
REVISTA DE MANGUINHOS DEZEMBRO DE 2002 43

O castelo da saúde

Projetando-se além do
corpo central do Castelo,
a bow-window sul está

sendo reformada, assim
como as argamassas

(foto menor)

or que o revestimento do
Castelo Mourisco, prédio
com quase cem anos
que simboliza a Fundação

Oswaldo Cruz, conseguiu resistir
ao tempo em meio à poluída Ave-
nida Brasil, na Zona Norte do Rio
de Janeiro? É para responder a esta
questão, e entender como foram
preparadas as argamassas na épo-
ca da construção do imóvel (1905),
visando ao restauro de partes
danificadas, que uma equipe do
DPH desenvolveu o projeto Rein-
tegração das argamassas históricas,
recentemente aprovado pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico)
para receber financiamento.

O estado de boa conservação
da argamassa original que reveste
o Castelo impressiona pelo fato de
apresentar um desempenho eleva-
do, levando-se em conta a polui-
ção da avenida, que tem um trânsi-
to pesado, de uma refinaria próxi-
ma e de outros fatores atmosféri-
cos. Um dos principais pontos do
projeto é o estudo da composição
dos materiais utilizados na constru-
ção do Castelo, o que permitiu du-
rabilidade, resistência às intempé-
ries e à poluição.

O projeto tem prazo de con-
clusão de dois anos e os resultados
obtidos deverão ser utilizados para
a reconstituição das argamassas do
prédio, bem como para servir de
parâmetro para outros projetos de
restauração de imóveis construídos
na mesma época. O Reintegração
das argamassas históricas vai inte-
grar uma das redes cooperativas de
pesquisa que visam à disseminação
e ao compartilhamento de informa-
ções entre centros que executam
projetos de restauração.

Outra ação que o DPH coor-
dena no momento é a recuperação
da Bow-Window Sul do Castelo
Mourisco. Bow-Window é uma de-

nominação inglesa para o elemento
arquitetônico que se projeta além do
corpo central de uma edificação prin-
cipal, como uma varanda. A obra se-
gue a mesma metodologia aplicada
na reforma da Bow-Window Norte,
concluída em janeiro, e deve durar
12 meses. Os serviços de recompo-
sição das argamassas, tratamento da
estrutura metálica, restauração das
janelas e pintura do espaço interno
estão sob a fiscalização do DPH e
buscam recuperar a integridade físi-
ca e estética dos materiais.

Construído no alto de uma co-
lina, o Castelo Mourisco tem 50
metros de altura e a fa-
chada voltada para o
mar (a Baía de Gua-
nabara). O prédio,
em estilo árabe,
foi erguido na
antiga Fazenda
de Manguinhos,
área que passou a
abrigar o Instituto
Soroterápico Fe-
deral – que deu
origem à Fiocruz –
em 1900, quando
constantes epide-
mias de peste bu-
bônica davam ao
Rio o incômodo
título de “túmu-
lo dos estrangei-
ros”.  A constru-
ção do Castelo se
deu entre 1905 e
1918. A idéia de
levantar um palá-
cio para sede do
Instituto partiu do
próprio Oswaldo
Cruz, que esbo-
çou algo parecido
a um castelo me-
dieval. A contri-
buição do en-
genheiro portu-
guês Luiz Moraes

Júnior foi es-
sencial. “O
estilo arqui-
tetônico ori-
ental fez par-
te da forma-
ção de Mora-
es, amigo de
Cruz. Esse pode ser o motivo para
o Castelo ter sido inspirado nas
construções mouras”, diz o arqui-
teto do DPH Renato da Gama.
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