
������� �� ����������  |   ����� �� 20082 4

PATRIMÔNIO

Um palácio para a saúde e a ciência
Fiocruz restaura jóia eclética da Serra

Ricardo Valverde

oradores da única cidade
imperial das Américas,
os petropolitanos costu-
mam ser bastante ciosos
da riqueza do patrimônio

arquitetônico de seu município. Em vir-
tude dessa singularidade histórica, a
divulgação pela imprensa da constru-
ção de um mercado e um centro co-
mercial em dois sítios preservados da
região central, que conseqüentemen-
te seriam descaracterizados com as
obras, agitou os ânimos da cidade, em
fevereiro. E levará a Associação de
Moradores a pedir ao Ministério Públi-
co a revisão da autorização para am-
bas as intervenções urbanísticas. Na

M

O Itaboraí hoje e abaixo na foto mais antiga do prédio erguido em 1892

Arquivo COC/Fiocruz
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contramão dessas duas polêmicas inici-
ativas – que atingem a Catedral de São
Pedro de Alcântara e uma fábrica que
ostenta o mesmo nome do templo reli-
gioso – a Fiocruz vai concluir, este ano,
as obras de restauração do Palácio Ita-
boraí, erguido em 1892 e que foi cedido
à Fundação no final do mandato do go-
vernador Marcello Alencar. No palacete
serrano será instalado um centro de es-
tudos das áreas de saúde, ciência e tec-
nologia, administrado pela Fiocruz e aber-
to à comunidade petropolitana.

Cedido à Fundação em 21 de dezem-
bro de 1998, o Itaboraí recebeu logo no
início do ano seguinte a primeira visita de
uma equipe do Departamento de
Patrimônio Histórico (DPH) da Fiocruz. Os
profissionais que participaram daquela
missão pioneira começaram um longo e
criterioso trabalho de levantamento das
condições do prédio. À frente do grupo
estava (e está até hoje) a arquiteta Mar-
cia Franqueira, atual chefe do DPH. “Fo-
ram meses de levantamento, durante os
quais às vezes passávamos três dias por
semana em Petrópolis. Fizemos uma am-
pla inspeção no palácio. Na época, fica-
mos impressionados com o estado em que
se encontrava a construção. A umidade
excessiva do terreno e os aterros feitos le-
varam ao apodrecimento de muitos ma-
teriais. E havia um grande número de in-
filtrações. Foi um trabalho pesado”, lembra
Marcia. Encerrada esta etapa, a equipe
passou a estudar propostas para a restau-
ração. Somente em 2002 é que se obte-
ve a chancela da Lei Rouanet e a aprova-
ção do projeto pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo
Ministério da Cultura (MinC).

A captação de recursos ocorreu a
partir de 2006. A Petrobras financiou R$
2 milhões na primeira fase das obras de
restauração e a Fiocruz, na segunda fase,
entrou com R$ 1,2 milhão. Para concluir

as obras faltam, segundo Márcia, cerca
de R$ 600 mil, que estão sendo negoci-
ados com a Petrobras, por meio de um
aditivo do contrato. “A obra tem uma
relação custo-benefício muito boa. Tive-
mos tempo para elaborar e adaptar o
projeto às condições do local, além de
precisar com bastante minúcia as espe-
cificações técnicas do que queríamos
para o Itaboraí. Conseguimos material
de qualidade por preços satisfatórios, o
que é mais um atestado da capacitação
técnica e da normatização seguida pe-
los profissionais do DPH”, afirma Mar-
cia, que perdeu a conta de quantas ve-
zes subiu a serra para acompanhar de
perto o andamento do projeto.

O novo Itaboraí

Com a conclusão das obras de restau-
ração a Fiocruz pretende implantar um pro-
grama de eventos culturais e técnico-cien-
tíficos, direcionados aos moradores de
Petrópolis. O objetivo é difundir a produ-
ção científica e tecnológica da instituição
e também colaborar na recuperação da
história local. No segundo caso, uma das
linhas a ser explorada refere-se a Oswaldo
Cruz, o patrono da Fundação, que viveu e
foi prefeito do município depois de se afas-
tar do Instituto que recebeu seu nome.
Outra possibilidade é estudar a medicina e
saúde no Segundo Reinado – uma época
áurea para Petrópolis, já que o imperador
Dom Pedro II e sua família costumavam
se refugiar na cidade para fugir do calor
carioca, daí vindo o epíteto de “cidade im-
perial”. E, sendo a Fiocruz uma instituição
consciente de suas responsabilidades com
a saúde pública brasileira, o que a norteia
desde a sua criação, os atuais problemas
sanitários do município também serão, evi-
dentemente, enfocados e discutidos.

Segundo Marcia “a ocupação do pa-
lacete, dos anexos e das áreas não-edifi-

cadas tem como meta obter um
uso múltiplo e flexível dos espa-
ços. Uma pequena parte interna
do palacete ficará destinada à di-
vulgação de sua própria história
– projeto, construção e utilização
no tempo”. No Itaboraí funcio-
nará um centro multimídia, com
internet e recursos de áudio e
vídeo. As salas maiores serão
transformadas em locais para ex-
posições e auditório. Equipados

com recursos de recepção de imagens e

som acoplados ao centro multimídia, nos
salões poderão ser promovidas vídeocon-
ferências, exposições científicas e culturais,
recepções e outros eventos. Já as áreas ex-
ternas, que passarão por um tratamento
paisagístico para recuperar seu estado ori-
ginal, serão destinadas para o uso pela po-
pulação em geral.

O palácio e seus usos

Parte do atual terreno onde está o Palá-
cio Itaboraí foi adquirido em 1891 pelo en-
genheiro italiano Antonio Jannuzzi, nas es-
quinas da rua Elisa e avenida Moura, atuais
Ernesto Paixão e Visconde de Itaboraí.
Jannuzzi, autor do projeto de várias constru-
ções originais da Avenida Central (atual Rio
Branco, no Centro do Rio de Janeiro), cons-
truiu o palácio em 1892, em estilo eclético,
para ser sua residência de verão. Esse uso
durou pouco, pois Januzzi se desfez do palá-
cio e, de 1894 a 1920, o Itaboraí sediou o
Colégio Americano, primeiro dono do terre-
no triangular da Avenida Moura, comprado
em 1895. Mais tarde foi instalada ali a pri-
meira faculdade de direito de Petrópolis.

Os terrenos laterais do palácio, com as
construções existentes, foram incorporados
em 1938 e em 1944, pelo Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro, quando o prédio foi
adquirido para ser usado como residência de
verão dos governadores. Até 1998, funcio-
navam em suas dependências quatro órgãos
estaduais: a Feema, a Coordenadoria da
Região Serrana 2, o Centro de Estudos Su-
pletivos de Petrópolis e a Fundação Leão XIII.A coordenadora Marcia Franqueira,

ao centro, vistoria as obras

A Petrobras entrou com o maior volume
de recursos para o trabalho de restauração


