade arqueológica do sítio de 
maneira que a interferência física no jardim seja mínima e o seu valor histórico conservado. A 
reabilitação do jardim histórico deve ter em mente a paisagem, porém não se deve alterá-lo mas sim 
criar novas atmosferas ao invés de construir novas edificações, propor novos usos e atividades 
compatíveis. E finalmente, promover a integração da comunidade com o jardim. 
 
3.2. Os fatores intrínsecos e extrínsecos 
 
Embora o envelhecimento de um jardim seja um processo natural e mesmo desejável, isto não exime 
de responsabilidade a omissão humana. Na verdade, esta situação de abandono contribui indiretamente 
para a acentuação deste processo de degeneração de origem intrínseca (BAGATTI-VALSECCHI, 
1971), uma vez que não são executados trabalhos de ordem técnica, tais como a substituição das 
plantas mortas, o recolhimento de folhas nos canteiros e caminhos (obstrução de passagem), a retirada 
de mudas nas fendas das construções (perdas da ornamentação) e outras medidas de conservação.  
Além dos fatores de origem intrínseca, a falta de manutenção também causa outros comprometimentos 
de ordem técnica, os fatores de origem extrínseca. Nestes os efeitos da apropriação de recursos 
ambientais do entorno, juntamente ao desenvolvimento urbano desequilibrado, são as causas da 
poluição visual (obstruções na paisagem), da poluição sonora e principalmente da poluição ambiental, 
seja na atmosfera, no terreno ou do lençol freático.  
Nas zonas urbanas o entorno imediato construído influenciará tanto no desempenho ambiental como 
no desenvolvimento da flora e fauna do recinto urbano. A sombra projetada de edificações está sempre 
presente nos recintos urbanos. Esta característica urbana é um fator importante para a perpetuação dos 
jardins históricos. O crescimento urbano e a especulação imobiliária tendem a verticalizar os 
empreendimentos, inclusive ao redor de áreas valorizadas, gerando obstáculos à entrada de iluminação 
natural e à circulação da ventilação, prejudicando a qualificação dos jardins históricos inseridos 
anteriormente. 
Um jardim, caso corretamente conservado, é visto por sucessivas gerações as quais o percebem de 
forma diferente da sua anterior e da sua sucessora. É que se trata de um documento cultural que se 
renova e se deteriora, e que com a ação humana descuidada pode comprometer o significado ou o 
testemunho futuro. Devido ao crescimento lento e irregular das espécies vegetais (amadurecimento do 
espaço), deve-se "pensar o projeto dos espaços livres em etapas ou momentos diversos de 
maturação [...]" (MACEDO,1982, p.17, grifo nosso). 

 



 
Figuras 04- O entorno edificado interfere diretamente no jardim histórico. Passeio Público do Rio de Janeiro, 

RJ. Foto de Carlos Botelho, 1954. 
 

A manutenção é uma operação básica e contínua, bem como particular para cada composição 
paisagística. Tanto os recursos ambientais como a morfologia do entorno edificado dos espaços 
públicos não são os mesmos. Cada recinto urbano apresenta necessidades diferenciadas que devem ser 
pesquisadas a partir da aplicação de métodos de análise e tratamento arquitetônico. No artigo 12 da 
Carta de Florença estipula-se que para a substituição das plantas deve-se "efetuar com observância dos 
usos estabelecidos e reconhecidos para as diferentes zonas botânicas e culturais" (apud. CURY, 
2000:255, grifo nosso). Juntamente a esse estudo, no artigo 24, recomenda-se "assegurar a produção 
regular" das espécies vegetais do jardim histórico (apud CURY, 2000:258). Buscava-se, assim, manter 
a autenticidade das espécies originais. 
Contudo, ainda hoje, pouca atenção é dada à catalogação e análise das coleções de plantas, as quais 
podem revelar muito sobre o desenvolvimento contínuo do local (SALES, 2003). Em contrapartida, 
enfatiza-se a necessidade anterior a qualquer intervenção (da restauração à reconstituição) de realizar-
se um "estudo aprofundado" (Carta de Florença, 1981, Art. 15 apud CURY, 2000:256), envolvendo 
desde a arqueologia histórica ao estudo de exemplares de jardins análogos (SALES; NAIL; 2003; 
2003). 
A adaptação de bens culturais para o desenvolvimento de novas atividades requer que a nova 
destinação não prejudique ou destrua a sua significação cultural. Enquanto patrimônio cultural, os 
jardins históricos são classificados (segundo a Conferência Geral da UNESCO, 1972, Art. 1) como 
sítios derivados de "obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza" (apud CURY, 
2000:179).  
A possibilidade de diversidade de usos para englobar as tipologias de lazer - ativo, passivo, 
contemplativo e alternativo - qualifica em termos de obsolescência, durabilidade e estabilidade um 
espaço livre da edificação ou de urbanização, portanto também os espaços verdes. Segundo Macedo 
(1996), somam-se à adequação funcional (dimensão e configuração morfológica que possibilitem a 
sua utilização para qualquer atividade), a adequação ambiental (condições de salubridade ao seu 
usuário para o desempenho de sua atividade) e a adequação estética (aceitação sócio-formal por parte 
de seus usuários) dos espaços. 
 



4. INICIATIVAS PARA A PRESERVAÇÃO DE JARDINS NO RIO DE JANEIRO 
 
Foi apenas a partir de sua adoção oficial pelo ICOMOS que a maioria dos países incluiu os jardins 
históricos nas suas legislações de proteção. Porém, não foram imediatamente adotadas medidas 
concretas ou estudos de preservação e conservação específicos sobre o tema. Muitos exemplares de 
jardins desapareceram ou foram deturpados em nome do “desenvolvimento urbano”, por interesses 
políticos ou por mudança de valores e gostos estéticos. 
Desde 1971 o comitê científico já alertava para os perigos enfrentados pelos jardins históricos 
europeus com o "progresso" da civilização, o avanço dos centros históricos às periferias. A integridade 
dos jardins estaria comprometida, tanto daqueles situados em zonas de concentração urbana como 
daqueles na periferia de grandes e médias concentrações. Estes últimos, por localizarem-se em zonas 
inicialmente isoladas, a absorção por parte da malha urbana comprometeria sua ambiência e 
acarretaria na perda das qualidades de sua situação original (BAGATTI-VALSECCHI, 1971). 
Contribuindo para a descaracterização desses ambientes, somam-se as razões de ordem econômica e 
jurídicas (ou fiscais) provenientes da modernidade. Os antigos proprietários de grandes parques 
privados residenciais, pelo alto custo de manutenção de suas terras, optam por vendê-las para 
empreendimentos do tipo loteamento ou então para um novo uso o qual necessite de acréscimos de 
anexos que acabem por comprometer a originalidade do jardim (BAGATTI-VALSECCHI, 1971). 
No passado recente do Brasil, a principal ameaça às zonas verdes, isto é, dos parques e jardins, esteve 
relacionada com os planos urbanísticos de disposição viária que ameaçam a sua existência por 
completo ou parcialmente. Na concepção dos planejadores urbanos, tratavam-se apenas de áreas 
públicas verdes a serem moldadas ao sabor das necessidades da cidade. Não eram avaliados ou 
percebidos o seu significado artístico e estético, a sua importância para a identidade do local ou para a 
imagem da cidade. Por trás dessa postura estavam interesses políticos no controle da cidade enquanto 
projeto tanto social como espacial.  
 

[...] o Rio de Janeiro não teve um urbanismo conservador inteligente, que 
conseguisse preservar e valorizar suas riquezas naturais e históricas; com muita 
freqüência, preferiu-se cortar a carne viva, modificar o relevo em vez de procurar 
explorá-lo [...] (BRUAND, 2002:340). 

 
Na década de 1920, desenvolvem-se duas tendências na arte brasileira: uma calcada no futuro, através 
do rompimento com o passado e outra que tem atitude de respeito e "apego racional e sentimental" ao 
mesmo (BRUAND, 2002:25).  
Esse sentimento é concretizado pela criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) em 1937, sob direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Sua criação foi conseqüência de 
um longo diálogo realizado de 1920 a 1934, em ciclos de intelectuais e artistas brasileiros, a fim de 
buscar instrumentos legais para a preservação de bens culturais, até então inexistentes. Na constituição 
brasileira de 1934 (Capitulo 2, Art. 148, 16 de julho de 1934) defende-se a necessidade da preservação 
dos bens históricos nacionais, porém não há uma especificação de normas de proteção: "Cabe à 
União, aos Estados e aos Municípios [...] proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio 
artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalho intelectual" (apud COELHO, 1992:107). 
Apenas em 1937, por influência do ministro Gustavo Capanema, do Ministério da Saúde e Educação, 
é criada a primeira legislação sobre instrumentos de preservação (Lei  nº 378, Capitulo 3, Artigo 46, 
15 de janeiro de 1937). Entre uma série de medidas é anunciada a criação do SPHAN, com "[...] a 
finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a conservação, o 
enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional" (apud COELHO, 
1992:117).  
O resultado da combinação das referidas tendências é uma geração de arquitetos que desenvolvem 
projetos modernistas em suas pranchetas e posturas preservacionistas dentro dos institutos 
patrimoniais. Segundo Bruand (2002:25), "[...] o desenvolvimento da arquitetura contemporânea [isto 
é, modernista] acompanhou passo a passo o aumento do respeito pelos vestígios do passado: longe de 
se oporem, os dois fenômenos são concomitantes". 
Nos primeiros anos do SPHAN, na chamada fase heróica, tornava-se necessário correr contra o tempo 
para salvar o que ainda podia ser salvo da ação do tempo, do desconhecimento e de interesses 
especulativos. Dentro desse contexto, os principais jardins e parques da cidade do Rio de Janeiro 



foram listados6 para o tombamento. Esses espaços, além de exclusivamente públicos e de grandes 
dimensões, eram representantes típicos da mentalidade patrimonial da época. São desta época o 
tombamento do Campo de Santana (30/06/1938), do Passeio Público (30/06/1938), do Jardim do 
Valongo (30/06/1938), do Jardim Botânico (30/05/38), do Parque da Quinta da Boa Vista 
(30/06/1938) e o do Parque do Palácio do Catete (06/04/1938). Esses tombamentos, embora válidos, 
não deixam de ter caráter educacional, pois são fruto de um passado considerado digno, de "[...] 
origem da personalidade do país e momento de grande esplendor monumental" (BRUAND, 2002:25). 
A batalha pela preservação travada pelo SPHAN, contudo, não impediu a destruição parcial ou total 
tanto de bens edificados quanto dos jardins histórico. Um exemplo concreto disso é o cancelamento do 
tombamento do Campo de Santana, em 1943, para dar prolongamento à Avenida do Mangue e à 
abertura da Avenida Presidente Vargas. O cancelamento foi despachado pelo Presidente da República 
em 8 de janeiro de 1943 (exarado no Processo P.R.310 de 1941). O encaminhamento do cancelamento 
pautava-se no artigo único do decreto-lei nº 3.866 datado de 29 de novembro de 1941, o qual permitia 
o destombamento:  

 
O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá 
determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto por qualquer legítimo 
interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos 
Estados, aos Municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado feito 
no serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (apud COELHO, 
1992:131). 

 
Com a justificativa dos "motivos de interesse público em questão", não especificados na lei, nada pode 
fazer o SPHAN, pois não havia impedimento legal. Porém em carta ao prefeito da cidade, datada de 5 
de novembro de 1941, o diretor geral do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, faz ponderações 
a respeito da abertura da avenida neste ponto crítico da cidade velha, e uma última tentativa de 
salvaguardar os monumentos ameaçados:  

 
[...] De fato o que a prefeitura tem em vista, com o seu projeto, é a abertura de uma 
via com a largura de 80 metros, em correspondência com a avenida do mangue e 
estabelecendo ligação com a planejada avenida Perimetral. Ora, a tudo isso 
satisfazem plenamente os substitutivos apresentados por esta repartição, com a 
vantagem de poupar a totalidade dos monumentos ameaçados de sacrifício: é a 
largura adotada e não o rumo do traçado da avenida que contribuirá para facilitar 
o escoamento do tráfico do centro da cidade. 
[...] 
E, afinal, mesmo do ponto de vista político, não poderá convir nem ao Presidente da 
República nem a você que se venha um dia pretender terem sido sacrificados 
monumentos dos mais preciosos da cidade para se fazer uma avenida denominada 
Presidente Vargas, obra essa cujos efeitos benéficos poderiam ser alcançados sem 
tamanho sacrifício (ANDRADE, 1941). 

 
Ainda na carta endereçada ao prefeito, merece destaque especial o trecho do parque que seria afetado 
com o corte. O diretor geral do SPHAN chama a atenção para as características formais da 
composição de Glaziou e as dificuldades técnicas de reconstituição: 
 

Com relação ao Campo de Santana, cujas árvores a Prefeitura procuraria 
conservar no maior número possível, a despeito do projeto da Avenida Presidente 
Vargas alcançar em cheio justamente um dos trecho mais frondosos do parque, - 
ocorre observar que, no caso, não é propriamente o maior número de árvores a 
sacrificar que importa, senão a própria mutilação [grifo do autor] do parque, 
comprometendo irreparavelmente a unidade do seu conjunto monumental. Além 
disso, é a composição mesma do Campo de Santana, elaborada por Glaziou, que 
será definitivamente sacrificada pela adoção do projeto da prefeitura, uma vez que 
tal composição é simétrica e que, na previsão de amputar o parque da área onde 
está situado um dos lagos tradicionais, já os técnicos da prefeitura anunciam que 
terão de empreender ali grandes trabalhos de recomposição paisagística 
(ANDRADE, 1941). 

 



O corte do parque foi realizado em 1944 e a responsabilidade da recomposição do parque ficou a 
cargo do arquiteto José da Silva Azevedo Neto. Foram derrubadas 60 árvores quase centenárias e o 
parque perdeu 1.782 metros quadrados (SANTOS, 1944), além da perda irreparável da composição 
original. 
 

  
Figuras 05 e 06 - Os mapas mostram os dois momentos antes e depois da abertura da Avenida Presidente 

Vargas, que destrui parte do Campo de Santana 
 

  
Figuras 07 e 08 - A abertura da nova avenida destruiu outros bens culturais (AGCRJ). 

 
Não mais protegido por tombamento federal, em 1948 a Câmara do Distrito Federal apresenta o 
projeto de construção da nova catedral metropolitana no meio do parque. Em ata de 21 de setembro de 
1948, o diretor geral do SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, responde o pedido do presidente 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jorge de Lima, sobre o parecer a respeito da construção da 
catedral, no qual também lamenta o cancelamento:  

 
[...] cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exª. que, no entender dos técnicos 
desta repartição, o valioso logradouro constituído pelo Campo de Santana seria 
gravemente prejudicado se fosse feita ali uma construção com as proporções 
monumentais da catedral projetada. 
Efetivamente, já tendo o parque sofrido dano considerável com a mutilação do belo 
trecho que lhe foi subtraído para a abertura da Av. Presidente Vargas e que tornou 
necessária a motivação do seu traçado, a edificação planejada importaria em 
sacrificar completamente a composição do Campo de Santana elaborado por 
Glaziou, reduzindo o parque antigo a uma área arborizada inexpressiva. Esse 
sacrifício quer parecer que seria tanto mais inconveniente para a cidade, quanto 
esta cada dia se torna mais pobre de vegetação e desprovida de parques 
(ANDRADE, 1948). 

 



O Campo de Santana só voltaria a ser tombado em 1968, pelo então Estado da Guanabara. Ao propor 
o tombamento, o Governo Estadual concedia novamente ao bem a garantia de se tornar invulnerável a 
quaisquer tentativas que poderiam vir a modificar ou destruir o monumento. 
Assim como o Campo de Santana, o Palacete Henrique Lage sofreu o cancelamento de seu 
tombamento federal. Não por motivos de reestruturação da malha urbana, mas sim por interesses de 
cunho especulativo. A propriedade havia sido colocada à disposição da União em 1941, por Henrique 
Lage, a fim de saldar suas dívidas. Em 1945 o Banco do Brasil assume a propriedade. Atendendo a 
uma solicitação do Conselho Florestal, a propriedade é tombada pelo SPHAN em 1957, sendo que o 
Banco do Brasil impugnou o tombamento alegando que teria prejuízo, pois benfeitorias haviam sido 
feitas. 
Procurando dar utilidade para, segundo Lúcio Costa, a "última área preservada" da vegetação da 
encosta do Corcovado (COSTA, 1973. Apud PESSOA, 1999:284) no final da década de 1950 é 
apresentado na Câmara Municipal o projeto dos vereadores Sandra Calvalcanti, Levy Neves, 
Gladstone Chaves de Mello e Raul Brunnini, para transformar a área em parque de utilidade pública. 
Em 1960, o Governador Provisório do Estado da Guanabara, José Sette Câmara, expede o decreto no 
74 que declarava o parque de utilidade pública para fins de desapropriação. Porém, alguns dias depois 
o mesmo decreto no 74 é republicado sob alegação de incorreções, e desta vez declarava a área para 
fins de desapropriação apenas a faixa acima da cota de 100 metros. Esta área seria destinada para um 
parque botânico Florestal sem acesso pela Rua Jardim Botânico. 
Ainda nesse mesmo ano é cancelado o tombamento do Parque Lage pelo Presidente em exercício 
Ranieri Mazili, beneficiando, notoriamente, os interesses especulativos da firma particular “Comércio 
e Indústria Mauá S/A” (de propriedade de Roberto Marinho e do senador Arnon de Mello). O objetivo 
da firma era adquirir a área para transformá-la em cemitério; mais tarde esta idéia foi substituída por 
projeto de loteamento de residências de alto luxo. 
O projeto não chega a sair do papel pois, embora o jardim não fosse tombado, o entorno da área estava 
tombado pelo Estado da Guanabara (decreto no 788). Uma nova inscrição da propriedade é feita no 
livro de Tombamento Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do patrimônio federal. 
Embora não tenha sofrido o cancelamento de seu tombamento, o parque do Palácio Guanabara 
(entorno agenciado), em mãos federais desde 1891 (decreto do marechal Deodoro da Fonseca) e sendo 
utilizado esporadicamente como residência presidencial, também foi alvo de projetos de especulação 
imobiliária e sofreu com os diversos anexos ao gosto de seus ocupantes. 
Em 1945 foi apresentado um projeto no Senado Federal, pelo senador Mário Andrade Ramos, para 
que o parque fosse desapropriado e loteado para a construção de "modestos" prédios de apartamentos, 
a fim de se resolver problemas de habitação. Segundo ele, o projeto também contribuiria para "a 
supressão das despesas de mordomias" do governo com os vastos jardins ("Em foco novamente o 
Palácio Guanabara", Jornal do Commércio, 05/04/1947).  
O projeto foi duramente atacado por outros senadores e em especial pela imprensa. Os jornais da 
época denunciavam que ao invés de suprir o déficit imobiliário, a proposta visava objetivos 
especulativos. O destino de outros jardins e parques também era discutido e foi considerado um ponto 
de especial atenção:  

 
A prevelecer a mentalidade incorporacionista do senador Ramos, não estarão fora 
de perigo o parque do Catete ou da Quinta da Boa Vista, ou pela amenidade do seu 
clima, o da Gávea. O Jardim Botânico é local ideal para um loteamento rendoso 
[tentativa que ocorreria mais tarde na década de 1960], pela magnífica localização 
e ser plano o terreno. Enquanto isso, o Governo Federal adquire o Palácio Guinle 
em Santa Tereza, objetivando ter uma casa para hóspedes ilustres, mas também a 
preservação de uma das poucas residências dignas de conservação da nossa cidade. 
Ouro Preto, como monumento histórico, a casa de Rui Barbosa e, mais 
recentemente, o museu Imperial são expressões dessa sábia orientação de 
preservação da natureza e do que a mão do homem edificou e embelezou. Seria 
lamentável que regredíssemos nesse terreno, aceitando o projeto infeliz do Sr. 
Mário Ramos (O Jornal, 08/04/1947).  

A preocupação em dar uma destinação ao parque apresenta-se novamente nos jornais: "E quanto a seu 
parque magnífico, seria mais compreensível que fosse aberto, franqueado à população, tão 
necessitada, na zona central da cidade, de lougradouros para recreio e repouso ao ar livre" (Diário 
de Notícias, 08/04/1947).  



Nos jardins do Palácio, em 30 de setembro de 1946, inaugurou-se uma capela devotada à Santa 
Terezinha, uma iniciativa da esposa do presidente Gaspar Dutra, dona Carmela Dutra. A capela foi 
construída com as sobras das contribuições da campanha eleitoral presidencial. O fato é narrado como 
pitoresco em notícias da época. 
A partir da década de 1980, a Carta de Florença contribuiria de forma efetiva para o desenvolvimento 
dos trabalhos de preservação de jardins e parques do Grupo de Trabalho sobre Jardins Históricos da 
Fundação Nacional Pró-Memória.  
Este grupo de estudo teve início no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1983, com a finalidade de 
conceituar e apoiar ações de cuidados e atenções com jardins históricos. A preservação dos sítios e 
paisagens naturais (Decreto-lei n.º 25 de 1937) ainda era matéria obscura para o IPHAN. A 
preservação cultural de bens naturais, que difere das medidas adotadas para os monumentos 
edificados, exigia considerações muito específicas, precisas e complexas, as quais não eram realizadas. 
A criação do grupo foi a "primeira iniciativa pública de preocupação com o descaso até então 
existente com as paisagens e jardins de valor histórico e com a questão dos entornos" (Manual de 
Jardins Históricos, 2000:13). 
Em 1986 o grupo foi incorporado à Fundação Nacional Pró-Memória, passando a integrar a 
Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Fundação, dentro do Programa de Proteção ao Patrimônio 
Natural da mesma. Seu objetivo era dar continuidade aos estudos e preencher as lacunas nos órgãos 
responsáveis pela tutela dos bens culturais do Brasil.  
A preocupação com o tratamento dispensado aos jardins históricos era justificada, pois eram utilizados 
critérios de preservação análogos aos adotados na preservação dos outros bens. Os aspectos naturais 
do território também não despertavam o mesmo interesse que os bens imóveis culturais.  
Anos mais tarde, o grupo de estudo passou para a Área de Patrimônio Natural e Arqueológico do 
Departamento de Proteção-DEPROT/IPHAN e, finalmente, para a Divisão de Normas e 
Gestão/DEPROT/IPHAN. A inexistência de literatura sobre a normatização e a gestão relativa a 
jardins históricos levou o grupo, dentro dos princípios da Carta de Florença e da Carta de Veneza, a 
definir regras específicas aplicadas para os jardins e os entornos agenciados com elementos naturais. 
No entanto essas recomendações restringiram-se aos exemplares tombados (anexo 01). 
Para as intervenções de jardins históricos, a Carta de Florença é ainda hoje o documento básico para 
iniciar qualquer proposta. Porém só são sanadas as lacunas de conhecimento com o auxílio de outras 
cartas patrimoniais. A mudança de enfoque, não dando mais atenção exclusiva ao bem edificado, abriu 
novo e amplo campo de atuação, ao incluir, entre outras, atividades ligadas à botânica e ao paisagismo.  
A vegetação passou a ser considerada não mais apenas como um belo adereço, do qual várias 
edificações históricas acabaram despidas, mas como um elemento indissociável do bem edificado. 
Assim, desde palmeiras imperiais a toda sorte de pequenas plantas que compunham e completavam de 
forma harmônica os bens arquitetônicos, passaram a ser objeto de atenção e cuidados. 
 
5. PERSPECTIVAS DE SALVAGUADA 
 
Desde a década de 1970, os debates internacionais chamam a atenção para dois aspectos que 
interferem na preservação dos jardins de interesse histórico: o desconhecimento de sua existência e os 
efeitos danosos da urbanização repercutindo em sua conservação. Tais impactos desfavoráveis são 
uma realidade no que se refere aos jardins de significação cultural da cidade do Rio de Janeiro.   
Aqueles jardins de significação desconhecida pela população, seja por estarem na mão de particulares 
ou por não receberem nenhum tipo de proteção que os diferenciem dos demais exemplares, correm o 
risco de desaparecer. Precisam ser levantados e apreciados pelo público (educação patrimonial). 
Quanto aos jardins que sofrem com a ação agressiva do seu entorno urbano, ou seja, com o excesso de 
visitantes, os danos ambientais da urbanização (poluição), o crescimento acelerado e constante do 
entorno construido, deve-se encontrar maneiras de minimizar tais impactos desfavoráveis lançando-se 
mão das "zonas de proteção", sejam estas previamente planejadas ou não.  
Os problemas da preservação dos jardins históricos franqueados ao público esbarram, evidentemente, 
na disponibilidade de recursos financeiros e humanos. Nas instituições responsáveis pela preservação 
dos bens culturais existe uma carência de técnicos especializados em diversas áreas, em especial nessa 
área recente de jardins históricos. Assim como as variáveis que agem sobre o patrimônio edificado não 
são específicas a um único profissional, no jardim o estudo de suas peculiaridades e de sua 



significação cultural consiste no conhecimento e na atuação de profissionais de várias áreas afins, 
como botânica, geologia, arqueologia histórica e arquitetura.  
Enquanto não são realizados concursos públicos, necessários para completar o quadro técnico, os 
profissionais responsáveis pela preservação têm que se desdobrar para sanar as lacunas. A 
conseqüência imediata é que exames técnicos através de estudos e levantamentos, que deveriam ser 
constantes e aprofundados, acabam sendo deixados de lado para dar lugar a medidas de maior urgência 
ou então só são realizados de maneira pontual e por firmas terceirizadas, limitando-se freqüentemente 
a um determinado exemplar que receberá um projeto de intervenção.  
Nas unidades de conservação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) é responsável pela elaboração de uma série de levantamentos relativos a 
condições ambientais, diretrizes administrativas, zoneamento e potencialidade da área, com a 
finalidade de estipular um Plano de Manejo. Com isso, no final de alguns anos de trabalho de uma 
equipe, as informações levantadas fazem parte daquelas necessárias para o exame técnico detalhado de 
qualquer jardim histórico, como a catalogação de espécies vegetais, os estudos dos impactos 
ambientais e turísticos e a disciplina do uso e da ocupação. No entanto, como nem todo jardim 
histórico é considerado como unidade de conservação e como o caráter das informações adquiridas no 
Plano de Manejo destas, embora úteis, possuem uma abordagem diferente da preservação, caberia ao 
órgão responsável por sua manutenção realizar tal tarefa, sendo portanto de responsabilidade da 
prefeitura da cidade os espaços verdes franqueados ao público.  
A prefeitura do Rio de Janeiro, através da Fundação Parques e Jardins (FPJ), possui projetos de 
manutenção de hortos para o plantio de flora de restinga e também para a "adoção" de espaços verdes 
com gestão compartilhada entre o município, comunidade de moradores e empresas parceiras. Embora 
essa iniciativa seja essencial para a concientização patrimonial e conte com a orientação da FPJ para a 
sua manutenção, revela-se perigosa, uma vez que não existe uma distinção dos jardins de interesse 
histórico dos demais espaços verdes, o que é fundamental para evitar a perda do bem cultural. 
Uma vez identificado o jardim de interesse histórico, este deve receber cuidados especiais. A avaliação 
do estado de alteração do jardim deve basear-se no conhecimento do que aconteceu no passado, no 
que está acontecendo no presente momento e na identificação de medidas de prevenção de maiores 
estragos no futuro. Atualmente, entende-se que as intervenções nos jardins devem ser mínimas e 
passíveis de serem revertidas assegurando que o uso cultural esteja compatível ao bem cultural, 
respeitando sua autenticidade, dando atenção a toda documentação (incluindo a arqueológica) coletada 
pelos profissionais de preservação, distinguindo-os de outros espaços verdes e de outros bens 
culturais, uma vez que a substância principal é o elemento vegetal. A sua manutenção também deve 
ser diferenciada com o planejamento do número de visitantes e de zonas de proteção, com a 
capacitação de jardineiros com formação profissional, bem como com a coleta e o armazenamento em 
hortos de espécies de plantas e de sementes para catalogação e as eventuais substituições. 
Ações internacionais e nacionais nesse campo devem ser estudadas e adaptadas como ferramenta para 
auxiliar o trabalho de inventário e educação patrimonial, levando em consideração cada situação 
particular de jardim histórico. Na França, a compreensão da importância da documentação completa e 
objetiva levou cursos universitários, como a Escola de Paisagem de Versalhes, com o auxílio do 
governo, a complementar e atualizar dados referentes à preservação de jardins históricos. Em um de 
seus programas, o "adote um jardim", durante um ano inteiro uma classe acompanha a evolução de um 
determinado jardim histórico, identificando a sua flora e fauna, estudando a sua história e registrando 
seu traçado. A pesquisa tem o apoio de vários Ministérios, como da Cultura, do Ensino, do Meio 
Ambiente e da Agricultura. No final do ano o jardim histórico é divulgado para a comunidade.  
Já no meio acadêmico brasileiro existem exemplos de participação de grupos de pesquisa dentro das 
universidades, mas essas iniciativas poderiam ser expandidas entre departamentos e faculdades. Um 
projeto similar ao "adote um jardim" francês deveria integrar escolas não só de paisagismo, mas de 
arquitetura, de botânica, de história, de arqueologia e outras áreas afins. A troca e a aplicação direta do 
conhecimento representaria para os alunos uma maneira rica de aprender e, para os órgãos do 
patrimônio, a garantia da documentação e da investigação científica continuada, além da participação 
na formação de novos profissionais. Os alunos das faculdades envolvidas levantariam não só a parte 
de traçados, de estilos (conhecer e estudar, a fim de novas intervenções não contrariarem o partido 
original), da história do jardim (a significação cultural do jardim para sua cidade e seus habitantes), 
mas também fariam o levantamento florístico e fitossanitário (levantamento das espécies vegetais 



existentes, estudo do movimento de águas). A médio prazo, uma gama expressiva de jardins históricos 
poderiam ser inventariados, assim como novos exemplares identificados.  
Portanto, neste contexto contemporâneo de adversidade em que a preservação do patrimônio cultural 
apresenta-se, torna-se particularmente importante o envolvimento da comunidade científica, através 
das academias, para a identificação dos jardins históricos cariocas. A universidade pode desempenhar 
um relevante papel de cooperação técnica com as instituições governamentais para o inventário do 
patrimônio, tendo em vista que a manutenção dessas áreas verdes atende não só à nossa necessidade 
atemporal à contemplação - definida contemporaneamente como qualidade de vida - mas, sobretudo, 
implica na tentativa de manter o próprio sentido do conceito de jardim histórico, o testemunho 
histórico-cultural, a paisagem dando sentido à memória. 
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ANEXO 01 

 

Tabela 01 - Identificação dos jardins da cidade do Rio de Janeiro tombados. 

Esfera Federal - IPHAN Tombamento AP RA 
Parque do Palácio do Catete  Processo 101-T-38 e 153 -T-38 - Data: 06/04/1938 

Insc. 07, Histórico vol. 1, f. 03 
Insc. 20, Belas Artes vol. 1, f. 05 

2 4 

Jardim Botânico  Processo 101-T-38 - 30/05/1938 
Insc. 02, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, f. 02 

2 6 

Passeio Público  Processo 099-T-38 - Data: 30/06/1938 
Insc. 153, Belas Artes vol. 1, f. 27 
Insc. 71, Histórico vol. 1, f. 13 

1 2 

Quinta da Boa Vista  Processo 099-T-38 e 101-T-38 - Data: 30/06/1938 
Insc. 154, Belas Artes vol. 1, f. 27 
Insc. 68, Histórico vol. 1, f. 13 

1 7 

Jardim do Valongo  Processo 099-T-38 - Data: 30/06/1938 
Insc. 157, Belas Artes vol. 1, f. 28 
Insc. 65, Histórico vol. 1, f. 12 

1 1 

Jardins do Palácio Gustavo 
Capanema  

Processo 375-T-44 - Data: 18/03/1948 
Insc. 315, Belas Artes vol. 1, f. 66 

1 2 

Parque Henrique Lage  Processo 537-T-57 - Data: 14/06/1957 
Insc. 322, Histórico vol.1, f. 53 

2 6 

Parque do Flamengo  Processo 748-T-64 - Data: 28/07/1965 
Insc. 39, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, f. 10 

2 4 

Parque da Nacional da Tijuca Processo 762-T-65 - Data: 27/04/1967 
Insc. 42, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, f. 10 

2 8 

Esfera Estadual - INEPAC Tombamento AP RA 
Parque Henrique Lage  Processo 03/300 290/65 - Data: 15/07/1965 

Dec. "E" 788 (antiga GB) 
2 6 

Parque Ary Barroso  Processo 03/300 419/65 - Data: 08/10/1965 
Dec. "E" 857 (antiga GB)  

3 11 

Parque da Cidade  Processo 03/300 543/65 - Data: 29/11/1965 
Dec. "E" 927 (antiga GB)  

2 6 

Campo de Santana  Processo 03/300 166/66 - Data: 26/04/1968 
Dec. "E" 2072 (antiga GB)  

1 2 

Parque Recanto do Trovador  Processo NE 03/300 247/70 - Data: 1970 
Dec "E" (antiga GB) 

2 9 

Sítio Antônio da Bica Processo NE 03/31 264/83  
Tombamento Provisório - Data: 19/10/1983 
Tombamento Definitivo - Data: 27/01/1988 

5 26 

Praça Senador Clovis Salgado 
Filho  

Processo NE 18/001 170/90  
Tombamento Provisório - Data: 20/12/1990 

1 2 

Parque Garota de Ipanema  Processo NE 18/000 030/91  
Tombamento Provisório - Data: 25/01/1991 

2 6 

Parque Nacional da Tijuca  Processo NE 18/000 172/91  
Tombamento Provisório - Data: 06/03/1991 

2 8 

Esfera Municipal - DGPC Tombamento AP RA 
Bosque da Freguesia  Lei Municipal 1512 de 20/12/1989 

DOM - Data: 03/01/1990 
4 16 

Parque do Flamengo Lei Municipal 2.287 de 04/01/1995 
DOM - Data: 06/01/1995 

2 4 

Conjunto de Amendoeiras no 
Jardim dos Artistas e a Praça 
Deodoro 

Processo 12/001322/94  
Lei Municipal 13.898 de 16/05/1995 
Tombamento Provisório  
DOM - Data: 18/05/1995 

2 4 

Fonte: Arquivo Central do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/ Arquivo do 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural -INEPAC/ Arquivo da Divisão de Monumentos e Chafarizes -
FPJ/ Secretaria Municipal de Cultura e Instituto Pereira Passos - IPP, 2003.   


