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RESUMO 

 

ALGEBAILE, Simone Carvalhar Damasceno A. O palácio e o mobiliário: ostentação e 

requinte do Palácio das Laranjeiras. 2019. 145 f. Dissertação (Mestrado em Memória e 

Acervos) – Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, Fundação Casa de Rui 

Barbosa, Rio de Janeiro, 2020.  

 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para a salvaguarda do acervo do Palácio das 

Laranjeiras, considerado como elemento integrado à decoração de interiores, na direção de 

elaboração de um inventário voltado para o seu mobiliário. Para tanto, apresenta traços 

biográficos e as motivações de Eduardo Guinle para a constituição do edifício e suas coleções. 

O trabalho articula informações cronológicas sobre diversas intervenções realizadas no Palácio 

e seu acervo, de sua implantação até os dias atuais, com as características e especificidades das 

peças, bem como sua disposição em seus ambientes originais. O inventário resultado deste 

estudo será um importante instrumento para as atividades de segurança e fiscalização do acervo, 

e configura-se como ponto de partida para um futuro banco de dados virtual. Além disso, essa 

sistematização permitirá a realização de projetos mais complexos que envolvam o 

desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento de bens móveis. 

 

Palavras-chave: Palácio das Laranjeiras. Mobiliário. artes decorativas. inventário do acervo. 

preservação. 

 

  



                                                             
                          

 

ABSTRACT  

 

ALGEBAILE, Simone Carvalhar Damasceno. The palace and the furniture: ostentation and 

refinement of the Laranjeiras Palace. 2020. 145 f. Dissertação (Mestrado em Memória e 

Acervos)– Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, Fundação Casa de Rui 

Barbosa, Rio de Janeiro, 2020. 

 
 

This research aims to contribute to safeguard the collection of Laranjeiras Palace, 

considered as an integrated element in the interior decoration of the palace, also in towards 

preparing an inventory focused on its furniture. To this end, it presents biographical features 

and Eduardo Guinle's motivations for the constitution of the building and its collections. The 

work articulates chronological information about various interventions performed in the Palace 

and its collection, from its implementation to the present day, with the characteristics and 

specificities of the pieces, as well as their arrangement in their original environments. The 

inventory resulting from this study will be an important instrument for the security and 

safeguard activities of the collection and is the starting point for a future virtual database. In 

addition, this systematization will enable more complex projects involving the development of 

digital asset management tools. 

 

 

Keywords: Laranjeiras Palace. Furniture. Decorative arts. Inventory of the collection. 

Preservation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do Palácio das Laranjeiras e seu acervo como tema desta dissertação de 

mestrado se deu em 2013, a partir do meu envolvimento profissional com a edificação, quando 

trabalhei na Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Como arquiteta contratada, 

fui designada a desenvolver os termos de referência para a contratação de empresas 

especializadas em restauro de bens móveis, especialmente das pinturas artísticas e mobílias do 

Palácio das Laranjeiras. A Casa Civil é a responsável legal pelo edifício e seu acervo, que, à 

época, passava por grande obra de restauração do edifício com recursos advindos do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC-MinC e da Lei de Incentivo à Cultura ICMS-RJ. Mas 

esses recursos não contemplaram o restauro do acervo, por isso, a necessidade da Casa Civil 

em realizá-lo com recursos próprios. 

Porém, o estabelecimento das informações mínimas sobre o acervo, necessárias para a 

execução dos termos, encontrou alguns obstáculos. Tanto porque não se dispunha de um 

inventário detalhado, com as características físicas, estéticas e do estado de conservação dos 

bens, quanto por estar grande parte das peças acondicionadas em caixas de proteção por conta 

das obras, não havendo condições de inspeção e visualização dos itens a serem restaurados. 

Em 2014, durante as obras de restauração, fui responsável por acompanhar a 

desocupação de uma extensa área no subsolo para a instalação das máquinas de ar condicionado 

do pavimento térreo. Deparei-me, com espanto, com cerca de 80 peças do acervo, em grande 

parte peças de mobiliário, que lá estavam acondicionadas sem qualquer proteção. Em função 

do uso excessivo ou de sinistros, estes objetos foram danificados e, por isso, foram retirados 

dos salões, e ali depositados e esquecidos. Dispostas umas sobre as outras, sem qualquer 

cuidado, encontrei peças importantes, como os canapés do Salão Luiz XIV - nos quais outrora 

haviam sentado presidentes da República e diversas outras personalidades - que seguiram se 

deteriorando ao longo dos anos. 

Percebi naquele momento que o acervo tinha, para os gestores, moradores e 

funcionários, uma importância secundária, quase irrelevante, pois não havia sido patrimoniado 

como os demais itens permanentes do Palácio, como boilers, máquinas de café ou qualquer 

outro item adquirido pela Casa Civil. 

Em 2016, foi criado o Departamento de Conservação e Restauro – DECORE, cuja 

direção assumi. Nesse mesmo ano, os termos de referência foram validados pelos 

departamentos jurídicos e órgãos do patrimônio histórico, além do Tribunal de Contas do 

Estado-TCE e foram licitados com as empresas especializadas contratadas. Contudo, ainda 
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durante a elaboração dos termos de referência, percebi a necessidade de aprofundar meus 

conhecimentos na área de restauração e iniciei um curso em um atelier de restauro de pinturas 

artísticas, com a intenção de me qualificar para realizar a fiscalização do contrato de restauro 

das pinturas artísticas, o que ocorreu entre janeiro e março de 2016. 

Com a incapacidade econômica do Estado, foi suspenso o contrato já assinado com a 

empresa que iria realizar o restauro do acervo de mobiliário e o DECORE recebeu a 

incumbência de realizar as restaurações, pois tínhamos que reabilitar cerca de 200 peças de 

mobília, muitas delas em péssimo estado de conservação, relegadas durante décadas aos porões 

do Palácio. 

Nesse sentido, como diretora do DECORE e responsável técnica pelos trabalhos na área 

de restauração do acervo, percebi a necessidade de conhecer em maior profundidade o acervo 

e de fundamentar teoricamente as intervenções propostas. Dessa forma, o tema abordado nesta 

dissertação surgiu das inquietações geradas a partir de um envolvimento pessoal e profissional 

com o Palácio das Laranjeiras e seu rico acervo. 

A relevância dos estudos dos hábitos de morar e decorar as casas de elite na virada do 

século XIX para o século XX, a importância histórica do Palácio das Laranjeiras no panorama 

político brasileiro e, principalmente, a necessidade de conservação de seu acervo de mobiliário 

artístico, histórico e tombado, despertaram, portanto, as inquietações que inspiram este estudo, 

cujo percurso teve início ainda em momento anterior ao ingresso neste mestrado. 

Inicialmente, a ampla pesquisa documental, desenvolvida sob as vertentes física, 

histórica e estética do acervo, tinha o objetivo apenas de balizar a execução do restauro. No 

entanto, mostrou-se tão rica em possibilidades e desdobramentos, que resolvi ampliá-la, 

lançando um viés acadêmico sobre este objeto, buscando um novo olhar sobre ele. Como sugere 

o antropólogo Gilberto Velho (VELHO, 1978 p. 7-13), estar familiarizado não significa que 

conhecemos todos os pontos de vista envolvidos. O conhecimento do pesquisador pode estar 

comprometido pela rotina, que, em muitos casos, gera um conhecimento superficial. Porém, 

imagino que ter ciência dessa limitação e buscar a distância e objetividade é determinante para 

a obtenção de um conhecimento mais completo, sem medo de analisar o familiar e alcançar o 

desejável resultado imparcial, relativizando as noções de distância e objetividade que, “se de 

um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento em geral, por 

outro lado permite-nos observar o familiar e estudá-lo sem paranoias sobre a impossibilidade 

de resultados imparciais, neutros” (VELHO, 1978, p. 9). 
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Ao longo de seus cento e três anos de história, o Palácio das Laranjeiras presenciou 

diferentes regimes de uso e fruição. O edifício abrigou desde a intimidade da rica família 

Guinle, ao mundanismo de hóspedes ilustres com a presença do presidente JK, a uma ocupação 

pragmática durante os anos do regime militar, até os dias de hoje, com o uso residencial restrito 

do governador do Estado do Rio do Janeiro, além de ações de caráter museológico, em 2018, 

como visitas mediadas e oficina-escola de restauro, tornando-o um local híbrido, mesmo que 

por um curto espaço de tempo. Todas essas vivências dão a ele uma dimensão histórica de 

grande importância e que impõem uma nova forma de olhar para esse imóvel e seu acervo. 

Durante todo esse período, apesar de ter tido mais de um uso (foi residência particular 

e residência temporária de presidentes, governadores e sede de despacho nos governos 

militares), sempre foi utilizado como elemento de distinção e poder. Considerando que os 

móveis e demais objetos constituintes de seu acervo foram utilizados por muitas personalidades, 

o mobiliário passa a ter um valor que ultrapassa o utilitário, sendo suas peças também 

compreendidas como documentos da trajetória do espaço e das relações e hierarquias 

engendradas entre as pessoas, os lugares e os objetos. 

Além disso, a coleção torna-se uma das possibilidades de entender as relações entre os 

muitos ocupantes do Palácio ao longo dos anos e as relações que se firmaram entre eles e esse 

acervo valioso. Como a coleção influenciou as suas vivências políticas e de poder? Imagino 

que muito governantes sentiram-se inebriados pelo aspecto suntuoso que emana dos 

sofisticados ambientes do edifício. 

Por se tratar de uma construção histórica singular, tanto nos aspectos arquitetônicos 

quanto pelo seu rico acervo, poderia ser um museu – mas não o é. É uma residência – mas que 

não possui as marcas de seus atuais moradores nem de todos os anteriores, talvez impossíveis 

de serem fixadas pela abundante e rígida decoração, que se sobrepõe aos vestígios, por vezes 

deletérios, impostos por seus passageiros ocupantes1. 

A partir, portanto, da reconstrução histórica dos usos do Palácio ao longo desses 103 

anos de existência, e buscando a relação entre objetos e documentos históricos, esta pesquisa 

tem como objetivo desenvolver um modelo de inventário patrimonial-topográfico do acervo do 

Palácio das Laranjeiras, com foco no seu mobiliário. A partir de um olhar sobre colecionismo, 

gerenciamento de risco e a salvaguarda de bens móveis, propõe-se uma organização documental 

 
1 Aqui, por marcas, quero dizer legado, uma doação ao acervo, uma mobília que tenha se tornado icônica pelo uso 

de algum presidente. Ou seja, o uso das autoridades não se sobrepôs ao acervo, mesmo por vezes as autoridades 

exigindo intervenções que causaram danos, estes sempre são menos importantes que a grandiosidade do Palácio. 
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das informações sobre o Palácio e seu acervo, desde a sua construção, entre os anos de 1909 e 

1914, que está intrinsecamente relacionada à arquitetura de interiores, passando pelas diversas 

intervenções realizadas no espaço e seu mobiliário, até os dias atuais. 

Marcadas por um estilo eclético e uma forte influência francesa, as características e 

especificidades das peças que integram esse acervo, bem como sua disposição em seus 

ambientes originais, serão detalhadamente inventariadas, catalogadas e sistematizadas em uma 

planilha no programa Excel. O produto final deste estudo, portanto, apresentará um modelo 

sistematizado de inventário patrimonial-topográfico para o acervo do Palácio, e poderá ser 

replicado e ampliado posteriormente para inventariar todo o acervo do Palácio. Neste sentido, 

para além de garantir a segurança e a fiscalização do acervo disponível no Palácio das 

Laranjeiras, esta pesquisa configura-se no ponto de partida para um futuro banco de dados 

virtual, bem como para a realização de projetos mais complexos que envolvam o 

desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento de bens móveis, com vistas a prepará-lo 

para uma nova fase, talvez de museu-casa. 

Para tanto, busco dialogar, no campo teórico da museologia e das pesquisas sobre as 

casas senhoriais, com os conceitos de preservação histórica e afetiva desse espaço público 

pouco fruído pela população, de modo a ajudar a construir memória, significados e valores 

artísticos, usando como linguagem o espaço e a articulação dos objetos dentro dele. 

O percurso metodológico está apoiado em ampla pesquisa documental, em arquivos 

públicos e privados, que possibilitou o levantamento de documentos que vão desde a “listagem 

de encomendas a Maison Bettenfeld  ”, passando pela relação de itens publicados no Diário 

Oficial da União em 19472, até os livros de patrimônio de 1968 e 1973, todos compilados em 

planilhas, que, por sua vez, foram cruzadas e deram origem a um levantamento comparando o 

acervo original de mobílias ao que hoje existe no Palácio. Dessa forma, foi possível traçar um 

panorama geral de usos e funções do acervo ao longo dos anos, desde o período em que foi a 

residência de Eduardo Guinle até a sua atual utilização pelos governadores de Estado. 

Aliadas à pesquisa documental, a fim de concretizar o objetivo desta pesquisa, foram 

realizadas pesquisas de campo e entrevistas com antigos servidores do Palácio, além de 

pesquisa bibliográfica referenciada ao longo da pesquisa. 

Quanto à bibliografia especializada, cabe destaque para o livro o Palácio das 

Laranjeiras, editado em 1982 pela editora Sobreart, com textos do professor Mario Henrique 

 
2 DOU 07 de janeiro de 1947, p. 221-227 que trata da aquisição do Palácio das Laranjeiras pela União. Anexo C. 
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Glicério Torres, e para a obra homônima, o Palácio das Laranjeiras, recém publicada pela Arco 

Editorial, indispensáveis na elaboração desse trabalho. 

A listagem de encomendas da Maison Bettenfeld  3 chegou às minhas mãos por meio de 

antigos servidores da Casa Civil, mas, como se trata da cópia de um original que está em local 

desconhecido, não foi possível especificar a fonte. Por tratar-se de manuscrito em francês, 

providenciei a tradução, realizada por Jaciara Grzybowski. 

No que diz respeito à estrutura do trabalho, para compor a trajetória do acervo desde a 

sua encomenda, em 1911 - conforme a listagem de encomendas à Maison Bettenfeld  , segundo 

diretrizes estéticas ditadas pelo seu proprietário, até a sua atual disposição dentro dos ambientes 

do Palácio, com o objetivo final de sistematizá-los em um inventário patrimonial-topográfico -, 

a pesquisa se desenvolveu em três capítulos, além desta introdução que busca sintetizar todo o 

percurso. 

No Capítulo 1, intitulado A residência como capital simbólico, aborda-se, de forma 

sucinta, a biografia de Eduardo Guinle e as relações desta família com o poder político do país, 

descrevendo-se a trajetória de uso do Palácio, sua arquitetura e a ambiência interior tendo como 

referência o ecletismo francês no contexto das artes decorativas, numa casa de elite da primeira 

metade do século XX no Rio de Janeiro, enquanto expressão privilegiada das relações estéticas 

e culturais franco-brasileiras. 

O mobiliário no palácio – múltiplos olhares, título do capítulo 2, aborda vários aspectos 

referentes ao mobiliário, como o colecionismo e a valoração econômica do acervo, trazendo à 

tona uma discussão sobre o valor econômico. O destaque é dado aos ambientes internos, sua 

arquitetura de interiores e os elementos compositivos da decoração, com ênfase no mobiliário4. 

São consideradas diferentes questões de ordem estilística, que apontam para a intrínseca relação 

entre o mobiliário e o edifício: conteúdo e continente. Essa descrição analítica foi realizada com 

base na documentação levantada e no trabalho de campo ocorrido entre 2013 e 2018, quando o 

contato diário com o acervo e com o edifício me possibilitaram perceber melhor essas relações 

e compreender as informações que encontrei no material citado. 

O capítulo 3, A preservação como foco, trata sobre aspectos relativos à preservação do 

acervo de forma abrangente, dentro da perspectiva de um espaço híbrido, que é residência, mas 

 
3 Documento fac símile localizado com o servidor Edson Barbosa, que trabalha no palácio há 45 anos, a partir de 

original em local desconhecido. Datado de 1911 e com 47 páginas numeradas de 617 a 663 está escrito em francês 

com caligrafia de difícil leitura. Inserido na integra juntamente com sua tradução parcial no anexo A. 
4 O mobiliário foi escolhido para um recorte por ter sido, grande parte dele, objeto de pesquisa para a realização 

do restauro realizado entre 2016 e 2018 em atelier montado dentro das dependências do Palácio, com equipe 

especializada contratada para compor o quadro funcional da Casa Civil. 
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poderia ser um museu. Assim, a conservação e a gestão de risco envolvem agentes diferentes 

aos tratados em espaços museológicos. Ainda nesse capítulo, apresento uma metodologia para 

as intervenções restaurativas executadas no mobiliário. 

Ainda no capítulo 3, incluí o inventário patrimonial-topográfico do mobiliário. Como 

produtos deste estudo, proponho (1) um modelo de sistematização de um inventário 

patrimonial-topográfico, utilizando trinta peças do acervo do mobiliário do palácio como base, 

realizado em Excel por sua interoperabilidade com outras linguagens; (2) um mapeamento em 

planta baixa deste acervo; e (3) um manual de boas práticas relativas à conservação destes bens. 

Estes materiais contribuirão para o desenvolvimento de um sistema eficaz de gerenciamento do 

acervo. 

Além dos três capítulos apresentados, para tornar fluida a leitura e melhor orientar os 

leitores não especializados, organizei um glossário dos termos técnicos e históricos utilizados. 

Nos anexos, encontra-se, também, toda a documentação que pude levantar sobre o 

acervo do Palácio das Laranjeiras, no período de 2013 e 2019. Esses documentos serviram de 

fonte para a análise do percurso das mobílias na edificação, as baixas5, transferências e 

movimentações internas. 

Com este trabalho, busco unir minhas duas experiências com o Palácio das Laranjeiras: 

a prática profissional, como gestora de acervo, no fazer cotidiano, que me permitiu um convívio 

íntimo com este objeto, e a vivência de pesquisadora, em que pude ampliar minha leitura sobre 

este importante acervo e, sobretudo, propor novos olhares e usos aos seus gestores, 

funcionários, moradores e, quiçá, aos cariocas. 

 
5 Baixa - ato administrativo de descarte de bens patrimoniados. 
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1 A RESIDÊNCIA COMO CAPITAL SIMBÓLICO 

 

O presente capítulo comenta brevemente a trajetória de Eduardo Guinle, no contexto de 

sua vida pessoal e familiar, e como a construção do Palácio afetou suas relações sociais de 

forma irreversível. Os dados relatados aqui foram pesquisados no livro Os Guinle – história de 

uma dinastia, de Clóvis Bulcão, e amplamente pesquisados em periódicos nacionais6 e 

estrangeiros. 

Eduardo foi o primeiro dos filhos de Eduardo e Guilhermina Guinle a usufruir da riqueza 

da família, mas também foi o primeiro a falir. Seu estilo de vida glamuroso e gastos excessivos 

fizeram o nome Guinle conhecido na Europa e nos Estados Unidos. Eduardo inaugurou o que 

seria mais tarde consolidado por outros membros da família: o nome Guinle como sinônimo de 

luxo e sofisticação. Por outro lado, por conta de suas extravagâncias, a família acabou não sendo 

devidamente reconhecida por sua importância no cenário econômico e empresarial, como 

membros ativos e empreendedores do processo de industrialização brasileiro do século XX. 

  

1.1 Eduardo Guinle: a ideia de possuir 

 

Eduardo Guinle foi o filho primogênito do casal Eduardo Palassin Guinle e Guilhermina 

Coutinho Guinle, após a morte na infância de seus irmãos mais velhos7. O pai era de 

ascendência franco-espanhola, que veio do sul do Brasil para o Rio de Janeiro e enriqueceu nas 

últimas décadas do século XIX, juntamente com o seu sócio e amigo Cândido Gaffrée, com 

quem fundou a Companhia Docas de Santos e a Companhia Brasileira de Energia Elétrica. 

Eduardo Guinle nasceu em 1878 e iniciou os estudos na Escola Politécnica em 1896, 

onde se formou engenheiro em 1899. Nesse mesmo ano, ganhou de seu pai uma viagem pelo 

mundo sem restrições financeiras, e passou a ser conhecido na Europa pelo desmesurado de 

seus gastos. Nessa viagem, assistiu à exposição universal de 1900 em Paris, na qual, 

provavelmente, entrou em contato com vários dos profissionais que contrataria anos depois 

como colaboradores na construção do seu palacete. Ao retornar dessa viagem, foi estudar 

eletrotécnica nos Estados Unidos, especialidade que começava a despertar grande interesse 

 
6 Todos os periódicos nacionais foram pesquisados na Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e estão 

referenciados ao longo do texto. 
7 Os dois primeiros filhos do casal, Eulália (1876) e Luis (?) faleceram ainda crianças. Isso talvez explique a 

excessiva proteção da mãe Guilhermina Guinle a Eduardo. Disponível em: 

https://geneall.net/pt/nome/2000925/eulalia-guinle/. Acesso em: fev. 2018 e 

https://www.geni.com/people/Guilhermina-Coutinho-da-Silva/6000000021700015925. Acesso em: fev. 2018. 
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entre empresários e industriais - a geração de energia elétrica -, aproveitando a abundante 

quantidade de quedas d’água, sua transmissão e distribuição. 

Em 1905, casou-se com Branca Ribeiro Coutinho, filha do sócio de seu pai, Francisco 

de Paula Ribeiro, o qual, ainda nesse mesmo ano, depois de desentendimentos entre os sócios, 

sairia da sociedade. O casal teve três filhos: Evangelina, nascida em 1905, Eduardo, nascido 

em 1907, e Cesar, de 1911. 

Ainda em 1905, seu irmão Guilherme também foi estudar nos Estados Unidos e, quando 

regressou, em 1908, já formado em Engenharia Civil, foi para a Bahia, onde a empresa da 

família, Guinle & Cia. tinha negócios. 

Eduardo Guinle tinha a clara intenção de se firmar como grande empresário no cenário 

nacional, e a construção de imponente casa contribuiria para fortalecer a imagem de pessoa 

bem-sucedida, agregando elementos de bom gosto e distinção. Detentor de gostos refinados, 

procuraria construir um personagem que projetasse a imagem de sua família no cenário político, 

econômico e cultural do Rio de Janeiro do início do século XX. Podemos entender aqui que o 

propósito de Eduardo, ao construir o palacete, vai ao encontro do pensamento de Bourdieu 

(1989) ao sugerir que o indivíduo atua como ideólogo de sua própria história, selecionando 

acontecimentos significativos num esforço de representação e de produção de si mesmo. Nesse 

sentido, ele buscava criar a imagem de requintado e bem-sucedido homem de negócios, digno 

da admiração e confiança de seus pares e de toda a sociedade. 

Outra dimensão importante a ser analisada está no seu empenho na constituição de 

coleções de obras de arte, incluindo nessa categoria as mobílias. Essa prática estaria 

intrinsicamente relacionada ao caráter consumista de Eduardo Guinle, que, de acordo com 

Bulcão (2015 p. 52-53) comprava também joias caras para presentear namoradas e centenas de 

ternos e gravatas em uma viagem. 

Para Eduardo Guinle, colecionar era ao mesmo tempo um grande prazer econômico e 

estético, pois o permitia explicitar sua fortuna, demonstrar refinamento e testemunhar seu bom 

gosto. Diferentemente de outros colecionadores da época, suas aquisições eram não somente 

de antiguidades, mas também de peças produzidas por artistas que estavam em voga à época. 

Prova disso era a impressionante coleção de cerca de duzentas 8 esculturas em bronze, 

do mestre animalista Antoine Louis Barye (1796-1875), que, após a morte de Eduardo Guinle, 

foi dividida entre seus filhos e vendidas em leilões internacionais, como no grande leilão Barye 

 
8 Informação extraída do livro: TORRES, Mario Henrique Glicério. Palácio das Laranjeiras. Rio de Janeiro, 

Sobreart, 1982. p. 121. 
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Bronzes: An Important Private Collection, realizado pela Christie’s, em Nova York, em abril 

de 20039. No texto introdutório do leilão, é citada a importância da coleção Guinle, informando 

pequena biografia de Eduardo e a construção de sua mansão, ricamente decorada pela elegante 

empresa parisiense Maison Bettenfeld  , e rapidamente preenchida com valiosa arte europeia, 

incluindo pinturas de Tiepolo, Chardin, Fragonard e Corot, móveis magníficos e tapeçarias 

Gobelin. 

Pomian, ao refletir sobre peças de coleção como fonte de prazer estético, observa que: 

 

O facto de as possuir confere prestígio, enquanto testemunham o gosto de 

quem as adquiriu, ou as suas profundas curiosidades intelectuais, ou ainda a 

sua riqueza ou generosidade, ou todas estas qualidades conjuntamente. Não é 

caso para espanto, então, que se encontrem pessoas que queiram apropriar-se 

de tais objectos e que para atingirem este fim sacrifiquem uma parte das suas 

fortunas; [...]. (POMIAN, 1984, p. 54). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que Eduardo tinha prazer e perspicácia ao colecionar. 

Pomian considera, ainda, que as coleções “para os membros do meio intelectual e artístico, são 

instrumentos de trabalho e símbolos de pertença social, são, para os detentores do poder, 

insígnias da sua superioridade e também instrumentos que lhes permitem exercer uma 

dominação neste meio” (POMIAN, 1984, p. 79). 

Assim, aos 30 anos, Eduardo Guinle começou o empreendimento da construção de sua 

residência, adquirindo do conde Sebastião do Pinho uma área no bairro de Laranjeiras, Rio de 

Janeiro. Mobílias e objetos de decoração foram encomendados ainda em 1911, no início da 

construção do edifício (TORRES, 1982, p. 19). 

Além de recursos próprios, os custos da empreitada foram financiados com a herança 

recebida pela morte do pai, em 1912, e com empréstimo feito à sua mãe, a viúva Guilhermina 

Coutinho Guinle, no valor de 4.357.308$499 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete contos, 

trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e nove réis), para custear a construção e a compra 

de objetos de arte. Este empréstimo também teria financiado a restauração de sua residência de 

férias em Nova Friburgo: o chalet e o parque que pertencera à família Clemente Pinto, do barão 

de Nova Friburgo. Essa dívida foi perdoada por sua mãe, em janeiro de 1918, com a anuência 

de seus irmãos e respectivas esposas. 

 
9 Fonte: site da Christie’s. Disponível em: 

https://www.christies.com/SaleLanding/index.aspx?intsaleid=18572&lid=1&saletitle=. Acesso em: set. 2019. 
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A família foi de grande importância na construção da Avenida Central, tendo construído 

7 edifícios no período: Edifico Sede da Companhia Docas de Santos (atual Iphan), a sede da 

Guinle & Cia. e da Companhia Brasileira de Energia Elétrica, 3 edifícios comerciais para 

locação e venda, o Palace Hotel e o Teatro Phenix. Sobre o edifício sede da Guinle & Cia., nas 

palavras de Cattan: 

 

Eduardo Palassin Guinle deu especial atenção à arquitetura e à técnica 

construtiva do edifício, não medindo esforços para obter um resultado de alto 

nível no prédio projetado para sediar uma das suas mais importantes empresas: 

as firmas de importação e exportação Guinle & Cia. e a Companhia Brasileira 

de Energia Elétrica. Como se a técnica e figurativamente a arquitetura 

representasse a vanguarda e o pioneirismo dos negócios da família 

funcionando como um cartão de visitas, como um involucro moderno e 

atraente, à altura dos produtos industriais comercializados pela firma. 

(CATTAN, 2003. p. 74). 

 

Eduardo Guinle acompanhou todo esse processo e dele participou ativamente, tendo 

assim obtido experiência suficiente para a construção de sua casa. 

Entre os anos de 1910 e 1914, a Guinle & Cia. atuava como importadora representando 

várias empresas estrangeiras, dentre elas: Otis Elevadores, Underwood (máquinas de escrever), 

RCA Victor (gravadora), General Electric e outras empresas do ramo elétrico e de geração de 

energia elétrica. Na Bahia, Eduardo Guinle atuou como banqueiro e capitalista, intermediando 

um empréstimo junto aos bancos estrangeiros para o governo estadual, iniciado em 1912 e que 

se alongou por meses, até ser estranhamente desfeito por seu irmão Arnaldo Guinle em 

novembro de 191310. 

A partir de então, a ruptura com a família tornou-se inevitável. Em 31 de março, ele foi 

desligado da sociedade Guinle & Cia.11, sob a alegação de ter envolvido o nome da empresa 

em negócios particulares realizados com o intendente de Salvador. Em 15 de abril de 1914, 

Eduardo Guinle renunciou ao posto de diretor da Companhia Docas de Santos12, cargo que 

assumiu com a morte de seu pai, e foi substituído por seu irmão Guilherme Guinle. Em outubro 

de 1914, Eduardo Guinle foi denunciado pelo desfalque ao banco Hypotecário no valor de 

 
10 Fonte: Relatórios dos Presidentes dos Estados Brasileiros (BA) – 1892 a 1930. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/872989/2179. Acesso em: fev. 2019. 
11 Fonte: Jornal do Commercio ed. 0178 de 28 de junho de 1914. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/364568_10/24612. Acesso em: fev. 2019. 
12 Fonte: Jornal do Commercio de 29 de abril de 1914. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/364568_10/23481. Acesso em: fev. 2019. 
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3:200$00013 (três mil e duzentos contos de réis), como anunciou o jornal A Notícia14. Em 1915, 

seu nome não aparece mais nas propagandas na mídia impressa na época. Isso possivelmente 

se deve ao fato de a empresa15 ter ressarcido aos cofres públicos o dinheiro desviado na Bahia. 

 

Figura 1: Jornal A Notícia da Bahia, de 05 de junho de 1915 

 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 

 

 
13 Cálculos aproximados apontam para um valor atualizado de trezentos e noventa e três milhões de reais. 
14 Fonte: Jornal A Notícia da Bahia, 29 de outubro de 1914. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/720160/205. Acesso em: fev. 2019. 
15 Fonte: Jornal A Notícia da Bahia, 05 de junho de 1915. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/720160/1274. Acesso em: fev. 2019. 
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O interesse estético de Eduardo pode ser compreendido segundo a observação de Pierre 

Bourdieu, de que o poder está intrinsecamente ligado aos capitais acumulados na história e 

socialmente construídos a partir da relação estética com as condições materiais de existência, 

reforçadas pelas relações sociais, familiares e escolares (BOURDIEU, 2007). Em seu artigo 

Pierre Bourdieu: a distinção de um legado de práticas e valores culturais, Emiliano Rivello 

Alves afirma que: 

 

[...] O esteticamente admirável ou simbolicamente vulgar, por exemplo, em 

matéria de vestuário ou decoração, é, tão-somente, para os agentes, o 

socialmente construído pelos capitais acumulados em uma história 

relativamente autônoma que aprenderam a reconhecer os signos do admirável 

ou de uma “pseudo-arte”. (ALVES, 2008, p. 3). 

 

Percebe-se, assim, que Eduardo Guinle, em função de seu poder político, de suas 

relações sociais, condições materiais vultosas e do seu gosto refinado, acreditou que poderia ter 

tudo o que lhe aprouvesse, sem medir custos e esforços para conseguir seu intento. Seguia uma 

máxima da família de forma literal: “Se você deseja, não lhe fará mal” (BULCÃO, 2015 p. 47). 

Mas, na prática, não foi o que lhe aconteceu. Toda essa extravagância em que se transformou a 

construção do palacete o fez perder tudo: prestígio, poder e fortuna. 

Eduardo Guinle passou, então, a ter um papel secundário na família, tornando-se sócio 

minoritário de empresas menores como o Banco Boavista, mas sem protagonizar o sucesso que 

a família Guinle teria nos anos seguintes, principalmente através de Guilherme, tanto nos 

negócios como nas relações com o poder. Seus irmãos, cada um a seu modo, tomaram liderança 

em vários setores da economia e da vida social da capital da República, e ele ficou cada vez 

mais no ostracismo, com o seu nome aparecendo com mais frequência em citações de cobrança 

judicial do que nas festas e eventos da sociedade. 

Seus irmãos assumiram papéis inovadores e, por vezes, excêntricos. Otávio, o mais novo 

dos homens da família, fundou, em 1919, a Cia. Hotéis Palace e, em 1923, inaugurou o 

Copacabana Palace Hotel. Construiu para si uma residência na Ilha de Brocoió, próximo à 

Paquetá que recebeu hóspedes ilustres como a família Vargas, em diversas ocasiões. Arnaldo, 

nascido em 1884, investiu no futebol, tendo fundado o Fluminense Futebol Club e, na música, 

patrocinando Heitor Villa-Lobos e, posteriormente, a Orquestra Sinfônica Brasileira. 

Carlos Guinle, o terceiro irmão e pai do famoso Jorginho Guinle, formou-se em 

medicina, mas nunca exerceu a profissão. Foi o presidente do Banco Boavista e construiu a 

Rio-Petrópolis, além de ter sido dono de empresas como a Companhia Internacional de Seguros 
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e a Frota Carioca S.A., que fazia o transporte marítimo entre o Rio de Janeiro e Niterói. Ele e 

sua esposa, Gilda, receberam grandes personalidades, como o presidente americano Franklin 

Roosevelt, em 1936,16 e o príncipe de Gales e o duque de Kent, em 1937. 

Mas, de todos os irmãos de Eduardo, o que mais se destacou nos negócios foi 

Guilherme. Ele presidiu a Companhia Docas de Santos de 1918 até morrer, fundou o Banco 

Boavista, construiu e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional entre 1941 e 1945. Em 1923, 

criou a fundação Gaffrée-Guinle e patrocinou a pesquisa para perfuração de poços de petróleo 

na Bahia. Era um colecionador e doou sua coleção de numismática ao Museu Histórico 

Nacional, além de pinturas e outras obras de arte a vários museus brasileiros, como a doação 

de cerca de 440 peças ao Museu Imperial de Petrópolis. 

As irmãs de Eduardo Guinle, Celina e Heloisa, nasceram respectivamente em 1887 e 

1890. Heloisa se casou com seu primo Samuel Ribeiro, mudou-se para São Paulo e não teve 

filhos. Proprietários de grande gleba de terras em Cumbica, São Paulo, doaram parte das terras 

para construção do aeroporto e lotearam o restante em lotes residenciais, comerciais e 

industriais. Celina se casou com Linneo de Paula Machado e recebeu como dote o palacete da 

rua São Clemente, construído entre 1910 e 1913, portanto, contemporâneo ao Palácio das 

Laranjeiras. Linneo era criador de cavalos e foi responsável pela construção do Hipódromo da 

Gávea. Faleceu em 1942 em um desastre aéreo, deixando Celina viúva e com quatro filhos. 

Nesse período, seu irmão Guilherme passou a morar com ela no palacete e a auxiliar na 

educação dos sobrinhos, que seriam seus herdeiros. 

Assim, mesmo tendo construído um belo palacete, Eduardo Guinle não alcançou em 

vida o destaque que pretendia. Não foram localizadas em jornais notícias de festas e outros 

eventos em sua residência, que, mesmo tendo sido erguida para ser apreciada por todos, quase 

não recebeu convidados. 

Eduardo Guinle ainda tentou outros negócios, como plantações de algodão em Itaocara 

e criação de suínos, mas não prosperaram, as dívidas aumentaram e, antes de completar 50 anos, 

já estava falido. Em 01 de agosto 1941, ele faleceu nas dependências do Palácio, deixando a 

família sem condições financeiras para cuidar da propriedade. 

Seus filhos, Cesar e Eduardo Filho, propuseram um empreendimento na chácara17, que, 

a essa altura, já era um grande vazio urbano frente à forte urbanização ocorrida no bairro de 

 
16 Fonte: Jornal Correio da Manhã, 27 de novembro de 1936. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/089842_04/37103. Acesso em: fev. 2019. 
17 Na planta do parcelamento com o “aprovo” da prefeitura, datado agosto de 1944, o terreno foi parcelado em 

quatro quadras de dimensões diferenciadas e formas irregulares. Planta encontra-se na SPU/RJ. 
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Laranjeiras. Em 1944, foi aprovado um parcelamento urbano chamado Parque Eduardo Guinle, 

com a divisão da área em cerca de 57 lotes, além de praças, logradouros, parque e reserva 

florestal, conforme projeto arquivado na Superintendência de Patrimônio da União-SPU 

(Anexo B). A figura 2 - uma montagem com a marcação, em azul, da gleba original e, em 

vermelho, do que foi vendido ao governo brasileiro em 1947 - ilustra o tamanho da propriedade 

antes do desmembramento da área. 

 

Figura 2: Fotomontagem - sobreposição da planta do parcelamento ao Google Earth 

  

Fonte: Autora (2018). 

Figura 3: Folder de propaganda do empreendimento 

 

Fonte: Maria Thereza Guinle Castello Branco. 
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Parte dos jardins da propriedade foi desmembrada do palacete e transformada em parque 

público, hoje conhecido pela população carioca como Parque Guinle. Parte do terreno - faixa 

do lote que margeia a via - ficou sendo propriedade dos herdeiros e foi loteada para a construção 

de três edifícios, projetados por Lúcio Costa18, cujos elementos arquitetônicos – brise-soleil, 

tijolos vazados, pilotis – serão os precursores, na década seguinte, das superquadras residenciais 

de Brasília, e pelo escritório MMM Roberto (década de 50), além de lotes menores para 

residências unifamiliares. 

D. Branca Guinle e os filhos iniciaram a venda da área do Palacete em 1945 e, em 

dezembro de 1946, o governo brasileiro o adquiriu, através do Ministério das Relações 

Exteriores, para ser utilizado como residência de chefes de Estado estrangeiros em visita ao 

Brasil. 

De acordo com o Diário Oficial da União-DOU publicado no dia 07 de janeiro de 1947, 

o Palacete Guinle, seu terreno de 16.600m2 (após o desmembramento realizado em 1944)  e 

seus objetos de arte (quadros, esculturas, tapeçarias e mobiliário) foram adquiridos por Cr$ 

27.527.270,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta cruzeiros), 

sendo o Palacete avaliado em Cr$ 10.900,00, o terreno em Cr$ 8.200.000,00 e os objetos de 

arte em Cr$8.427.270,00. Dessa forma, pode-se perceber que o acervo do Palácio, desde a 

época da aquisição pelo governo brasileiro, já era reconhecidamente valioso. 

 

Figura 4: Extrato do DOU de 07 de janeiro de 1947 com a avaliação 

do Palácio das Laranjeiras, seu acervo e terreno 

 

Fonte: DOU 07.01.1947. 

 
18 Conforme plantas no Anexo B. 



30 

 

 

Na transcrição dos limites da propriedade no DOU, fica claro que a gleba adquirida pela 

União foi feita com base na planta existente na Superintendência de Patrimônio da União-SPU, 

pois tais confrontações descritas se baseiam nessa planta, devidamente aprovada pela 

prefeitura19. 

 

1.2 De Palacete Guinle a Palácio das Laranjeiras – usos ao longo dos anos 

 

O projeto de aprovação exigido pela prefeitura para a construção foi assinado por  

Armando Carlos da Silva Telles, como arquiteto-construtor. Silva Telles era, em 1909, um 

arquiteto recém-formado20 na Escola Nacional de Belas Artes e, por isso, é difícil compreender 

que Eduardo Guinle tenha encomendado a ele o projeto de tão importante edificação21. Alguns 

autores atribuem a Joseph Gire o projeto, mas não se tem nenhum projeto do edifício assinado 

por este profissional, somente plantas de acréscimos ou alterações posteriores conforme pode 

se ver nas figuras 13 e 14 (página 41). Segundo Salgueiro, projetos desse período eram 

encomendados a profissionais estrangeiros e, por motivos variados, suas autorias se perdiam 

durante o processo de aprovação e construção dos edifícios (SALGUEIRO, 1996, p. 430 apud 

CATTAN, 2003. p. 69). 

Vários artistas, participaram da construção do palacete, muitos deles europeus, como os 

escultores Georges Gardet e Émile Guillaume, os pintores Nardac e Georges Picard e o 

decorador ebanista Louis Bettenfeld, proprietário de uma firma francesa de decoração e 

fabricação de móveis, que havia executado as mobílias da Vila Kerylós22, entre 1902 e 1908. 

 

 

 

 
19 Verifica-se que a atual área do heliponto utilizada pelo governo do Estado estava fora dos limites adquiridos 

pelo governo brasileiro e que apenas parte do loteamento foi executado com a construção dos edifícios projetados 

por Lucio Costa no final da década de 40 e os irmãos Roberto nos anos 70, e a venda dos lotes ao longo da rua 

General Mariante. 
20 Segundo Carmo (2011, p. 2), ele teria se formado em 1908. 
21 Não há clareza da autoria do projeto, uma vez que não foi localizado nenhum documento que comprove que o 

projeto é de Silva Telles. Alguns autores atribuem o projeto a Joseph Gire, mas não foi possível encontrar qualquer 

documentação que comprove essa tese, como cartas, projetos etc. 
22 A Villa Kérylos foi construída em Beaulieu-sur-Mer entre 1902 e 1908, por Emmanuel Pontremoli para 

Théodore Reinach, à maneira de uma casa antiga. O arquiteto também foi o criador de toda a decoração e 

mobiliário, inspirado na antiguidade grega e romana, incluindo objetos do cotidiano, como pratos feitos por Emile 

Lenoble e pratas da Leverrier casa parisiense and Co. A mobília, principalmente em madeira exótica decorada 

com incrustações, foi feita pelo marceneiro Louis-François Bettenfeld, a partir de desenhos precisos de Pontremoli. 

Disponível em: https://journals.openedition.org/insitu/9376. Acesso em: 07 abr. 2019. 
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Figura 5: Palacete e a vista da Baía da Guanabara ao fundo 

 

Fonte: Twentieth Century Impressions of Brazil. Londres, 1913. 

 

Para exemplificar a importância histórica do Palácio das Laranjeiras na cena política do 

país e do Estado do Rio de Janeiro, como locus de representação pública, descrevemos um 

breve histórico sobre a sua utilização institucional desde a construção até os dias de hoje. As 

informações aqui apresentadas foram retiradas do livro Palácio das Laranjeiras, de Mário 

Henrique Glicério Torres, e complementadas com pesquisa em arquivos e periódicos.23 

O Governo Federal destinou o Palácio das Laranjeiras, denominação que recebeu ao ser 

transferido para a União, ao Ministério das Relações Exteriores, e este passou a ser utilizado 

para hospedar chefes de Estado e visitantes ilustres quando em visita oficial ao Brasil. A partir 

de 1947, ficaram hospedados importantes líderes políticos, como os presidentes do Chile, 

Gabriel Videla, dos Estados Unidos, Harry Truman, do Líbano, Camille Chamoun, de Portugal, 

Craveiro Lopes, e da França, General De Gaulle, dentre outros. 

Com a morte de Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, o Palácio das Laranjeiras iniciou 

um período de maior protagonismo, com a sua utilização pelos presidentes brasileiros. O vice-

presidente Café Filho foi empossado no Palácio em 24 de agosto de 1954, e passou a usá-lo 

para despachar. 

 
23 Os periódicos foram pesquisados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Na presidência de Juscelino Kubistchek, de 1956 a 1960, o Palácio foi transformado em 

residência oficial, o que o tornou o centro político do Brasil. Ministros, políticos, diplomatas e 

empresários dividiam os salões do Palácio com diversas personalidades artísticas e esportivas. 

Decisões importantes sobre a construção da nova capital federal, obra do governo JK, 

foram tomadas dentro do Palácio das Laranjeiras. Reuniões entre JK Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer foram realizadas no salão de jantar, como ilustra a imagem abaixo. 

 

Figura 6: Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek  

observam maquete da Praça dos Três Poderes, 1958. 

 

Fonte: http://www.projetomemoria.art.br/JK/indice/indice02.html. Foto: Mário Fontenelle. 

 

Mesmo após a transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro permaneceu 

importante na cena política brasileira, e o Palácio das Laranjeiras continuou a ser utilizado com 

regularidade pelos presidentes, ora como residência, ora como sede de despachos. Em janeiro 

de 1961, Jânio Quadros assumiu a presidência da República e preferiu não usá-lo como 

residência. 

Seu sucessor, João Goulart, por sua vez, utilizou o Palácio como importante centro de 

negociações políticas. Em outubro de 1962, por exemplo, em um mesmo dia recebeu pela 

manhã o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, que mostrou ao presidente 

brasileiro fotos aéreas das instalações dos mísseis nucleares soviéticos em Cuba; à tarde, o 
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diplomata Andrey Fomin, encarregado dos negócios soviéticos no Brasil; e, à noite, o 

embaixador cubano Joaquín Hernández Armas. 

Em 31 de março de 1964, João Goulart estava no Palácio das Laranjeiras quando foi 

informado de uma sublevação militar, em Minas Gerais. Ele saiu do Palácio, na tarde do dia 1º 

de abril, e voou para Brasília, de onde seguiu para Porto Alegre, e, de lá, para o exílio. 

O marechal Humberto Castelo Branco, eleito presidente da República pelo Congresso 

Nacional no dia 15 de abril, já despachava, no dia 22, com seus ministros militares no Palácio 

das Laranjeiras. O marechal seguiu a tradição, inaugurada por JK e seguida por Jango, de usar 

o Laranjeiras como uma das sedes da Presidência, recebendo ali ministros e aliados. O uso 

constante do Palácio como sede de governo consolidou a sua imagem de centro do poder no 

imaginário dos governantes, e um novo ciclo se iniciou: o uso do Palácio das Laranjeiras como 

sede dos governos militares. 

Os governos militares editaram os chamados Atos Institucionais (AI), que alteraram 

profundamente a Constituição. No Palácio das Laranjeiras, foi anunciado em 4 de fevereiro de 

1966, pelo presidente Castelo Branco, o AI-3, e, em dezembro de 1968, já sob a presidência do 

Marechal Arthur da Costa e Silva, o AI-5. 

 

Figura 7: O presidente da República, Arthur da Costa e Silva, comanda reunião do  

Conselho de Segurança Nacional, na biblioteca do Palácio das Laranjeiras a 13 dez.1968 

 

Fonte: Folha Imagem. 

 

O marechal Arthur Costa e Silva sofreu um AVC em setembro de 1969 e ficou acamado 

no Palácio das Laranjeiras. Em consequência, o governo passou a ser exercido interinamente 

por uma Junta Governativa, formada pelos três ministros militares. Assim, o Palácio se tornou 

sede temporária do Poder Executivo Federal. Com a sua morte, meses depois, a 17 de dezembro, 
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o marechal seria velado no salão de jantar. Assumiu o General Emílio Garrastazú Médici, que 

ali recebeu, em janeiro de 1970, a seleção de futebol brasileira campeã da Copa do Mundo. 

Em 1974, o presidente general Ernesto Geisel decidiu pela desativação das funções do 

Executivo Federal no Palácio das Laranjeiras, que foi cedido ao governo do recém-criado 

Estado do Rio de Janeiro.24 O governador Faria Lima e sua esposa, Hilda, foram os primeiros 

moradores sob a nova condição. 

Esta terceira fase de uso do espaço nos possibilita refletir sobre a vocação deste lugar e 

sua relação com o poder. A ambientação ostentatória serve de cenário para diferentes matizes 

e projetos de poder e os usos seguintes se apropriam destes elementos para agregarem status 

aos seus usuários. 

A família Eduardo Guinle, que ocupou o palacete por 34 anos, pertencia à alta sociedade 

e impregnou a residência com as marcas do seu refinamento, bom gosto e posição social. A 

União, durante 27 anos, utilizou o Palácio como vitrine para extasiar políticos estrangeiros, 

artistas e outras personalidades, demonstrando requinte e solidez do espaço público como se 

metonimicamente o Palácio representasse o país; e, na mesma linha conceitual, passou a ser 

utilizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

O governador Chagas Freitas e sua esposa, d. Zoé, foram residir no Palácio das 

Laranjeiras em março de 1979. A subutilização nos anos anteriores e, por conseguinte, a 

manutenção deficitária deixaram a edificação em condições precárias de uso e, naquele ano, 

foram iniciadas as obras de restauro, que se alongaram até 1982. Nesse mesmo ano, o Palácio 

e seu entorno foram tombados na esfera federal (IPHAN, sob no 553 no livro das Belas Artes)25 

e receberam sua primeira publicação, o livro Palácio das Laranjeiras, editado pelo Governo do 

Estado, sob a coordenação da primeira dama. 

Também em 1982, foi eleito pelo voto direto o governador Leonel Brizola, que recebeu 

no Palácio diversas personalidades da política, como o rei Carlos e a rainha Silvia, da Suécia. 

Em 1987, o Palácio das Laranjeiras recebeu novos moradores: o governador Moreira Franco e 

sua esposa, Celina Vargas do Amaral Peixoto, neta de Getúlio Vargas. 

Leonel Brizola foi reeleito governador do Estado do Rio nas eleições de 1990 e, durante 

a Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento – a ECO 92 -, o Palácio das 

Laranjeiras ficou à disposição do então presidente da República Fernando Collor de Melo. 

 
24 A cessão foi realizada através do Decreto nº 75.458, de 7 de março de 1975 e, posteriormente, doado (Decreto 

nº 82.617 de 08 de novembro de 1978), com destinação de uso de ser a residência oficial dos governadores. 
25 Volume II fl. 5 em 24 de maio de 1983. 
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Entre 1995 e 1998, o Palácio das Laranjeiras voltou a ser ocupado como a residência 

oficial da presidência da República no Rio de Janeiro, quando o governador Marcello Alencar 

o cedeu ao presidente Fernando Henrique Cardoso e sua esposa, Ruth, para se hospedarem 

durante suas estadas na cidade. Nesse período, Fernando Henrique recebeu o Papa João Paulo 

II no Palácio. 

Entre 1999 e 2007, revezaram-se como governadores Anthony Garotinho e sua esposa, 

Rosinha Garotinho. Durante esse período, moraram no Palácio juntamente com a numerosa 

família. Em seguida, tomou posse o governador Sérgio Cabral Filho, que se reelegeu em 2010, 

mas não residiu no Palácio, usando-o em eventos e celebrações. Em 2014, ele foi substituído 

pelo seu vice, Luiz Fernando de Souza. Nesse período, entre 2011 e 2016, foi feita grande obra 

de restauração, que pude acompanhar, como já mencionado anteriormente. 

A história da ocupação da propriedade, aqui brevemente relatada, teve o objetivo de 

demonstrar que o Palácio das Laranjeiras sempre esteve ligado a uma narrativa simbólica de 

poder e representação, através dos elementos que perpassam a sua trajetória e constituem sua 

imagem. É nesse sentido que proponho o estudo dessa edificação com um olhar mais 

abrangente, valorizando não somente seus aspectos arquitetônicos, mas toda a ambiência 

proposta pela decoração de seus interiores e a forma como essa ambiência foi apropriada por 

seus diversos usuários, numa relação que reforçou sobremaneira o discurso em torno do poder. 

 

1.3 O palacete e sua construção – o ecletismo francês 

 

As mansões burguesas eram o cartão de visitas de seus moradores, uma forma de 

demonstrar publicamente suas posses, sua cultura e gosto pessoal. Representavam a 

individualidade do proprietário, que não detém títulos de nobreza, mas que tem valor por si 

mesmo, conquistado através do trabalho que possibilitou a sua ascensão social. A casa era o 

símbolo de status para o homem e sua família. 

Eduardo Guinle ergueu o seu palacete no estilo eclético, tanto na arquitetura exterior 

como nos seus refinados interiores. Segundo Fabris, esse estilo quer expressar uma nova 

organização cultural e social: 

 

O que a atitude poliestilística do ecletismo denota não é apenas um fato 

artístico, mas uma nova organização social e cultural, que põe fim a toda e 

qualquer ideia de unidade para apontar para o múltiplo, [...]. Sua metodologia 

fundamental consiste na decupagem, na concepção da arquitetura como 



36 

 

 

linguagem dotada de valores simbólicos e emotivos que deveriam ser 

transmitidos a todas as camadas da sociedade. (FABRIS, 1993. p. 134). 

 

Para exibir-se, Eduardo lançou mão de vários recursos, dentre eles a implantação da 

casa no alto da colina, afastada dos limites do lote, de onde pudesse ser vista por todos, os 

grandes jardins, as fachadas muito ornamentadas e o uso de materiais nobres, para ser admirada 

sem perder a privacidade. 

Armando  

de um segundo pavimento sobre a ala de serviços, e a fachada posterior ganhou dois 

torreões (figura 10), nas extremidades da ala de serviços e na ala social. Essa ampliação foi 

executada no período da obra, possivelmente em 1913, visto que atualmente é possível verificar 

que a alvenaria que separa o corpo principal desses torrões é mais espessa que as paredes 

internas em outros locais e que há uma inscrição na fachada na altura do segundo pavimento 

com a assinatura de Silva Telles. 

 

Figura 8: Planta do primeiro pavimento – cópia do original com o aprovo da prefeitura 

  

Fonte: AGCRJ - marcações da autora. 
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Figura 9: Planta do segundo pavimento – cópia do original com o aprovo da prefeitura

 

Fonte: AGCRJ. 

 

O Palácio foi construído em um platô a 25 metros de altura da rua das Laranjeiras, o que 

permitiu que se sobressaísse na paisagem e se beneficiasse de uma vista panorâmica de dois 

importantes marcos da paisagem da cidade do Rio de Janeiro: a Baía de Guanabara e o morro 

do Pão de Açúcar. 

A posição do edifício no lote procurou aproveitar a área plana disponível e voltar a 

fachada principal para a melhor vista. O palacete apresenta uma composição em formato de 

“Y” (figura 8), que tem base retangular abrigando a ala social, de onde se ramificam dois corpos, 

também retangulares: a ala íntima e de serviços. 

Erguida sobre um embasamento que abriga um porão alto em relação ao jardim, tirou 

partido do acentuado declive para erguer a ala social, dando a ela uma escala mais monumental, 

com o acesso original projetado para ser feito pela larga escadaria em mármore Carrara, que se 

abre para as varandas que circundam todo o primeiro pavimento da ala social. 
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Figura 10: Fachada principal voltada para a Rua das Laranjeiras 

 

Fonte: ACJr. 

 

 

Figura 11: Fachada lateral – cópia do original com o aprovo da prefeitura 

 

 

Fonte: AGCRJ - marcação sobre foto feita pela autora. 
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Figura 12: Foto atual de parte da fachada lateral 

 

Fonte: André Mello. 

 

As fachadas do Palácio das Laranjeiras são revestidas de argamassa rusticada 

pigmentada em forma de quadros. Profusamente ornamentadas, contam com um repertório de 

elementos decorativos que tem clara influência dos estilos históricos, aqui utilizados de forma 

livre: colunas jônicas, modilhões, cornijas e medalhões convivem com guirlandas, quimeras, 

mascarões, grupos escultóricos e balcões. Segundo Mário Henrique Glicério Torres: 

 

Estas fachadas constituem-se no mais importante exemplo da transposição 

entre nós do gosto eclético e, portanto, variado, que Garnier, o arquiteto da 

Ópera de Paris, soube praticar, em franca oposição à corrente racionalista em 

arquitetura, com uma criatividade e segurança de sentimento poucas vezes 

encontrada na maioria de seus seguidores, na França e em todo o mundo. 

(TORRES, 1982. p. 22). 

 

A fachada lateral (figuras 11 e 12) abriga a ala social e a ala íntima é voltada para o 

Parque Guinle, sendo a que mais se destaca, por sua dimensão e volumetria. A horizontalidade 

que o conjunto tem é responsável pela sensação de grandiosidade do Palácio. Ainda segundo 

Torres: 
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No corpo principal, a movimentação barroca de suas diversas partes, cada uma 

com seu próprio telhado, o avanço do pórtico de entrada, o jogo das curvas 

descritas pela balaustrada do terraço e pelas rampas, tudo isto cria uma 

atmosfera de sonho ou de palácio de contos de fada, que faz esquecer o que 

de excessivo e pesado tenham os motivos decorativos. (TORRES, 1982, p. 

23). 

 

Com a alteração do acesso da rua das Laranjeiras para a rua Paulo Cesar de Andrade, a 

primeira fachada a ser avistada seria a fachada posterior, o que levou Eduardo Guinle a querer 

que ela ganhasse status de entrada principal. Assim, o arquiteto Joseph Gire26 foi contratado 

para projetar, em 1924, um grande salão de baile entre as alas sociais e de serviço, com a 

finalidade de dar à fachada posterior um tratamento mais requintado, digno de uma entrada 

principal. 

O projeto não foi executado possivelmente pelas dificuldades financeiras que Eduardo 

Guinle já enfrentava e, com o falecimento de sua mãe Guilhermina em 1925, que era sua fonte 

de recursos e sempre o apoiava financeiramente, a situação piorou. 

 

 
26 A partir da comparação entre os projetos encontrados até o momento, nota-se que as plantas apresentadas para 

a prefeitura e assinadas por Armando Carlos da Silva Telles são bem mais simples que o projeto de requalificação 

da fachada posterior assinado por Joseph Gire. A falta de plantas assinadas por Gire à época da construção não 

permite afirmar que o projeto tenha sido de Gire, com Silva Telles apenas como construtor. As plantas de Gire 

têm, inclusive, informações sobre direitos autorais. 
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Figura 13: Foto atual da fachada posterior com jardim entre as alas íntima e serviço 

 

Fonte: Ac Jr. 

 

Figura 14: Perspectiva da fachada posterior - proposta de Joseph Gire 

 

Fonte: MHD. 
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Figura 15: Projeto de Joseph Gire para o salão de festas, datado de 1924. Não executado. 

 

 

Fonte: MHD. 

 

A chácara tinha aproximadamente 430 mil metros quadrados (TORRES, 1982, p. 118), 

e se estendia da rua Carvalho de Sá (atual Gago Coutinho), passando da rua Tavares Bastos até 

a rua Pereira da Silva. 

Foi construído um muro de contenção com cerca de seis metros de altura ao longo de 

um dos limites do platô, de modo a garantir a estabilidade do terreno. Este muro é voltado para 

o hoje denominado Parque Guinle, mas que, a época dos Guinle, eram os extensos jardins do 

Palácio. 

Próximo ao edifício principal, outras construções anexas foram erguidas, como o 

pergolado, a casa dos empregados, uma usina de eletricidade movido a diesel, uma estufa em 

estrutura de ferro fabricada na França e a casa dos jardineiros. Dessas construções, sobraram 

apenas o pergolado (sem a cobertura original), a casa de empregados, atualmente o atelier de 

restauro, e ruínas da casa dos jardineiros. Sobre a estrutura da estufa, está construído o 

heliponto. 
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Foram projetadas, e não construídas, uma piscina e o Théâtre de Verdure, um tipo de 

anfiteatro aberto todo em treliça de ferro projetado pelo paisagista Emile Felix Cochet. O 

projeto consta no Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty (MHD), assinado E.F.Cochet. 
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2 O MOBILIÁRIO NO PALÁCIO – MÚLTIPLOS OLHARES 

 

Os suntuosos interiores do Palácio são literalmente um capítulo à parte. O acervo 

idealizado por Eduardo Guinle foi projetado e executado pela Maison Bettenfeld  , que trouxe 

para o Rio de Janeiro um luxo apenas comparado aos palacetes de Buenos Aires e Nova York. 

Os números também impressionam e o acervo original é bastante significativo. No 

mobiliário, são cerca de duzentos e oitenta peças, sendo oitenta cadeiras, treze sofás/canapés, 

vinte e sete poltronas e cinquenta e três mesas de variados tipos, desde a grande mesa de jantar 

até as delicadas mesinhas de apoio. Esculturas são trinta e três, sendo que quatorze ficam no 

interior. Os vitrais são quinze e as pinturas, trinta e duas, além de variados adornos e itens de 

iluminação. 

Nesse capítulo, descrevemos as composições desses ambientes interiores profusamente 

decorados, buscando detalhar os materiais de revestimentos de piso, paredes e tetos, além dos 

objetos e mobílias que os adornam. 

É importante relacionar o mobiliário do Palácio das Laranjeiras com o da Europa da 

virada do século XIX para o século XX, bem como trazer reflexões acerca de colecionismo e 

do mercado de arte no qual esse mobiliário se insere, seus valores artísticos e econômicos como 

objetos de arte e de desejo. 

No livro Le 18 siecle français27, Stéphane Faniel afirma que as réplicas nos anos 1900 

tinham preços que variavam bastante, e, por muitas vezes, custavam mais que os originais e 

que a rica burguesia pagou mais pelas cópias do que pelos originais que enchiam as lojas de 

antiguidades. Ainda segundo a publicação, a moda, a ignorância das oportunidades oferecidas 

pelo mercado e a facilidade de encomendar móveis completos culminaram para tornar a 

fabricação das cópias uma enorme indústria cuja reputação era mundial. Surgiram grandes casas 

cujas produções são obras-primas da execução e cuja assinatura dá um grande valor agregado 

aos móveis. Essas cópias fiéis e bem feitas, reproduzidas em um grande número, contribuem 

ainda mais para familiarizar uma grande clientela com as formas do século XVIII. 

O livro também aponta que réplicas existentes em coleções como a Wallace 

Collection, em Londres, que tem no seu acervo uma réplica muito bonita da famosa 

escrivaninha de cilindros de Louis XV28, permitiu que o público inglês conhecesse tal obra-

 
27 Le 18 siecle français. Paris: Hachette, 1956. p. 38. 
28 Disponível em: 

https://wallacelive.wallacecollection.org:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection

&objectId=64070&viewType=detailView    Acesso em: set. 2019. 
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prima. Todo esse mobiliário, interpretações ou cópias fiéis, encontrados na Europa, no leste e 

na América do Sul, ainda hoje são objeto de um comércio muito ativo em casas especializadas 

no ramo de artigos de luxo. 

 

2.1 Colecionismo e o valor do mobiliário no mercado de arte 

 

Partimos da premissa de que Eduardo Guinle era um colecionador e que, pessoalmente 

ou aconselhado pela Maison Bettenfeld   que contratou para a decoração de sua casa, reuniu 

uma coleção significativa, nem toda ela hoje reunida no Palácio das Laranjeiras, em virtude de 

vendas feitas por ele próprio para quitar dívidas (caso de pinturas e esculturas, por exemplo) e 

de peças que foram levadas pela família. 

Na documentação sobre o acervo do Palácio, notadamente o livro de encomendas à 

Maison Bettenfeld   e o arrolamento de bens publicado no DOU de 07 de janeiro de 1947, 

percebe-se que o acervo conta com peças assinadas por importantes artistas de renome 

internacional. Isso fica claro quando falamos das pinturas e esculturas, mas, e no mobiliário, 

temos peças de grande valor artístico e econômico? A resposta é positiva. No DOU, há, 

inclusive, informações sobre laudo de autenticidade de peças de mobiliário, como é o caso dos 

cofres Boulle. 

Figura 16: Extrato de laudo de autenticidade de peças de mobiliário 

 

Fonte: DOU de 07 de janeiro de 1947. 

Para além de peças de época, e, portanto, mobílias do século XVIII e XIX, o mobiliário 

do Palácio das Laranjeiras é composto por cerca de 280 peças, algumas delas réplicas de peças 

emblemáticas, caso do Bureau do Roi, ou releituras encomendadas a artistas no início do século 
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XX, como o piano – caixa executada pela Bettenfeld e pintura por Cavaillé-Coll inspirada no 

cravo pertencente à rainha Maria Antonieta, da França. Fora essas peças que se destacam 

individualmente, temos conjuntos de mobílias muito semelhantes aos dos palácios franceses, 

como o conjunto império, claramente inspirado no mobiliário do quarto principal do Hôtel 

Beauharnais29. 

 

Figura 17: À esquerda, poltrona pertencente ao Palácio das Laranjeiras  

e, à direita, peça pertencente ao Hôtel de Beauharnais 

 

Fonte: Autora (2018) e site Hotel de Beauharnais. 

 

Para entendermos um pouco desse mercado, é importante fazer um breve apanhado de 

como, por quem e para quem esses móveis originalmente foram produzidos. 

Segundo DeJean, o Rei Luis XIV, durante seu reinado entre 1660 e 1715, fez da França 

“uma espécie de monopólio da cultura, do estilo e do luxo que permanece até hoje” (DEJEAN, 

2010). 

A invenção de certos padrões de estilo moldou o imaginário a partir do século XVII, 

com a repercussão internacional das transformações nos padrões de sociabilidade, 

comportamento e consumo da sociedade e da corte francesa na época de Luís XIV. As origens 

da moda e da gastronomia, e o processo que levou os artigos de luxo e as experiências luxuosas 

 
29 Disponível em: https://dfk-paris.org/de/Processamento científico do PalaisBeauharnais / Datenbank.html # /? 

Modal = true & tag = pb-main-entry & id = 122. Acesso em: dez. 2019. 

https://dfk-paris.org/de/Processamento
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para as vidas das pessoas em todo o mundo ocidental, “ainda hoje servem de base para nossas 

definições de estilo” (DEJEAN, 2010, p. 10). 

Nesse mesmo período, a França se tornou o centro mundial da decoração de interiores. 

A decoração passou a ser parte essencial do novo bem viver, como um cenário necessário para 

a vida de qualidade e conforto. Todo esse processo desenvolveu muito as manufaturas que 

serviam ao rei e que passaram a produzir para toda a França, e, posteriormente, para o mundo. 

No século XVIII, na França, todas as artes estão no auge, o mundo inteiro se inspira na 

decoração francesa e as manufaturas francesas de tapetes, móveis e objetos decorativos estão a 

pleno vapor. 

Em Paris, era proibido aos artesãos trabalhar com qualquer material para o qual não 

tivessem passado por um aprendizado formal. No sistema da guilda, os artesãos das artes 

decorativas tinham regras muito rígidas do que podiam e não podiam fazer. O processo de 

fabricação de um móvel era dividido em suas partes constituintes e, assim, as guildas forneciam 

emprego para um número maior de artesãos. As corporações de ofício foram suprimidas com a 

Revolução Francesa de 1789. A Lei Le Chapelier, de 1791, proibiu o restabelecimento das 

corporações de ofício. 

A produção de objetos de arte e de luxo em larga escala foi instituída com os marchands-

merciers, que trabalhava fora do sistema da guilda e, portanto, poderiam trabalhar com 

materiais já fabricados pelos artesãos, misturando-os. Assim, forneciam móveis e outros objetos 

decorativos que uniam uma variedade de materiais como ornatos opulentos em bronze dourado 

(ou ormolu), porcelanas de Sevres e outros materiais. Segundo Diderot30, em sua famosa 

Enciclopédia, os marchands-merciers eram vendedores de tudo e fazedores de nada 

(MOUSSEAUX, 2018). 

Os marchands-merciers eram comerciantes, mas atuavam como empreiteiros e 

decoradores de interiores projetando e mandando executar tudo o que uma residência de luxo 

precisava, como móveis, peças de decoração, cortinas e tapetes, entre outros artigos de desejo. 

Com as importações da China e do Japão, trouxeram uma influência oriental que adaptaram 

para novos projetos ousados (MOUSSEAUX, 2018). 

Os ébénistes (palavra originaria da palavra ébano, que é um tipo de madeira) são os 

membros da guilda de marcenaria que trabalham com a madeira de modo mais refinado, como 

 
30 Disponível em: https://archive.org/details/encyclopdieoudi03alemgoog/page/n5. Acesso em: set. 2019. 
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marchetaria e folheado31, e também eram compostos por menuisiers, os que faziam peças 

esculpidas em madeira maciça. 

Por volta 1750, foi aprovada uma lei que exigia que, para poder praticar seu ofício, todos 

os marceneiros recebessem um selo de suas respectivas guildas, o qual vinha acompanhado 

pelas iniciais JME que significava “Jurande Menuisiers Ebénistes”. 

Abaixo, apresentamos algumas marcações de marceneiros franceses: 

 

Figura 18: Marcações de fabricante em móveis franceses 

  

         

Fonte: site Christie’s. https://www.christies.com/features/18th-century-French-cabinet-makers-collecting-guide-

9389-1.aspx. Acesso em dez .2019. 

 

William Strafford32, especialista internacional sênior em móveis europeus da Christie’s, 

avalia que certos fabricantes são mais desejáveis que outros, mas a peça de melhor qualidade 

de um fabricante menos conhecido pode ser mais valiosa do que uma peça de qualidade média 

de um fabricante mais importante. 

Os marchands-merciers negociavam com uma clientela rica e aristocrática e com os 

artesãos, e mantinham o monopólio de materiais de luxo que eram importantes para a produção 

desses artigos de luxo, como laca e porcelana da China e do Japão, e porcelana Sèvres. 

Segundo Strafford33, “sem os marchands-merciers, o gosto francês não teria avançado 

tão rápido e luxuosamente. Eles tiveram a ideia de adaptar a laca em móveis e adicionar ornatos 

 
31 De acordo com o Dicionário de Artes Plásticas organizado por Almir Paredes Cunha. 
32 William Strafford é especialista internacional sênior em móveis europeus e artes decorativas, em Nova York. 

Foi chefe do departamento europeu de móveis de 2003 a 2012. Antes disso, ele executou as vendas de móveis 

europeus na Christie’s de 1999 a 2002 e trabalhou como especialista em móveis europeus em Nova York na 

Christie’s de 1993 a 1999. Trabalhou em vendas como as da Coleção Wernher (2000), Coleção da Baronesa 

Batsheva de Rothschild (2000), Coleção Thyssen-Bornemisza (2000), Coleção Doris Duke (2004), Partridge e 

Segoura (2006), Coleção Van Cliburn (2012) e a Coleção Djahanguir Riahi (2012). O sr. Strafford é formado em 

inglês e história da arte e tem mais de vinte e cinco anos de experiência no ramo de leilões. 
33 Fonte: site Christie’s. Disponível em https://www.christies.com/features/18th-century-French-cabinet-

makers-collecting-guide-9389-1.aspx. Acesso em: set. 2019. 

https://www.christies.com/features/Sevres-porcelain-collecting-guide-8706-1.aspx
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em bronze dourado em um vaso chinês, criando uma mistura do estilo oriental com o ocidental”. 

(STRAFFORD, 2018 - tradução da autora). 

O desenvolvimento técnico e a inovação artística continuavam em ritmo acelerado e 

possibilitaram o crescimento do mercado de artigos de luxo, sempre impulsionados pelo rei 

Luís XIV. Tapeçarias francesas, tecidos luxuosos, porcelana, relógios e armários foram 

encomendados pela realeza e aristocratas em todo o continente e, ao longo do século XIX, o 

mercado se desenvolveu também em novos territórios, chegando aos demais países europeus e 

até nas Américas através de cópias realizadas por empresas especializadas. 

No final do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento econômico 

experimentado em países como o Brasil, Argentina e Estados Unidos, surgiu uma influente 

classe empresarial que passou a ser grande consumidora desses artigos de luxo pela facilidade 

em frequentar a Europa e transportar mercadorias e pelo apreço disseminado por vestígios do 

passado e de outras culturas, conforme apontamos aqui baseados nos apontamentos de Faniel 

(1956). 

A aquisição de objetos cultural ou esteticamente diferenciados demonstra a importância 

que estes  possuem nas relações sociais de quem os adquiriu como demonstração de riqueza e 

cultura e, ao estudar a trajetória de formação da coleção do Palácio, podemos perceber a relação 

que se forma entre os objetos e os indivíduos que dele fizeram uso. Segundo Appadurai (2010), 

a própria trajetória do objeto é capaz de criar uma biografia ao longo de sua existência social. 

O mobiliário do Palácio é um conjunto representativo, não só por ser um grande 

conjunto de peças reunidas em um mesmo espaço físico, pensados ambos para coadunarem 

perfeitamente em seus ambientes, mas também tornando-as objetos de desejo, visto que têm 

enorme valor comercial. 

Como já dito na página 29 desse texto, as obras de arte custaram aos cofres públicos o 

valor de Cr$ 8.427.270,00, que, atualizados34 hoje, chegaria à quantia de R$ 1.520.572.630,43, 

ou seja, cerca de um bilhão e meio de reais. Esse valor não pode ser interpretado de forma 

isolada e sabemos ser praticamente impossível que o valor do acervo atingisse essa cifra, mas 

esta reflexão nos coloca um dado a ser analisado. 

Para tonar mais clara e objetiva essa análise, exemplifico abaixo alguns exemplares de 

mobílias existentes no Palácio e os preços alcançados por peças semelhantes nos leilões de arte 

de importantes casas de leilões internacionais, como Christie’s e Sotheby’s. Os critérios 

 
34 Fonte: CARDOSO, Roberto Carvalho. A utilização da cotação do dólar para eliminar efeitos da inflação. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rae/v11n2/v11n2a08.pdf. Acesso em: set. 2019. 
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estabelecidos para a comparação entre as peças arrematadas nos leilões e as existentes no 

Palácio foram tipologia, semelhança estética e data de fabricação. Apenas uma peça é de mesmo 

fabricante que a da mobília comparada, no caso a cômoda do quarto des Enfants. 

Infelizmente, os leilões brasileiros não identificam nos sites de venda os valores pelos 

quais as peças foram arrematadas, o que impossibilitou tal comparação no mercado brasileiro. 

 

1 - Par de cofres de Luís XIV em marchetaria Boulle com console35 

Por Andre-Charles Boulle – século XVII 

Valor de venda: 2.617.250,00 libras esterlinas (cerca de R$ 13.372.786.53) 

 

Figura 19: À esquerda, par de cofres Boulle leiloado pela Christie´s em 2009 e, à direita, 

console e cofre do Palácio das Laranjeiras 

               

            

Fonte: site Christie’s e Autora (2018). 

 

Mesmo considerando que apenas um dos três cofres existentes no palácio seja original 

boulle (estamos em pesquisa sobre o atestado de autenticidade citado no DOU de janeiro de 

1947), descontados os estados de conservação e que o valor acima é referente a 2 peças vendidas 

em conjunto, algo raro, podemos, ainda que de forma simplista, considerar o valor econômico 

de um cofre com console do acervo do palácio em torno de cinco milhões de reais, uma quantia 

bastante expressiva. 

 

 

 

 
35 Fonte: site Christie’s Disponível em: 

https://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5224000. Acesso em: set. 2019. 
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2 - Bureau a cylindre - Bureau du Roi36 

Por Emmanuel-Alfred (Dit Alfred Ii) Beurdeley (1847-1919), cópia do modelo de De Jean-

François Oeben e Jean Henri Riesener - século XIX 

Valor de venda: U$900.500 (cerca de R$ 3.600.000,00) 

 

Esta peça, talvez a mais emblemática do acervo de mobílias, está descrita no livro de 

encomendas da Maison Bettenfeld  , na página 653, como cópia exata do original do rei Luis 

XV que, à época, estava exposta no Museu do Louvre. 

 

Figura 20: À esquerda, fotos da peça existente no Palácio das Laranjeiras e,  

à direita, fotos da peça leiloada pela Christie’s em 2019 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Fonte: site Christie’s. Disponível em: https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-french-ormolu-and-jasperware-

mounted-mahogany-tulipwood-6137932-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=613792&sid=d6a10bd5-

5fe0-4b39-832b-e2e005c3d851. Acesso em: out 2019. 
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                       Fonte: site Christie’s e Autora (2018) 

 

3 - Mesa pequena para escrever Luís XV37 como o modelo de Bernard Van Risenburgh 

Valor de venda: 68.150,00 euros (cerca de R$ 310.000,00) 

 
Figura 21: À esquerda, mesa de apoio leiloada pela Christie’s em 2004 e, à direita,  

mesa de apoio do Palácio das Laranjeiras, onde existem 2 peças 

                 

Fonte: sites Christie’s e Fotonauta. 

 

4 - Bureau Plat And Cartonnier38 

Por Emanuel Zwiener, Twice Stamped E. Zwiener - século XIX 

Valor de venda: U$ 63.000 (cerca de R$ 283.000,00) 

 

 

 

 

 
37 Fonte: site Christie’s. Disponível em: https://www.christies.com/lotfinder/lot/petite-table-a-ecrire-et-a-ouvrage-

4422474-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4422474&sid=4cd8eda1-5cbd-482f-8978-

557278e82bc0. Acesso em: set. 2019. 
38 Fonte: site Christie’s. Disponível em: https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-louis-xv-style-ormolu-mounted-

tulipwood-and-1688630-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=1688630&sid=f7991ddb-4ec3-4094-

9c4d-23c2ea6a35b0. Acesso em: set. 2019. 
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Figura 22: À esquerda, modelo leiloado pela Christie´s em 1999 e, à direita, 

Bureau Plat com Cartonnier existente no Palácio das Laranjeiras. 

                                       

Fonte: site Christie’s e Autora (2018). 

 

5 - Cômoda de marchetaria39 

Como modelo de Riesener e Linke - séculos XIX/XX. 

Valor de venda: 32.450,00 libras esterlinas (cerca de R$164.000,00) 

 

Figura 23: À esquerda, modelo leiloado pela Christie´s em 1999 e, à direita, 

peça existente no Palácio das Laranjeiras 

        

Fonte: site Christie’s e Autora (2018). 

 

 

 

 
39 Fonte: site Christie’s. Disponível em: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-french-ormolu-mounted-

tulipwood-sycamore-burr-maple-and-5537153-details.aspx. Acesso em: set. 2019. 
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6 - Cômoda Bettenfeld40 

Por Louis Bettenfeld - século XIX 

Valor de venda: U$ 14,400 (cerca de R$ 60.000,00) 

Figura 24: À esquerda, modelo leiloado pela Sotheby´s em 2007 e, à direita, 

 peça existente no Palácio das Laranjeiras 

                 

 

Fonte: site Christie’s e Autora (2018). 

 

7 - Cômoda estilo Luís XV41 

Por Francois Garnier - século XVIII 

Valor de venda: 33,750 euros (cerca de R$ 150.000,00) 

 

Figura 25: À esquerda, modelo leiloado pela Christie’s em 2015 e, à direita, 

peça existente no Palácio das Laranjeiras 

  

         

Fonte: site Christie’s e Autora (2018). 

 
40 Fonte: site Sotheby’s. Disponível em: https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/a-private-

collection-volume-2-important-furniture-and-decoration-inspired-by-xviii-century-models-

n08304/lot.76.html?locale=pt. Acesso em: set. 2019. 

41 Fonte: site Christie’s. Disponível em: https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/commode-

depoque-louis-xv-estampille-de-francois-5943763-

details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5943763&sid=8cd2e5cb-eca7-4bcd-b46c-4cacafd883fa. Acesso 

em: set. 2019. 
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Importante salientar que somente através de uma pesquisa apurada no acervo do palácio, 

feita por especialista em mobiliário, é que seria possível precisar o valor dessa coleção. O que 

propomos aqui é apenas um exercício de comparação visual de peças do acervo do palácio com 

peças leiloadas recentemente nos leilões internacionais. 

As variáveis de preços obtidos em leiloes são incontáveis e, muitas vezes, inusitadas, 

portanto, os preços aqui apresentados foram obtidos em site de leilões importantes, e os antigos 

proprietários e suas biografias influenciaram os preços atingidos pelas peças. 

Não foi possível realizar as mesmas buscas em site nacionais, pois os sistemas de leilão 

eletrônicos realizados no Brasil não deixam registrado o preço alcançado pela peça, o que 

impossibilita tal comparação. 

Um aspecto de extrema importância e que buscamos observar em nossas comparações 

é a datação e a marca do executor da peça. Se a peça possuiu um selo de marcação ou tem um 

laudo de procedência, seu preço valerá significativamente mais que peças sem essas 

informações. Os carimbos dos fabricantes podem ser encontrados nas partes estruturais da 

mobília, como a parte superior das colunas verticais em cada canto ou o reverso das colunas 

verticais; no caso de cômodas (cômodas) ou objetos menores, mesas e gabinetes, na parte de 

baixo da moldura. 

 

2.2 Diálogo com o espaço 

 

Quando expomos os interiores de uma casa antiga, expomos também um modo de vida 

dos moradores daquele período. A casa e sua dimensão de lar são um patrimônio imaterial no 

sentido de despertar lembranças, sensações que só são possíveis quando vistas em conjunto e 

inseridas nos ambientes que os abrigam e dão forma à existência humana em sua dimensão 

privada. 

A casa tem uma importância central nas memórias coletivas e dos indivíduos. Segundo 

Gaston Bachelard, “uma espécie de atração de imagens concentra as imagens em torno da casa” 

(BACHELARD, 2008, p. 23). A importância com a qual se trata a casa, independentemente de 

seu status, é porque ela concentra um pequeno mundo, na medida em que: 

 

[...] habitamos o nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida, 

como nos enraizamos, dia a dia, num “canto do mundo”. Porque a casa é o 

nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. 

É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda acepção do termo. Vista 

intimamente, a mais humilde moradia não é bela? (BACHELARD, 2008, p. 24). 
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Marize Malta, em seu livro O olhar decorativo, nos revela que os móveis e objetos 

decorativos, mais do que simples complementos, são capazes de recriar a arquitetura, dando 

significados na decoração de interiores, participando da vida social e demonstrando as suas 

estruturas. 

 

[...] Os móveis se multiplicaram e foram usados em quantidade nunca vista, 

adornaram-se com caprichos e adquiriram um poder de representação até 

então pouco usual. Com eles, outros equipamentos e acessórios participaram 

na construção de um ambiente atrativo aos olhos: o olhar decorativo. A 

decoração, atributo relacionado à aparência, assumiu papel principal nas cenas 

da vida doméstica e foi superdotada de expressão visual e simbólica, o que 

propiciou dar sentido ao que Machado de Assis afirma: “Dize-me como 

moras, dir-te-ei quem és”. (MALTA, 2011, p. 15). 
 

Para Baudrillard, “neste espaço, cada móvel, cada cômodo por sua vez interioriza sua 

função e reveste-lhe a dignidade simbólica: completando a casa inteira a integração das relações 

pessoais no grupo semifechado da família” (BAUDRILLARD, 2004, p. 22). 

Isso quer dizer que os espaços construídos desempenham um papel importante na 

constituição da memória coletiva, que o ambiente reflete a identidade do grupo social. O lugar 

recebe a marca do grupo social que o ocupa, e, por isso, cada aspecto desse lugar tem um  

sentido que é inteligível aos componentes desse grupo (HALBWACHS, 1990). 

O mobiliário ocupa um papel importante nesse contexto, pois um edifício sem mobílias 

não é um lar; a mobília humaniza o edifício. E é ela que carrega consigo a experiência imaterial 

da vivência no lar e que somente pode ser revivida com a presença dela. O estudo do mobiliário 

deve ser feito não somente pelos seus atributos estéticos, mas principalmente pelos usos que 

foram dados a ele ao longo do tempo. 

Halbwachs observa que o nosso equilíbrio mental “decorre do fato de que os objetos 

materiais com os quais estamos em contato diário mudam pouco, e, por isso, nos oferecem uma 

imagem de permanência e estabilidade” (HALBWACHS, 1990, p. 131). O autor também 

afirma que “a casa em que vivemos quando criança, os nossos móveis, a disposição dos móveis 

no ambiente, fazem-nos lembrar de nossa família e dos amigos que tínhamos” (idem). 

Dessa maneira, o ambiente construído e a disposição dos interiores refletem aquilo que 

nos distingue e identifica, nossa cultura e nossas preferências estéticas, uma vez que os 

ambientes, sua decoração e até disposição dos objetos dão informações sobre nossas 

características pessoais. 
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Nesse sentido, um dos objetivos deste trabalho é levantar os atributos físicos do 

mobiliário, como os materiais que o constituem, dimensões, estilo decorativo e outros, mas 

também seus atributos intangíveis, como a sua importância dentro do nosso contexto histórico 

e político e a sua apropriação como um discurso de status, opulência e poder, sempre tão 

presentes no Palácio das Laranjeiras. 

Na arquitetura eclética, os cômodos têm usos muito específicos e essa especialização 

no uso dos espaços tem um propósito que vai além do funcional ou estético; tem a função de 

ostentar. A ala nobre da casa, o já dito “espaço de representação”, é subdividida em uma série 

de ambientes contíguos, que, na maioria das vezes, determinam o seu uso. Como, por exemplo, 

o salão de visitas/Grand Salon, a salle a manger, o Boudoir, salle de musique, galerie, billard 

e o Fumoir. 

A setorização rígida entre as alas - social, íntima e serviços -, proporciona uma maior 

intimidade dentro dos espaços residenciais, separando as visitas, os empregados e os cômodos 

de uso exclusivo da família. A circulação também é distinta entre visitas, criados e a família, 

com acesso bastante separado para o setor social e para o de serviços, sendo que o social possui 

mais de uma entrada. O salão de jantar, o Fumoir, a sala de música e a sala de visitas têm acesso 

a uma grande varanda de forma sinuosa voltada para os jardins da casa. 

Sobre a denominação dos ambientes no Palácio das Laranjeiras, é importante frisar que, 

ao longo dos anos, eles receberam diversas denominações, mas a maioria ainda mantém o nome 

atribuído na listagem de encomendas da Maison Bettenfeld  . 

 
Figura 26: Planta do Palácio em 3D 

 

PAVIMENTO SUPERIOR 

PAVIMENTO TÉRREO 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Como podemos ver na figura 26, na base do Y está a ala social, destinada a receber os 

convidados, forma a “zona de representação” e é destinada à exibição do luxo e do bom gosto 

do proprietário. Está ligada à ala íntima através do Boudoir, uma sala íntima da família, 

especialmente das mulheres. A ala de serviço se conecta à construção pela sala de almoço, que 

faz a transição entre os usos íntimos e serviço. Ambas as alas estão conectadas à varanda, que 

é o ambiente articulador da planta, ligando as três alas. 

A ala de serviços compõe-se de copa, cozinha, despensas e dependências de 

empregados; e a ala residencial, dos espaços íntimos reservados aos donos da casa: os quartos, 

gabinetes, banheiros e saletas. Essa ala no segundo pavimento se estende acima da ala de 

serviços. 

Percebe-se que os espaços de uso doméstico têm dimensões mais reduzidas e decoração 

mais simples. A suntuosidade exacerbada dos salões da ala social transforma-se em uma 

decoração mais acolhedora nos quartos. Entre as alas íntima e de serviços há um jardim com 

esculturas. 

Como já dito anteriormente, em 1913, durante as obras, foi erguido o segundo 

pavimento sobre a ala de serviços, que atualmente tem ornamentação dos interiores mais 

simples e cobertura em telhas francesas. A intenção de Eduardo Guinle era fazer um telhado de 

vidro para iluminar a sua Galerie de Tableaux - não construído (figura 61 – p. 83). Nesse local, 

atualmente, estão localizados os banheiros, sala de TV e copa de uso reservado ao governador 

e sua família. 

Ala Social (azul) 
Térreo 
1-Hall entrada 
2-Salão Luiz XIV 
3-Salão de Música 
4-Fumoir 
5-Salão de Jantar 
Superior 

7-Salão Império 
8-Galeria Regência 
 
Transição(verde) 
Térreo 
9-Varanda 
10-Sala de almoço 
11-Lavabo 

Ala Íntima (amarelo) 
Térreo 
12-Boudoir 
13- Quarto Luiz XV 
14- Quarto des Enfants 
15-Banheiro 
16-Rouparia 
Superior 
17-Varanda 
18-Gabinete Império 
19-Quarto  
20- Banheiro e Closet 
21-Quarto de verão 
22-Banheiro 
24-Quarto de hóspedes 
25-Passarela 
26-Antessala e banheiros 
27-Sala de TV e copa 

 

Ala Íntima (vermelho) 
Térreo 
30-Copa 
31-Cozinha 
32-Sala de trigos e despensa 
33-Banheiro  
34-Sala administração 
35-Lavanderia 
Superior 
36-Depósito 
37-Louçaria 
38-Garde Manger 
39-Copa 
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Ainda no período da construção, em 1911, Eduardo Guinle contratou a empresa francesa 

Maison Bettenfeld  , com sede em Paris, para decorar o palacete, que, para atender a enorme 

demanda, acabou abrindo uma filial no Rio de Janeiro, onde permaneceu até a década de 30. 

A Maison Bettenfeld  , além de fabricar móveis também encomendava outros itens a 

fabricantes e artistas franceses, funcionando como uma empresa de decoração. No próprio 

relatório (figura 27) é possível perceber que ele está endereçado ao sr. Rémon, à R. Artois, 16 

e, em pesquisa ao anuário Hachette Paris de 1911 (figura 28), encontramos o referido 

fornecedor neste endereço. Este, por sua vez, encaminha solicitações ao sr. Thomas, à R de 

Martel, 15, cujo endereço também consta no mesmo anuário. 

 

Figura 27: Reprografia de listagem de encomendas para a  

residência Guinle, em 1911 - grifos da autora 

 

Fonte: fac simile – original não encontrado 
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Figura 28: Reprodução do Annuaire complet, commercial, administratif et  

mondain Paris Hachette, de 1911. p. 513 e 518 

 

Fonte: Brittle Books.42 

 

Em pesquisa na listagem de encomendas à Maison Bettenfeld  43, nota-se que o 

documento é uma descrição detalhada dos ambientes, começando pelas dimensões do cômodo 

e a descrição de suas paredes, como se estivessem baseadas nos desenhos encontrados no 

Itamaraty. 

Nessa listagem, original em francês, observa-se o desmedido das compras: boiseries de 

madeiras nobres, maciças colunas de mármores italianos, apliques de Wedgwood, delicados 

parquets belgas, além de móveis exclusivos, como a cópia fiel do “Bureau du Roi”, (bureau a 

cylindre), a escrivaninha do rei Luís XV. Além disso, através da Maison Bettenfeld  , Eduardo 

contratou famosos pintores, escultores, ebanistas e vitralistas para participarem da 

ornamentação de sua casa. Georges Picard, Émille Guillaume, A. P. Nardac, Georges Gardet, 

Emmanuel Cavaillé-Coll e Champigneulle, entre outros, foram os artistas responsáveis por 

vários elementos decorativos do palacete. 

A seguir, faremos um percurso visual dos ambientes do palácio com informações sobre 

os interiores, descrevendo pisos, decorações de paredes e tetos, além das interligações desse 

ambiente construído e o acervo, principalmente o mobiliário. 

 

 

 

 
42 Pesquisado em  http://hdl.handle.net/10111/UIUCBB:hach0001parhacv01911i00002 em set. 2018 
43 Listagem de encomendas que a Maison Bettenfeld faz para a residência de Eduardo Guinle. Nela, estão descritos, 

por ambientes, as boiseries, os móveis, lustres e outros objetos, assim como os artistas que iriam decorar os tetos, 

por exemplo. 
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2.2.1 Ala social 

 

A ala social é a maior da casa, com cerca de 1000m2, contando com oito ambientes 

distribuídos em dois pavimentos. A partir do hall, ou vestíbulo, acontece a distribuição das 

salas, cada uma com uma função específica. No primeiro pavimento, estão os ambientes de 

receber: a sala de visitas, denominada Salão Luís XIV, a sala de jantar, o Fumoir e a sala de 

música. No segundo pavimento, estão a biblioteca, a sala de bilhar, denominada Salão Império, 

e a galeria de quadros, chamada Galeria Regência. 

 

Figura 29: Foto do hall de entrada com o medalheiro Boulle ao fundo 

 

Fonte: André Mello. 

Hall de entrada ou vestíbulo tem a função de fazer a distribuição vertical e horizontal, e 

permitir o deslocamento entre os cômodos do setor social de forma mais independente. No 

Palácio das Laranjeiras, as dimensões do hall e sua decoração extremamente requintada tem 

também a função de transmitir ao visitante a importância de seu proprietário. 

No hall, em estilo neoclássico, as paredes são revestidas por placas de mármore rosa 

português e há no alto um friso em bronze inspirado nas Panatenéas, do Partenon. Há também 

uma escaiola com frisos imitando bloco de pedra de cantaria. Esse mesmo acabamento se repete 

no Salão Império acima das boiseries, criando unidade ao conjunto. 

Os vãos de acesso aos ambientes adjacentes são feitos por portais em arcos abatidos 

apoiados em colunas duplas de ônix claro. Há também entre os portões de ferro fundido e entre 

o vão da escada quatro colunas em granito rosa polido de Hungria, todas com base e capitel em 

bronze. A diferença de materiais nas colunas pode ser atribuída a uma substituição parcial das 

mesmas em data não registrada. Em reforma recente realizada no subsolo, foram encontrados 

fragmentos de colunas originais. Ao que parece, a intenção de quem executou tal serviço era 
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substituir todas as 26 colunas, mas, por algum motivo desconhecido, esse trabalho não foi 

levado a termo e as colunas executadas e não instaladas no hall atualmente formam um 

pergolado próximo à piscina. 

O piso é um mosaico em mármores italianos de vários tons e peças com douração a ouro 

que formam um tapete com temas fitomórficos. Ao centro, ladeada por dois lampadários, se vê 

a escada de mármore de Carrara que permite o acesso ao pavimento superior. No patamar da 

escada, está o grande vitral de Champigneulle com o mito de Apolo. A peça, com cerca de 5,30 

x 3,80m, se impõe sobre o olhar de quem acessa a escada. 

O teto é revestido por uma tela marouflage representando os morros do Corcovado e 

Dona Marta, de autoria do artista francês A. P. Nardac. O destaque do mobiliário são 

“medalheiros” na técnica “Boulle” (embutido de casco de tartaruga e metais e metais), 

inspirados em originais franceses e o grande jarrão de Porcelana de Saxe. 

A iluminação do ambiente conta com dois lustres, seis arandelas e dois lampadários, 

que, segundo a listagem de encomendas, seriam como os existentes no Museu do Louvre, 

embora maiores, com as figuras em bronze e base em mármore fleur de pêcher, uma 

representando Pallas e outra A Vitória. 

A sala de visitas, atualmente denominada Salão Luís XIV, é um dos principais 

ambientes de cerimônias da casa. Tem cerca de 90 metros quadrados e pé direito de 5,2 metros. 

Dispõe de três portas de quatro folhas cada, que se abrem para a escadaria da fachada principal. 

As paredes são revestidas por boiserie de carvalho de Hungria esculpidas e com detalhes 

dourados em folha de ouro nos ornatos, molduras, frisos das lesenas e nos capitéis de inspiração 

compósita. Há também emblemas heráldicos (figura 30) distribuídos em todas as paredes e 

acima das portas. 

 

Figura 30: Detalhes dos emblemas heráldicos 

 

 

Fonte: André Mello 
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Três grandes quadros executados com molduras em madeira dourada têm seus interiores 

revestidos com damascos que abrigam pinturas da coleção Eduardo Guinle: Nobre Veneziana, 

de Moretto de Brescia, do século XVI, e o retrato de um militar inglês, de autoria de Joshua 

Reynolds, do século XVIII, no espelho fica a pintura de Luís XIV, que atualmente dá nome à 

sala. 

Originalmente, esses quadros receberiam tapeçarias antigas de Gobelins, que, nas 

imagens de 1947 (figura 31), já não estão no local. Não foi possível afirmar que essas tapeçarias 

tenham sido realmente instaladas. 

 

Figura 31: Foto do salão de visitas, cerca de 1946 

 

Fonte: Acervo Maria Thereza Guinle Castello Branco. 

 

O piso é um parquet belga com aproximadamente doze variedades de madeiras 

formando desenhos elaborados. Originalmente, a sala tinha um tapete Aubusson (vide figura 

31) com cinquenta e dois metros quadrados que cobria quase todo o piso, mas que, em 2012, 

foi descartado pela administração pública. 
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Figura 32: Detalhe da marchetaria do piso do salão de visitas 

 

Fonte: Autora (2018). 

O teto tem um trabalho em estuque com ornatos de mascarões aplicados, além de uma 

barra pintada com a técnica de estêncil. A marouflage, de autoria do decorador francês Georges 

Picard, tem tema e formato muito semelhantes ao que ele desenvolveu para o Petit Palais em 

Paris. 

A iluminação é feita através de oito arandelas de seis braços esculpidas em madeira e 

douradas com folha de ouro 23k executada pela Maison Bettenfeld  . Um olhar atento permite 

perceber que os mascarões esculpidos nas arandelas têm muita semelhança com as alças das 

cremonas das portas, conforme figura 33 abaixo. 

 

Figura 33: À esquerda, imagem da arandela e, à direita, imagem da maçaneta da cremona 

            

Fonte: Autora (2018). 
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Nessa sala, a decoração conta ainda com a escultura de mármore Diana, a caçadora, 

obra atribuída ao escultor italiano Antonio Canova, que está instalada sobre um pedestal 

rotativo em mármore Rosso Lepanto.44 

A sala de jantar é um dos ambientes mais impressionantes da casa devido ao pé direito 

duplo proporcionado pelo vão aberto no centro do teto, que permite ver o andar superior, e 

guarda corpo em ferro forjado com apliques dourados. Esse pé direito de 8,50m imprime 

monumentalidade à sala, que tem três portas de quatro folhas voltadas para a varanda de acesso 

às alas social e íntima, dois vãos em arco abatido com colunas duplas em ônix e duas portas de 

4 folhas em paredes opostas, que dão acesso às varandas que circundam a ala social. 

A parede é revestida por boiserie de nogueira de Auvergne com molduras e ornatos na 

mesma madeira, e possui quatro cantos côncavos esculpidos em mármore Rouge Royal com 

bacias de mármore de Siena em forma de concha. Os quadros formados pelas molduras recebem 

quatro pinturas e, no espelho acima do aparador, uma grande pintura de Felix Ziem, artista do 

grupo de Barbizon. A mesma composição e materiais revestem a Galeria Regência, que fica 

sobre o salão de jantar, dando unidade visual ao conjunto. 

O piso é revestido em parquet belga com composição mais simples que a da sala de 

visitas. Esse ambiente também dispunha de tapete Aubusson, que foi igualmente descartado 

pela administração pública. 

O teto exibe acabamentos em estuque com quatro medalhões localizados nos cantos da 

sala, que representam atributos como a colheita de frutos, a pesca, a ceifa do trigo e a caça. 

Delicada composição de cores ressalta esses baixos-relevos compostos, que, segundo a listagem 

de encomendas, foram executados por Capellaro - artista estatuário de renome em Roma. 

Esta sala conta ainda com uma enorme mesa de jantar e um conjunto de trinta e quatro 

cadeiras. A mesa é da Maison Bettenfeld   e tem oito tábuas expansíveis, chegando a medir 

6,20m de comprimento por 2,00m de largura. As cadeiras foram adquiridas posteriormente, 

possivelmente logo após a compra pelo governo brasileiro, já que não houve cadeiras arroladas 

na lista de bens adquiridos da família Guinle. 

 

 

 

 

 
44 Informação retirada do site: http://www.henraux.it/uk/foundation/henraux-foundation.asp. Acesso em: 23 abr. 

2019. 
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Figura 34: Foto do salão de jantar com o teto em estuque e guarda corpo em ferro 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Figura 35: Detalhe de desenho do estuque do teto (esquerda), estuque existente no teto  

do salão de jantar (centro) e estuque com a visão do teto do pavimento superior (direita) 

   

Fontes: MHD (esquerda) e Autora (2018) (centro e direita). 

 

Complementam a decoração da sala quatro pedestais em mármore Siena com aplique 

em bronze e um aparador em mármore Rouge Royal. 
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A iluminação é feita por quatro lustres em bronze e cristais que apresentam tamanhos 

diferentes, sendo os dois maiores posicionados no eixo longitudinal e os menores, no eixo 

transversal. 

A sala de música, em estilo Luís XV, possui boiseries no estilo rococó, inspiradas – 

assim como o piano de cauda – nos aposentos das princesas filhas do rei da França Luís XV, 

no Palácio de Versalhes (TORRES, 1982). O instrumento foi fabricado pela Steinway & Sons, 

enviado à França para que a Maison Bettenfeld   executasse o móvel com pinturas do artista 

francês Aristide Cavaillé-Coll. 

O assoalho é um parquet belga que reproduz desenhos florais, típicos do movimento 

Art Nouveau do início do século XX. 

O projeto previa que a pintura do teto fosse executada por Adrien Karbowsky, mas foi 

executada por G. Picard, que também realizou a pintura do teto do Salão Luís XIV45.  

Os consoles que complementam a decoração têm os pés com entalhe muito semelhante 

aos dos pés do piano, demonstrando a preocupação com os detalhes na decoração. 

 
Figura 36: Imagens com detalhe dos pés do piano e do console 

      

Fonte: Autora (2018). 

 

Nas figuras 37 e 38, podemos perceber que o projeto não foi fielmente executado, tendo 

sido alteradas, acima dos consoles foram inseridos os ornatos maiores que os projetados. 

 

 

 
45 Fonte: Listagem de encomendas, p. 634. 
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Figura 37: Projeto da sala de música 

 

Fonte: MHD - marcação em vermelho de Autora (2018). 

Figura 38: Imagem da sala de música com vista da boiserie marcada na figura 37 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

O Fumoir é uma sala pequena que se conecta tanto ao hall de entrada através de porta 

de correr quanto ao salão de jantar. Fica simetricamente oposto à sala de música. 

Sua decoração leve e uma boiserie trabalhada em madeira tília pintada (figura 39) em 

tons de verde com motivos florais e rendilhados finamente esculpidos dão graça e certa 

feminilidade a um ambiente de uso dito masculino. 

O piso em parquet belga possui marchetaria semelhante ao salão de jantar ao qual é 

conectado. 

 



69 

 

 

Sobre as portas e no teto há pinturas de marouflage de autoria de Emmanuel Cavaillé-

Coll, inspiradas nas que existem nos Cabinet du Roi da Biblioteca Nacional da França, em Paris 

(TORRES, 1982). 

Quatro arandelas e um grande lustre esculpidos em madeira fazem a iluminação da sala. 

Nessa pequena sala, fica a mesa onde foi anunciado o AI-5. Além dela, existem dois 

medalheiros decorados com marchetaria e metais e três poltronas, que originalmente eram do 

salão Luís XIV. Das poltronas que aparecem na figura 39 à esquerda, apenas uma chegou aos 

dias de hoje. Está bastante danificada e aguarda restauro para voltar ao seu local de origem. 

 

Figura 39: Fumoir à esquerda em 1947 e, à direita, atualmente 

               

Fonte: Thereza Castelo Branco e Fotonauta. 

 

A partir do hall, é acessado o Salão Império no segundo andar através da escada 

executada em mármore de Carrara que reveste os degraus e guarda corpo, com apliques em 

bronze dourado com palmetas. A forma sinuosa da escada, que, após o patamar, se ramifica em 

dois lances em curva, torna o conjunto requintado, completado pelo grande vitral de 

Champigneulle, já mencionado. 
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Figura 40: Imagem da escada e do vitral vistos do Salão Império 

 

Fonte: Autora (2018) 

 

O Billard, atualmente nomeado de Salão Império, é o maior cômodo da casa, com 

190m2 e cerca de 6m de altura, e se destaca pela riqueza de detalhes e a conexão entre o 

mobiliário e as boiseries, ambos de mesma madeira, nogueira e com apliques metálicos. 

Esta sala era um cômodo importante para promover o status da casa, exibir a sua 

opulência. Segundo o projeto original, era composta por diversas mobílias de sentar e uma mesa 

de jogar bilhar da marca americana Brunswick que não consta do acervo atual46, além dos 

armários para guardar os tacos que ainda existem, simetricamente opostos, encaixados na 

boiseries das paredes. Sobre os armários estão afixadas grandes tapeçarias da Manufatura de 

Beauvais, que já pertenciam a Eduardo Guinle quando da construção do Palácio47. 

 

Figura 41: Ornatos em bronze dos móveis e das paredes 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

 
46 A mesa não consta na relação de bens que foram adquiridos pela União, como pode ser verificado no DOU de 

07 de janeiro de 1947, mas consta na listagem de encomendas à Maison Bettenfeld, na pag. 655. 
47 Informação retirada da listagem de encomendas da Maison Bettenfeld, pag. 640. 
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Figura 42: Detalhe da placa de Wedgwood aplicada nas boiserie 

 

Fonte: André Mello. 

A decoração da sala é temática e o estilo Império predomina. Os elementos decorativos 

que compõem o estilo são uma mistura de formas clássicas e egípcias. As paredes da sala são 

revestidas por boiseries de mogno, com 3 metros de altura, ornamentadas por arandelas em 

bronze dourado e placas da manufatura inglesa Wedgewood (figura 42). Acima das boiseries, 

as alvenarias possuem relevos em estuque imitativos de cantaria com frisos alternadamente 

desiguais. Atualmente, estão escondidos sob camada de pintura, restando apenas a parte 

superior da portada para o Salão Regência original, decapada na última restauração. 

O teto do Salão Império é revestido por uma imensa tela marouflage, que cobre todo 

teto do ambiente e foi executada por Adrien Karbowski, que também fez pinturas na Villa 

Kerylós e foi um decorador do estilo Art Nouveau. 

Originalmente, foram solicitados lustres para a sala, mas atualmente os mesmos não 

existem e não há nenhum vestígio de que tenham sido instalados48. A iluminação se faz por dez 

arandelas com seis braços cada uma. Como no hall, há também dois lampadários com escultura 

de meninos alados. 

No centro do Salão Império, está a escultura em terracota A sabedoria protegendo a 

inocência contra o amor, do escultor francês Joseph Chinard. Escultura idêntica a esta, 

esculpida em bloco único de mármore, encontra-se no Getty Museum.49 

A descrição mais minuciosa do estilo Império e do mobiliário desta sala está no capítulo 

3 (p. 88-95) onde descrevemos os processos restaurativos do conjunto. 

A biblioteca, em estilo Luís XVI, tem as paredes revestidas por boiseries em madeira 

pinho de Riga pintadas em tom de verde e branco de inspiração rococó. Há também um grande 

conjunto de estantes para livros com altura de 2,5m cobrindo quase a totalidade das paredes e 

 
48 Fonte: Listagem de encomendas, p. 641. 
49 Disponível em: http://www.getty.edu/art/collection/objects/1246/joseph-chinard-allegorical-portrait-of-the-

van-risamburgh-family-french-1790/. Acesso em: 20 maio 2019. 
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parecendo um lambri. As portas das estantes se alternam entre fechadas em madeira e outras 

com vidros e brise-brise – cortinas colocadas por dentro das portas. 

 

Figura 43: À esquerda, foto atual da biblioteca e, à direita,  

desenho de vista da biblioteca da face voltada para o Salão Império 

  

Fontes: Autora (2018) (esquerda) e MHD (direita). 

 

No projeto existente nos arquivos do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, 

percebe-se que ele foi seguido quase fielmente, com exceção do teto, que está decorado de 

maneira diferente do projetado. 

 

Figura 44: À esquerda, detalhes dos bronzes desenhados nas estantes  

são bastante semelhantes aos existentes na mobília (à direita) 

 

Fontes: MHD (esquerda) e Autora (2018) (direita). 

 

Muito arejada e insolada, a biblioteca tem cinco janelas, sendo uma para o terraço que 

dá acesso ao belvedere, outra na parede oposta e mais três na fachada principal, acima das 

correspondentes do salão de visitas. 

O parquet dessa sala é bem trabalhado em gregas e apresenta as iniciais de Eduardo 

Guinle nos quatro cantos da sala. 
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Figura 45: Detalhes do piso da biblioteca 

  

Fonte: Autora (2018). 

 

O teto tem cambotas em estuque com desenhos em relevo branco em fundo verde, 

característicos do estilo com ornatos em forma de folhagens, grifos e rostos femininos. A 

moldura dourada existente no teto forma um retângulo onde se insere a marouflage de motivos 

florais, executada por Cavaille-Coll. Sobre os vãos de acesso ao Salão Império, existem também 

duas pinturas do mesmo artista, uma representando a literatura e outra as artes. 

 

Figura 46: À esquerda, projeto do teto da biblioteca e, à direita, teto atualmente 

 

Fontes: MHD (direita) e Fotonauta (esquerda). 
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Na Biblioteca, está um dos móveis mais importantes da coleção do Palácio: a escrivaninha 

em marchetaria fabricada pela Maison Bettenfeld  , cópia fiel do famoso Bureau du Roi, a 

escrivaninha do rei Luís XV da França, projetada em 1760 pelos mestres ebanistas Jean-

François Oëben e Jean-Henri Riesener. Parece que esse era um móvel importante para Eduardo 

Guinle, pois, na listagem de encomendas, é possível ver que a descrição esclarece que se trata 

de uma cópia “exata” do existente, à época, no Museu do Louvre. O preço também chama a 

atenção, pois o bureau custou 62.000 francos franceses, enquanto as demais mobílias não 

chegaram a 25.000 francos. 

 

Figura 47: Reprodução da listagem de encomendas da Maison Bettenfeld   

 

Fonte: fac simile – original não encontrado 

 

Ao lado do Salão Império, fica a Galeria Regência, nome original do ambiente e que se 

mantém até os dias de hoje. Dela, se vê o salão de jantar abaixo pelo vão aberto em seu piso. 

Por esse motivo, os materiais de revestimento são iguais, criando unidade e harmonia visual 

entre os ambientes. 

As boiseries de nogueira, de inspiração rococó, apresentam o mesmo padrão decorativo 

das existentes no piso inferior, o qual pode ser visto dessa sala. Originalmente, os quadros 

formados pelas molduras nas boiseries receberam tecidos que combinavam com as cortinas. 

Posteriormente, foram substituídos por espelhos, onde hoje fica exposta parte da coleção de 

pinturas do Palácio. Essa sala hoje abriga sete pinturas, dentre elas, outra marina de Felix Ziem, 

posicionada na mesma parede da que está exposta no salão de jantar. 
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Figura 48: Galeria Regência atualmente 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

O piso em parquet belga com marchetaria tem desenho mais próximo ao do Salão 

Império, permitindo uma unidade com o salão próximo. 

Outra referência a palácios parisienses é a pintura que orna o teto, inspirada na existente 

no Hotel de Ville, de Paris. Como se pode ler na listagem de encomendas, é a pintura Hymne 

de la Terre au Soleil (“Hino da Terra ao Sol”), realizada por A. P. Nardac em 1911. 

O guarda-corpo da sala, assim como os quatro lampadários, são de ferro forjado com 

ornatos em bronze dourado. Esses lampadários são responsáveis pela iluminação do ambiente. 

 

2.2.2 Ala íntima 

 

A ala íntima é mais simples que a ala social, tanto no que diz respeito aos ambientes, 

que têm dimensões menores e mais acolhedoras, quanto à decoração, mais delicada. O acesso 

é realizado a partir da varanda, que serve de conector entre as alas do palacete. A circulação 

entre os ambientes pode ser feita de duas formas: por meio de um longo corredor que dá acesso 

aos dois quartos ou pelo acesso interno, enfilade, feito por dentro dos próprios cômodos, que 

se comunicam entre si, o que diminui a privacidade dos ocupantes. Nesse período, a privacidade 

da família já era uma premissa, mas a do indivíduo ainda não era uma necessidade. 

O segundo pavimento reproduz os cômodos do primeiro andar. O acesso entre os 

pavimentos se faz por um elevador, instalado atrás de uma porta metálica no início do corredor. 
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Nessa ala, temos os seguintes ambientes no andar térreo: Boudoir, quarto Luís XIV, 

quarto des Enfants, banheiro de mármore e rouparia. Acima deles, no segundo pavimento, 

temos: Salão Império, quarto do governador, banheiro e closet, banheiro, quarto de verão e 

quarto de hóspedes, respectivamente. 

No Palácio das Laranjeiras, o Boudoir representa um espaço de transição entre a ala 

social e os ambientes mais restritos ao uso familiar. Por ser um cômodo de uso mais feminino, 

essa característica está na decoração de seus interiores. 

As paredes são revestidas por boiseries pintadas em tons de verde que formam quadros 

forrados por painéis em damasco. Ao que parece, a boiserie original se perdeu em algum 

sinistro ocorrido nesta sala, pois, em fotos históricas, é possível verificar que a boiserie tinha 

elementos descritos na listagem de encomendas que a atual não apresenta. 

 

Figura 49: Boudoir em 1946 e atualmente. 

      

Fontes: Acervo Maria Thereza Castelo Branco (esquerda) e Autora (2018) (direita). 

 

O piso em parquet com marchetarias florais tem na varanda seu destaque: um mosaico 

em mármore e cerâmica representando a deusa Diana. 
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Figura 50: Detalhe do mosaico da varanda do Boudoir 

 

Fonte: Livro Palácio das Laranjeiras, 2018. Foto: Fotonauta. 

 

A partir do Boudoir, acessa-se o primeiro quarto no pavimento térreo. No projeto de 

decoração elaborado pela Maison Bettenfeld  , o quarto é nomeado como Chambre Louis XV. 

As boiseries são pintadas em tons de verde e se assemelham levemente às do Fumoir. 

Nela, estão encaixados um grande espelho acima da cômoda e, sobre as portas, marouflages 

com temas de crianças, possivelmente representando os filhos do casal. 

O piso tem parquet belga e tabeira com desenhos de abelhas. O teto apresenta trabalho 

em estuque nas bordas e florão no centro, de onde pende um lustre de cristal. A iluminação se 

faz completa com quatro arandelas em bronze com dois braços cada. 

Esse certamente é o cômodo em que o projeto existente no Itamaraty está mais 

perfeitamente executado, sendo a única diferença o detalhe na boiserie no dossel da cama. 

 

Figura 51: Projeto quarto Luís XV. Vistas das paredes – face janelas e face corredor 

      

Fonte: MHD 
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Figura 52: À esquerda, projeto quarto Luiz XV - face Boudoir e, à direita, foto quarto Luís XV 

       

Fontes: MHD (esquerda) e Fotonauta (direita). 

Quando comparamos o descritivo na listagem de encomendas com o projeto desse 

ambiente, ficamos com a impressão de que o relatório é uma descrição do projeto. Tomando o 

projeto da vista da parede que faz divisa com o Boudoir como exemplo dessa afirmação, temos 

a seguinte descrição no relatório de encomenda do projeto acima (figura 53) - com transcrição 

e tradução de Jaciara Grzybowski: 

 

Figura 53: Imagem da listagem de encomendas 

 

Fonte: Fac símile de original não encontrado. 

Transcrição: 
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Face porte du Boudoir 

1 Porte et 1 Fausse Porte à 2 vantaeux avec ferrues. 

Compris les peintures des trumeaux50 des dessins de porte, exécutée par 

Nardac. 

1 Cadre de Glace, avec son soubassement. 

Tradução: 

Lado da porta do Boudoir 

1 porta e 1 porta falsa com 2 folhas e ferragens. 

Incluídas as pinturas nos quadros sobre as portas, executados por A.P. Nardac. 

1 Quadro com Espelho com sua base. 

 

Na descrição, não há comentários sobre a mobília que se vê no projeto. A mesma está 

descrita na página 623 na listagem de encomendas, na seção complementos, conforme segue: 

 

Figura 54: Imagem da listagem de encomendas 

 

Fonte: Fac símile de original não encontrado. 

Transcrição: 

1 Commode Louis XV, forme galbée, placée sous la glacê en bois 

d'ébénisterie avec marqueterie et bronzes ciselés et dose au mercure, dessus 

en brèche violette. 

Tradução: 

1 cômoda Luís XV, com forma curvada, colocada sob espelho de marcenaria, 

com marchetaria e bronzes com douração a mercúrio sobre um tampo de 

mármore rajado violeta. 

 
50 Termo em desuso com esse sentido. Em pesquisa de imagem, concluímos se tratar de quadro sobre a porta. Por 

vezes traduzido como trumeau, que seria o espaço ou mobília instalada entre os vãos de janelas. 
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Concluímos que a pesquisa da listagem de encomendas e sua comparação com as 

imagens do projeto da residência realizado pela Maison Bettenfeld   é de suma importância para 

a gestão do acervo, principalmente para a adequada compreensão dos ambientes, as mobílias 

que a ele pertencem e sua localização dentro do cômodo. Toda essa pesquisa possibilitou, por 

exemplo, a recolocação da cômoda em seu local de origem, uma vez que a mesma estava em 

depósito após passar por sinistro decorrente de um incêndio ocorrido em outro aposento, 

notadamente no Gabinete Império. 

Essa análise da vivência dos móveis durante todos esses anos, juntamente com a 

pesquisa realizada, possibilita a correta intervenção nesse bem e a requalificação do ambiente 

com muitas das características originais e respeitando as várias fases pelas quais passou. 

Ao lado do Quarto Luís XV, encontra-se um segundo quarto, “Chambre d’Enfants” 

assim denominado no projeto de decoração da Maison Bettenfeld  . O casal Branca e Eduardo 

Guinle tinham três filhos pequenos quando se mudaram para o palacete em 1913. A filha mais 

velha do casal, Evangelina, tinha apenas oito anos de idade. 

Nesse ambiente, em estilo Art Nouveau, moderno à época, predominam as formas 

orgânicas, inspiradas na natureza, como árvores, flores, insetos e outros animais. 

 

Figura 55: Quarto des Enfants e suas boiseries no estilo Art Nouveau 

 

Fonte: André Mello. 
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As paredes do quarto são revestidas por tecidos colocados entre boiseries em freixo da 

Hungria com friso em marouflage e rodameio em marchetaria. Para a troca dos tecidos, a 

escolha se baseou nas prospecções, que, como mostra a figura 57, eram listrados e com efeito 

moire, porém, em pesquisa posterior à listagem de encomendas, verificou-se que originalmente 

a ideia era de que os tecidos fossem azuis. Isso demonstra que uma abrangente pesquisa 

histórica antes das obras de restauro pode ser determinante nas escolhas. 

 

Figura 56: Detalhe Art Nouveau da boiserie do quarto des Enfants com espelho  

de interruptor e ao lado puxador do armário 

        

Fonte: Foto André Mello. 

 

Figura 57: Prospecções encontraram 3 camadas de tecidos instaladas uma sob a outra 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

O piso em marchetaria apresenta desenhos simples e a iluminação é feita por lustre em 

bronze com detalhes de cachos de uvas semelhantes aos dos espelhos de tomadas e puxadores 

das mobílias. Esse preciosismo nos detalhes revela um projeto muito elaborado e auxilia na 
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análise dos ambientes e seus atributos decorativos que permeiam a arquitetura e os demais 

elementos, como o mobiliário, itens de iluminação, pisos entre outros. A listagem de 

encomendas cita duas camas em madeira com o mesmo acabamento das demais mobílias do 

quarto, o que denota que as camas existentes não são as originais do quarto. As originais devem 

ter sido levadas pela família quando da venda da casa. 

O banheiro principal tem cerca de 28m² de área, todo revestido por placas de mármore 

estatutário branco com relevos decorativos esculpidos no próprio mármore. O ambiente 

impressiona pelo pé direito alto e por ter todas as peças funcionais esculpidas em blocos de 

mármore Carrara. Assim, lavatório, banheira, lava-pés e bidê são esculpidos no mármore com 

ornatos e outros elementos decorativos belle-époque. 

 

Figura 58: Fotos do banheiro em 1946/1947 

 

Fonte: Acervo Maria Thereza Guinle Castello Branco. 

 

No piso, há um mosaico, também em mármore, com pastilhas revestidas a ouro. A 

iluminação, feita originalmente por três arandelas e um lustre, hoje apresenta somente duas 

arandelas, tendo sido a terceira resgatada no subsolo e catalogada, juntamente com as pétalas 

em cristal que fazem o papel de cúpula. 

Na reforma realizada na alameda próxima à divisa com o parque, escavações revelaram 

partes enterradas da prateleira que adornava o lavatório. Essa peça também foi catalogada e, 

em momento oportuno, será possível reproduzir o outro extremo e retornar a peça ao seu local 

de origem. 
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As pesquisas foram de suma importância para se determinar o local exato das peças 

encontradas no banheiro e que estavam dispersas pelo Palácio. Fotos antigas permitiram 

compreender como o banheiro era originalmente, e reconhecer as peças hoje posicionadas de 

forma diversa à original. 

 

Figura 59: À esquerda, banheiro sem as peças originais de mármore em 1961  

e, à direita, o banheiro atualmente 

    

Fontes: Agência Globo (esquerda) e Fotonauta (direita). 

 

2.2.3 Ala de serviços 

 

A ala de serviços fica simetricamente oposta à ala privativa e o jardim separa as duas. 

Na ala de serviços, ficam a sala de almoço – o primeiro espaço desta parte da casa –, o lavabo, 

a copa, a cozinha, sala de preparo de alimentos e despensas, além de banheiro de empregados 

e salas de serviço e lavanderia. Esses ambientes foram muito modificados ao longo dos anos 

para atender aos diversos usos que se fizeram necessários. 

O segundo andar não consta da planta original e seu acréscimo só foi pensado durante 

as obras de construção do palacete. Sobre a ala de serviços, foram planejados dois ambientes: 

um terraço coberto e uma galeria para abrigar a pinacoteca de Eduardo Guinle. Nesse segundo 

pavimento, o tratamento decorativo – externo e interno – da ala de serviços é muito mais 

simples que o dos demais ambientes da casa. Existe um projeto no Itamaraty para essa ala que 

não foi executado. Um possível motivo pode ser a falta de recursos e, outro, a falta de utilidade 

desses ambientes, que, em conversa informal com o sr. Antonio Borges Leal Castello Branco, 

filho de Maria Thereza Guinle Castello Branco e bisneto de Eduardo Guinle, o mesmo informou 
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que a mãe certa vez lhe disse que os cômodos nunca foram utilizados e que serviam para abrir 

as caixas de encomendas e como depósito. 

 

Figura 60: Projeto não executado do Salon Terrase 

         

Fonte. MHD. 

 

Figura 61: Projeto não executado da Galerie de Tableaux 

 

Fonte: MHD. 
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Pode-se notar que esses projetos (figuras 60 e 61) diferem em apresentação e traço 

estilístico dos anteriores (figuras 51 e 52). São mais coloridos e detalhados, o que pode ser um 

indicativo de que foram executados em momentos e/ou profissionais diferentes. 

 

3 A PRESERVAÇÃO COMO FOCO 

 

Segundo o livro Conceitos-chave de museologia51, “preservar significa proteger uma 

coisa ou um conjunto de coisas de diferentes perigos, tais como a destruição, a degradação, a 

dissociação ou mesmo o roubo; essa proteção é assegurada especialmente pela reunião, o 

inventário, o acondicionamento, a segurança e a reparação” (DESVALLÉES; MAIRESSE, 

2013). 

Dessa forma, buscou-se traçar nesse capítulo as macro diretrizes na busca pela 

preservação do Palácio das Laranjeiras, bem tombado tanto na esfera estadual (INEPAC) 

quanto nacional (IPHAN), de modo a possibilitar a sua divulgação, fruição e transmissão às 

futuras gerações. Para isso, se faz importante alinhar alguns conceitos que iremos abordar, 

como conservação preventiva e restauração, dentre outros. 

Nesse sentido, trataremos das possíveis ameaças ao acervo, sejam eles de deterioração 

física, química e biológica, passando por eventos súbitos e catastróficos. Procuro aqui relatar 

algumas ações de salvaguarda já realizadas, muitos delas de forma empírica, e também propor 

outras ações que possam contribuir para a mitigação dos riscos e a melhor conservação do 

acervo. 

Cabe salientar que esse trabalho não pretende tratar de tema tão complexo, mas apenas 

relatar as ações já tomadas nesse âmbito e fornecer informações mínimas para que, no futuro, 

esse estudo possa ser aprofundado. 

 

3.1 Intervenções restaurativas no mobiliário 

 

De acordo com a definição do ICOM-CC International Council of Museums52 -, 

entende-se por conservação o conjunto de medidas e ações destinadas a salvaguardar o 

 
51 DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceitos-chave de Museologia. Tradução: Bruno Brulon 

Soares, Marília Xavier Cury. ICOM: São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.icom.org.br/wp-

content/uploads/2014/03/PDF_Conceitos-Chave-de-Museologia.pdf. Acesso em: set. 2019. 
52 Terminology to characterize the conservation of tangible cultural heritage. Disponível em: http://www.icom-

cc.org/242/about/terminology-for-conservation/#.XfA54ehKhPY. Acesso em: dez. 2019. 
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patrimônio cultural tangível e, ao mesmo tempo, garantir sua acessibilidade às gerações 

presentes e futuras. O termo conservação abrange conservação preventiva, conservação 

corretiva e restauração. Todas as medidas e ações devem respeitar o significado e as 

propriedades físicas do item de patrimônio cultural. 

Ainda de acordo com o ICOM-CC, conservação preventiva é um conjunto de ações que 

visam eliminar os potenciais fatores de risco e degradação, intervindo no meio em que o objeto 

esteja inserido, buscando prolongar sua vida útil, evitando ou minimizando futuras 

deteriorações ou perdas. Essas medidas e ações são indiretas e não interferem nos materiais e 

nas estruturas dos itens; não modificam sua aparência. Assim, ações como controle ambiental, 

manuseio, limpeza e transporte precisam ser monitorados e devem atender a um plano 

previamente elaborado. Medidas e ações apropriadas para registro, armazenamento, manuseio, 

embalagem e transporte, segurança, gestão ambiental (luz, umidade, poluição e controle de 

pragas), planejamento de emergência, educação de funcionários e conscientização do público 

são exemplos de ações de conservação preventiva. 

A conservação corretiva é uma intervenção direta ao objeto e visa interromper os 

processos de degradação atuais ou reforçar sua estrutura. Essas ações são realizadas apenas 

quando os itens estão em uma condição tão frágil ou se deterioram a um ritmo tal que podem 

ser perdidos em um tempo relativamente curto. Essas ações às vezes modificam a aparência 

dos itens. O restauro, por sua vez, implica na atuação direta sobre o bem com o objetivo de 

restabelecer seu valor estético, permitindo sua correta leitura e compreensão. O restauro se faz 

necessário quando o objeto perdeu seu significado ou função por alterações ou deteriorações 

sofridas e sempre deve se basear no respeito ao material original. Na maioria das vezes, essas 

ações modificam a aparência do item. 

No entanto, a distinção entre esses campos e os tipos de procedimentos adotados por 

cada um deles não são tão claros, nem rígidos, uma vez que existe uma estreita interdependência 

entre ambos. 

De posse dessas terminologias e buscando aplicá-las ao acervo do Palácio das 

Laranjeiras, algumas perguntas se impõem: como cuidar de uma coleção dentro de uma 

instituição não museal que continua em uso funcional por mais de um século? Como abordar 

conceitos de conservação e gestão de risco se o principal risco é o usuário, e, sendo ele a 

autoridade máxima do executivo estadual, nem sempre está disposto a seguir regras? Como 

catalogar, conservar e restaurar esse acervo, que sempre foi visto como algo estritamente 

utilitário, sem valor histórico, artístico ou econômico? 
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Tantas perguntas! Poucas respostas, algumas propostas... Algumas, inclusive, já 

implementadas, como descreverei a seguir. 

Em 2016, foi desenvolvida no Palácio uma pesquisa documental e iconográfica que é 

um exemplo do tipo de trabalho de restauro possível de ser realizado em acervos de mobiliário. 

Iniciou-se o trabalho com uma pesquisa iconográfica e documental, em busca de referências 

estéticas para amparar as escolhas e soluções de restauro, assim como a efetiva reinserção da 

mobília nos ambientes. Para nossa surpresa, quase não havia fotos do Palácio à época dos 

Guinle. Poucas fotos de antes da negociação foram realizadas pela família e não foram 

encontrados registro de festas e outros eventos. 

Segundo Beatriz Mugayar Kühl, em seu artigo publicado na revista Restauro, edição nº 

0 de 2016: 

 

A restauração possui metodologia, princípios teóricos e procedimentos 

técnico-operacionais que lhe são próprios e resultam da reflexão sobre os 

motivos pelos quais se preserva e de experimentações plurisseculares, sendo 

constantemente confrontados (e relidos) face às aplicações práticas. (KÜHL, 

2016). 

 

Dessa forma, o grupo de trabalho formado por profissionais técnicos/fiscais do IPHAN, 

INEPAC e da Casa Civil ampliou a pesquisa para os estilos decorativos aos quais os ambientes 

do Palácio se referenciavam. Assim, a escolha dos tecidos e cores do Salão Império, por 

exemplo, se deu a partir de pesquisas referentes aos repertórios estilísticos do Estilo Império, 

notadamente nos ambientes do Château de Fontainebleau e de Versalhes, onde ambientes foram 

decorados para servirem a Napoleão. 

Da criteriosa pesquisa realizada, foram colhidas informações que auxiliaram na 

restauração das mobílias e na reconstrução dos ambientes que pertenceram à época dos Guinle. 

Também foi de grande auxílio o relatório das encomendas à Maison Bettenfeld   (anexo A). 

Esse documento estava há muitos anos com funcionários do Palácio e acreditamos serem a 

cópia fornecida por pesquisadores à época da restauração realizada em 1982. Nele, pode-se 

visualizar os conjuntos de mobílias encomendados para os ambientes, além dos materiais e 

revestimentos que deveriam ser executados. 

Buscaram-se fotografias de uso desse ambiente pelas autoridades que lá residiram ou 

frequentaram ao longo dos anos, de modo a entender toda a cadeia de uso das referidas mobílias 

e as intervenções ocorridas ao longo dos anos. 



88 

 

 

A partir desse material, foi feita a conservação e restauração parcial das mobílias em 

2016 e possivelmente ocorrerá a sua efetiva restauração nos próximos anos.  

Ao contrário da pintura ou escultura, o mobiliário tem uma função principalmente 

utilitária que o restaurador deve levar em conta em sua prática. É o caso da mobília do Palácio, 

que além, de ter uma importância histórica que precisa ser considerada, continua sendo um objeto 

em seu uso funcional e cotidiano. 

Em todos os casos, houve um esforço em realizar os procedimentos seguindo princípios 

éticos - como legibilidade e reversibilidade, compatibilidade e estabilidade, além de uma série 

de procedimentos não teóricos, como negociação, discussão, diálogo, bom senso – para 

caracterizar a restauração de todo o conjunto de forma mais abrangente. Importante frisar que os 

preceitos aqui utilizados podem diferir dos realizados em museus, onde a autenticidade é uma 

premissa, mas, no caso do Palácio, que não é uma instituição museológica e, sim, uma residência, 

a restauração precisa levar em conta o uso e a segurança dos usuários em primeiro plano. 

Cada trabalho de restauração, sempre diferente de um objeto para outro, pressupõe 

dominar os materiais e as técnicas, além, é claro, da ética sempre necessária para soluções caso 

a caso, principalmente com a falta de recursos materiais e laboratoriais que enfrentamos durante 

todo o processo. 

Todos os trabalhos de restauração se iniciaram com um relatório do estado de 

conservação do objeto e uma análise técnica dos materiais de que ele era constituído e os usos 

que dele fizeram ao logo dos anos. 

Estes diagnósticos foram realizados através de inspeção visual, uma vez que não foi 

possível realizar nenhum ensaio científico, o que por vezes dificultou a correta caracterização 

das patologias, principalmente a localização de galerias de insetos e para detectar intervenções 

anteriores. 

Ao fim de cada trabalho, a equipe preparou um relatório detalhado, acompanhado de 

fotografias de antes, durante e depois das intervenções, bem como os procedimentos executados 

e os materiais utilizados. Esses relatórios são sistematicamente enviados aos órgãos de 

patrimônio IPHAN e INEPAC. 

De maneira a ilustrar o processo acima descrito, utilizarei o Salão Império (descrito no 

capítulo 2, p. 68-70) para exemplificar a metodologia adotada e como as pesquisas foram 

apropriadas para a execução do restauro do acervo. 
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A decoração do Salão Império é fortemente caracterizada pela influência do Estilo 

Império, um estilo neoclássico que vigorou entre 1799 e 1815, durante o qual o imperador 

Napoleão Bonaparte reinou na França. 

Segundo DUCHER (1992, p. 170), o Estilo Império teve grande unidade devido à 

influência dos dois arquitetos de Napoleão: Charles Percier (1764-1838) e Pierre François 

Fontaine (1762-1853), que publicaram coletâneas de modelos para decoração, móveis, 

ourivesaria etc. A inspiração da natureza era muito pequena e os elementos decorativos em sua 

maioria eram extraídos da arte greco-romana e do Estilo Pompeano, um estilo neoclássico que 

vigorou entre 1799 e 1815. O estilo ultrapassou o período napoleônico e chegou praticamente 

até meados do século XIX. 

Os móveis têm um estilo pesado e um rigor de linhas retas e ortogonais. São, em sua 

maioria, executados em mogno e não têm marchetarias, mas contam com profusa decoração de 

bronze aplicada com motivos como coroas de louros, estrelas, palmetas, abelhas, ninfas 

dançantes, esfinges, fama, leões, golfinhos e cisnes, entre outras. Os detalhes em bronze das 

boiseires e mobílias do Salão Império são um ótimo exemplo das características acima 

descritas, conforme podemos ver nas figuras 62 e 63. 

As cores variam bastante, porém têm sempre tons fortes e vibrantes, como o vermelho, 

o azul rei, o verde oliva e o amarelo ouro, todos ladeados de detalhes em dourado. Os tecidos 

podem ser o cetim e o tafetá lavrados e o veludo (em menor escala). 

Como mostra DUCHER (1992), em seu estudo sobre as características do Estilo 

Império, a rígida e pesada estrutura do mobiliário dá a ele um caráter artificial e pouco 

acolhedor; de tão pesado, não se destina a ser móvel, e, por isso, não se adapta às necessidades 

de uma vida agradável e íntima. 

E é precisamente essa a impressão que temos ao visitar o Salão Império do Palácio das 

Laranjeiras: algo de monumental e desconfortável. A disposição dos móveis pouco se presta a 

entabular uma conversa, mais parecendo um cenário do que algo a ser fruído. Uma poltrona 

com braços em cisnes fundidos em bronze pesa cerca de setenta quilos e não é facilmente 

movimentada. 

Novamente, observa-se nas figuras 62 e 63 que, num painel ou numa mesma peça de 

mobiliário, os temas mais diferentes são usados, por exemplo: uma barra dos canapés é 

preenchida com rosáceas, palmetas, estrelas e flechas, todos muito rígidos e simplificados. 
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Figura 62: Detalhes dos apliques metálicos dos móveis do Salão Império

 

             

Fonte: Autora (2018). 

Figura 63: Detalhes dos bronzes existentes nas paredes do Salão Império 

           

Fonte: Autora (2018)/Fotonauta. 

Figura 64: Salão Império com mobílias com cisnes nos braços em primeiro plano 

    

Fonte: Autora (2018). 
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Do total de 44 peças que compõem a decoração do Salão Império, cerca de 31 são de 

assentos, sendo 4 canapés, 8 cadeiras e 16 poltronas, 2 cadeiras de balanço e 1 meridien. As 

peças têm grandes proporções, com encosto retangular encimado por um frontão que tem uma 

voluta nas extremidades. Os assentos são quadrados, e um jogo tem o apoio de braços 

suportados por cisnes maciços. Em duas peças, os encostos e assentos são levemente 

arredondados e os apoios de braço são sustentados por esfinges, típicas do estilo. Nos canapés, 

o assento é expandido para permitir que duas ou três pessoas se sentem lado a lado, mas a 

decoração segue os mesmos parâmetros das poltronas. 

Esse conjunto guarda muitas semelhanças estéticas com peças existentes no Hotel de 

Beauharnais, e, que também foi recentemente restaurado, entretanto, perdeu parte das 

características originais, segundo o site da instituição.53 

 

Figura 65: Imagem de poltrona antes da restauração 

 

Fonte: Site do Hotel de Beauharnais. 

 

 

 

 

 

 

 
53 Disponível em: https://dfk-

paris.org/de/WissenschaftlicheBearbeitungdesPalaisBeauharnais/Datenbank.html#/?modal=true&tag=pb-main-

entry&id=122. Acesso em: nov. 2019. 
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Figura 66: Imagens atuais de poltrona e cadeira pertencentes ao Hotel de Beauharnais 

 

Fonte: Site do Hotel de Beauharnais. 

 

Talvez as peças mais inusitadas do conjunto que estão hoje no Salão Império sejam as 

do conjunto de cadeiras de balanço (figura 68) e a meridien (figura 67). Tais peças são mais 

acolhedoras e convidam ao descanso e, originalmente, deveriam ser utilizadas no Gabinete 

Império, outro ambiente do Palácio das Laranjeiras também decorado ao Estilo Império, mas 

de menores dimensões e localizado na área íntima da residência. 

 

Figura 67: Meridien Império após restauro em 2018 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Esse conjunto de mobílias estava severamente degradado, sendo que a meridien e as 

poltronas haviam sido danificados em incêndio ocorrido no Gabinete Império, e a cadeiras de 
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balanço, pelos anos em depósito no subsolo. A seguir, fotos do estado de conservação antes e 

depois da restauração (figuras 68 e 69). 

Figura 68: Cadeiras de balanço – antes e após a restauração 

 

 

Fonte Autora (2018). 

Figura 69: Poltronas –antes após a restauração 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Com recursos oriundos de filmagens ocorridas no Palácio nos anos de 2017 e 201854, 

foi realizada uma série de benfeitorias, dentre elas a confecção das cortinas e a aquisição de 

tecidos franceses para estofar todo o conjunto império. Ao todo, foram comprados cerca de 

setenta e cinco metros de tecidos com estampas em Estilo Império, conforme fotos das figuras 

70 e 71. 

 
54 Novela Tempo de Amar/Rede Globo, filme Jorginho Guinle - $ó Se Vive Uma Vez/Prodigital e a minissérie 

Santos Dumont - Mais leve que o ar/HBO-Pindorama. 
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Os assentos são divididos em dois grandes conjuntos. O mais imponente é formado por 

oito peças, sendo dois canapés e seis poltronas, todos com braços apoiados em cisnes fundidos 

em bronze. 

 

Figura 70: Conjunto de canapés e poltronas no Salão Império 

 

Fonte: André Mello. 

 

Para esse conjunto, foi escolhido o tecido com fundo azul claro com motivos geométrico 

e coroa de louros. A estampa difere no assento e no encosto. A mobília ainda não recebeu o 

tecido, mas é possível perceber como ficará através das figuras 72 e 74. 

 

Figura 71: Tecidos comprados para as mobílias do Salão Império 

 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 72: Canapé com braços com cisnes com amostras do tecido para estofamento 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

O outro conjunto é formado por doze peças, entre poltronas, cadeiras e canapés. Esse 

conjunto receberá um tecido com estampas em flor de lis. Canapés e poltronas se encontravam 

em mau estado de conservação e sua restauração já contemplou toda a estrutura do estofamento, 

faltando apenas a troca dos tecidos. 

Anteriormente, os tecidos foram higienizados, porém, como algumas peças tinham os 

revestimentos queimados e com muita sujidade, essas foram reestofadas com um veludo igual 

aos das demais peças reaproveitadas das paredes do Salão Luiz XIV, quando de sua troca, na 

restauração desta sala. 

 

Figura 73: Montagem de fotos com mobílias antes e depois da restauração parcial 
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Fonte: Autora (2018). 

 

Figura 74: Canapé com amostra do tecido novo 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Esse mobiliário deve passar por outra intervenção, com a finalidade de recuperar a 

estrutura dos estofados e realizar a troca dos tecidos, o que não foi possível em 2016 por falta 

de recursos para a aquisição dos mesmos. 

No Gabinete Império também existem algumas peças de interesse que merecem ser 

mencionadas. Uma delas é a cômoda de duas portas e uma gaveta (commode à deux vantaux) 

(figura 75), que foi severamente danificada em um incêndio ocorrido na sala em 2010 e perdeu 

um de seus bronzes centrais. 

O entendimento da equipe de restauradores e posteriormente validado pelos técnicos do 

IPHAN e INEPAC é que a falta do ornato em uma das portas sacrificava muito a leitura estética 

da peça e, por isso, foi tomada a decisão de refundi-la a partir da peça existente. A peça nova 
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foi remodelada com base nas medidas extraídas do seu par, uma vez que as duas não são iguais, 

mas, sim, simétricas. 

A nova peça foi fundida em uma liga estanho/chumbo (marcada no verso com a data de 

fundição) e posteriormente dourada com folha de ouro 23k. Essa medida foi necessária por falta 

de condições financeiras de realizar a fundição em bronze fora do atelier de restauro da Casa 

Civil. 

A gaveta e as portas da cômoda não têm puxadores. No lugar deles, espelho de fechadura 

em bronze. Mesmo as dobradiças são minimizadas, por vezes dando mais a impressão de uma 

aplicação em bronze do que uma ferragem utilitária. 

 

Figura 75: Commode à deux vantaux – após o incêndio e antes e depois do restauro em 2016 

 

 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Como já destacado anteriormente, o Palácio tem um uso ainda residencial, portanto, 

possui um conjunto de mobílias ainda em uso funcional. As intervenções restaurativas, assim, 

buscaram qualificá-las para que pudessem novamente ocupar seus locais dentro dos salões, 
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evitando que as mesmas fossem substituídas por outras mobílias modernas e, posteriormente, 

descartadas. 

Um trabalho de conservação também foi iniciado buscando evitar novas intervenções 

invasivas no futuro. Para isso, foram propostas ações de qualificação de mão de obra de equipes 

de limpeza e elaboração de cronogramas de vistorias e de conservação realizada pela equipe de 

restauradores, além de outras ações já elencadas nesse trabalho. 

 

3.2 Considerações sobre conservação e gerenciamento de risco 

 

Segundo o IBRAM, a gestão de riscos em ambientes museológicos caracteriza-se pela 

“utilização integrada dos recursos e conhecimentos disponíveis, com o objetivo de prevenir 

riscos, minimizar seus efeitos e responder às situações de emergência” (IBRAM, 2017, p. 15). 

Mas o que é risco e quais riscos potenciais o acervo do Palácio pode enfrentar? Segundo 

a cartilha do IBRAM: 

 

Risco é a probabilidade de algo acontecer causando diversas gradações de 

perigos ou efeitos negativos. O risco em museus é a chance de que algo 

aconteça causando danos e perda de valor para acervos musealizados, por 

meio da ação de um ou mais agentes de risco. Estes estão ligados a fatores 

relacionados ao edifício, ao território (características geográficas e/ou 

climáticas) e também a fatores socioculturais, políticos e econômicos de uma 

determinada região. (IBRAM, 2017) 

 

Para citarmos algumas situações de ameaças, temos a possibilidade de vazamento do 

sistema de ar condicionado que trabalha com água gelada pressurizada sob os tetos com estuque 

com pinturas marouflages. Esse sistema foi adotado na última restauração, porém não a 

considero apropriada para edifícios históricos, pois as máquinas condensadoras ficaram 

instaladas sobre o forro, e, inicialmente, não tinham bandejas de proteção para possíveis 

vazamentos. Elas foram executadas no final do processo de restauro, mas não garantem a 

estanqueidade do sistema como um todo, pois há possibilidade de vazamento em qualquer 

ponto da rede. 

Outro ponto vulnerável quanto à estanqueidade é a limpeza das calhas, que, mesmo 

executada com frequência semanal, em caso de chuva forte, entupiam os ralos e faziam as 

calhas existentes transbordarem para dentro da edificação. O sistema teve que ser revisto e 

buzinotes extravasores foram instalados. 
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A restauração do edifício realizada entre 2013 e 2016 deveria ter sanado algumas dessas 

ameaças, porém, trabalhando diariamente no edifício, percebi que poucas foram realmente 

sanadas e todas dependem de manutenção preventiva e corretiva, o que dificilmente ocorre de 

forma correta e sistemática em edifícios públicos no Brasil. 

Os riscos relativos a incêndio, roubos, furtos e vandalismo são de responsabilidade do 

batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) e do 1º CIPM da Polícia Militar sediados 

no Palácio Guanabara (cerca de um quilometro de distância do Palácio das Laranjeiras) ambos 

a serviço exclusivo da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

O Palácio das Laranjeiras tem aproximadamente oito postos de vigília onde se revezam 

policiais militares vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Um sistema integrado 

externo de câmeras foi recentemente instalado e seu monitoramento ininterrupto é 

acompanhado no Palácio Guanabara. 

Além disso, conta com um bombeiro militar responsável pela guarda da piscina, que 

tem treinamento para debelar pequenos focos de incêndio com auxílio de outros funcionários, 

que participam semestralmente de cursos onde recebem treinamento para o manuseio e 

utilização dos extintores e mangueiras de combate a incêndio. 

Na última restauração, foi instalado um sistema de proteção contra incêndio aprovado 

no CBMERJ, composto por rede de hidrantes e extintores de pó químico e de CO2 espalhados 

por todo o palácio, além de um sistema de detecção com dispositivos detectores de fumaça em 

todos os ambientes, ligados a uma central digital que aciona diretamente o batalhão do Corpo 

de Bombeiros sediado no Palácio Guanabara e o sediado na Praça São Salvador, ambos a menos 

de um quilômetro de distância. 

Assim, estabelecemos que serão aqui tratados três aspectos norteadores para a 

identificação de riscos do acervo: a localização, a edificação e o uso, que serão descritos de 

forma resumida a seguir. 

 

3.2.1 Identificação de riscos 

 

● Localização: O Palácio das Laranjeiras está situado no bairro de Laranjeiras, na cidade do 

Rio de Janeiro, que apresenta um clima tropical atlântico, com temperatura média anual de 

23,8 C. O Palácio, por estar localizado próximo ao mar e em cota mais alta que a maioria dos 

edifícios da região, sofre com o efeito da maritimidade. A região alterna verões quentes e 

úmidos com temperaturas médias de 40°C e invernos amenos com temperatura média de 15°C. 
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A umidade relativa do ar varia pouco, permanecendo entre 77% e 80%.55 O que produz 

alta variação de umidade é o controle mecânico de temperatura com o uso indiscriminado do 

sistema de ar condicionado, que não prioriza o acervo e, sim, o conforto humano. 

Uma das mais importantes ações a serem tomadas é o controle da temperatura e da 

umidade interna, uma vez que as variações ao longo do ano são relevantes. 

Segundo MICHALSKI (2009), uma mudança na umidade relativa causa uma mudança 

na quantidade de umidade nos materiais orgânicos - como madeira, papel, couro, fotografias, 

negativos, plásticos, tintas, colas etc. - que altera o seu tamanho. A expansão e a contração de 

tamanho do material causam esmagamento e fraturas de suas fibras, como se pode observar em 

nos empenamentos e pequenas fraturas de boiseries, marchetarias e móveis no Palácio. 

A edificação está implantada em um platô, com o entorno bastante arborizado em uma 

área predominantemente residencial. A densa vegetação que circunda o Palácio não garante 

sombreamento ao mesmo, que tem todas as fachadas bastante insoladas. Apenas na parte 

posterior da edificação algumas espécies fazem sombra no térreo da ala de serviços. Essa 

vegetação de grande porte (acima da cota mais alta do Palácio) provocava vazamentos no 

telhado pela deposição de folhas nas calhas. 

Arbusto e árvores que ficavam muito próximas à edificação e tinham potencial de danos 

à mesma foram removidos durante o restauro. Próximo ao Palácio, fica a Rua das Laranjeiras 

e o elevado que dá acesso ao Túnel Santa Barbara, vias de fluxo intenso com emissão de gases 

e poluentes. 

A insolação constante nas fachadas torna necessário um plano detalhado de abertura das 

profusas esquadrias e das cortinas ao longo do dia, de forma a promover a ventilação e 

iluminação natural, mas sem expor o acervo à insolação direta. 

Nesse sentido, foi criado pelo DECORE um plano de abertura e fechamento das janelas 

visando a proteção do acervo. As esquadrias voltadas para leste (que recebem o sol da manhã) 

só são abertas no período da tarde, quando não há mais insolação direta na fachada. As cortinas 

de tecido mais grosso são abertas ficando apenas os forros finos, cerrados de forma a filtrar a 

luz. O mesmo ocorre nas demais fachadas, que só são abertas no período em que não há 

insolação direta. Outra medida tomada foi a aplicação de filme de proteção UV nos vidros, que 

não alteram esteticamente o conjunto, mas são capazes de reter cerca de 80% de radiação UV. 

 
55 Dados retirados do INMET. Disponível em 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas. Acesso em: nov. 2019. 
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Outro ponto tratado durante a restauração e que demanda manutenção constante é o 

controle de pragas. Todo o Palácio e imediações receberam tratamentos para eliminação de 

xilófagos. Durante a restauração do acervo de mobílias, estas também passam por tratamentos, 

evitando que levem para o interior do Palácio novos focos de infestação. 

 

● Edificação e o uso: Já largamente descrito nesta dissertação, a edificação se distribui em 2 

pavimentos e subsolo técnico (com área de máquinas de ar condicionado e banheiros para 

visitantes). Cada pavimento possui cerca de 1.200m² e acervo distribuído em todos os ambientes. 

O Palácio é dividido em 3 alas - a ala social, a íntima e a de serviços -, sendo a ala social 

a que expõe a maior parte do acervo. Um grande problema decorrente do uso atual do Palácio 

como residência do governador é que a ala social é utilizada como se fosse uma residência 

particular e não como uma casa oficial, com restrições e regras claras de uso. Podemos afirmar 

que esse é, sem dúvida o maior risco a que seu acervo está exposto: o uso inadequado. E é nesse 

ponto que vamos nos dedicar com mais atenção. 

Ao analisarmos os danos encontrados no acervo e os sinistros ocorridos durante os 

últimos anos, podemos afirmar que o uso e conservação inadequados e as sucessivas 

movimentações do acervo foram os itens que mais contribuíram para a deterioração dos 

mesmos. Nem mesmo um incêndio ocorrido em 2010 em um ambiente da ala íntima causou 

danos tão profundos ao acervo como o uso contínuo e indiscriminado, as limpezas incorretas e 

os depósitos improvisados ao longo de muitos anos. 

 
Figura 76: À esquerda, imagem parcial do depósito improvisado e, à direita,  

foto após incêndio ocorrido em 2010 no Gabinete Império 

 

Fonte: Esquerda: Autora (2018) e direita: Casa Civil  
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3.2.2 Categorização dos riscos de degradação e ações de mitigação de danos 

 

De posse destas informações, identificamos os fatores de risco para o acervo e os 

dividimos em categorias. A categorização dos riscos permitirá que a equipe envolvida no 

processo realize a classificação dos riscos inerentes a cada um, o que facilitará a análise, o 

mapeamento e a tomada de decisão quando um plano de gerenciamento de risco for 

efetivamente desenvolvido. 

Dessa forma, os riscos identificados foram categorizados em: 

 

● Ações humanas: uso, movimentações  e acondicionamento inadequados 

Uso, manuseio e acondicionamento incorretos são as principais ações provocadas pelo 

homem que causam perdas muitas vezes irreparáveis aos acervos. 

As constantes movimentações, muitas vezes motivadas por eventos festivos não 

oficiais, promoveram grande parte dos danos ocorridos no mobiliário. O conjunto de jantar, 

composto de 34 cadeiras e mesa com cerca de meia tonelada, durante muitos anos foi 

movimentado mensalmente, o que gerou danos nos pés de todas as cadeiras que tiveram que 

ser pinadas e a mesa estabilizada, mas esta não pode mais ser movimentada sob o risco de as 

partes integrantes se desprenderem. 

Como solução para esse grave problema, acreditamos que a documentação seja uma 

eficaz medida de controle e fiscalização pelos órgãos de patrimônio. Por isso, propusemos, 

durante o trabalho em campo e também aqui nessa dissertação, produzir uma planta baixa com 

os bens móveis locados e devidamente assinalados pelo número de patrimônio, que, juntamente 

com o inventário feito em planilha e a visita virtual, servirão de potente documentação de 

fiscalização e responsabilização dos ocupantes por danos que vierem a ocorrer no acervo. 

● Manutenção: limpeza, vazamento de tubulações e infiltrações 

A manutenção deficitária é um fator de grande risco para o acervo, pois desencadeia 

outros, como infiltrações, pragas, instabilidade no sistema de detecção de incêndio e circuito 

de segurança interno (câmeras etc.) e limpeza incorreta, dentre outros. 

Para mitigar ao menos parte desses danos, durante o ano de 2017 e 2018, capacitamos 

os servidores da área de limpeza com aulas de educação patrimonial e com treinamentos para 

as ações de limpeza. Porém, percebemos que, como as equipes eram trocadas com muita 

frequência, essas medidas não eram suficientes. Assim, complementamos essas ações com a 

implantação de um manual de limpeza e conservação do Palácio (apêndice 3). Esse manual, de 
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caráter eminentemente prático, foi desenvolvido para orientar os profissionais de limpeza que 

o recebiam juntamente com os equipamentos de proteção e segurança individual obrigatórios 

(EPI). Os supervisores eram orientados a ler e dar ciência das informações do manual para esses 

profissionais e solicitar novo treinamento da equipe. 

● Condições ambientais: umidade e temperatura inadequadas, radiação UV e iluminação 

natural 

As flutuações de temperatura e umidade relativa do ar são mais prejudiciais ao acervo, 

principalmente para os objetos higroscópicos (madeira e tecidos, por exemplo), que se 

expandem e contraem à medida que absorvem ou perdem água no interior de suas fibras. Estas 

variações dimensionais causam tensões internas que resultam em fissuras e empenamento, por 

exemplo. Para mitigar a variação natural de temperatura e umidade, mas, principalmente, as 

variações decorrentes do uso indiscriminado do ar condicionado, foram instalados em doze 

pontos do Palácio termo-higrômetros com datallogers, e suas medições são analisadas 

mensalmente, buscando reduzir os danos ao acervo. 

Outro ponto importante foi instalar os controles de temperatura fora dos ambientes 

sociais, impedindo assim que alterações abruptas de temperatura sejam realizadas pelos 

usuários, pois não têm acesso aos mesmos. Foi solicitado ao fabricante que as temperaturas não 

ficassem fora dos patamares de 21 a 24ºC, porém essa medida não foi implantada. 

A incidência de radiação ultravioleta e da luz visível é nociva aos objetos, uma vez 

que seus efeitos são constantes, cumulativos e irreversíveis, provocando danos muitas vezes 

irreparáveis - principalmente nos objetos orgânicos, como por exemplo a descoloração - ou 

provocar a alteração de propriedades mecânicas, como a elasticidade de um tecido ou ainda 

favorecer a formação de ligações cruzadas nos vernizes e consolidantes (ALARCÃO, 2007). A 

extensão destes danos está diretamente relacionada à intensidade e ao tempo de exposição do 

objeto a estas radiações. Para mitigar esses danos, a confecção de cortinas novas e a execução 

de um plano de controle de abertura e fechamento das mesmas foram postas em prática em 

2018. 

● Fenômenos naturais: poluentes, pragas urbanas e ataques biológicos 

O excesso de umidade favorece a ocorrência de fungos e outros microrganismos, que, 

por sua vez, atraem insetos. Os materiais constituintes do acervo, em sua maior parte, são 

suscetíveis ao ataque de xilófagos. O ataque biológico ocorre em condições de umidade relativa 

acima de 70%, patamar no qual a proliferação de fungos é elevada (SOUZA, 2008). Essa 
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umidade é bastante comum no Palácio, visto que está próximo ao mar, o que aumenta a umidade 

e também provoca oxidação nos metais. 

É importante a implementação de um programa adequado para o controle de infestações 

adaptado ao edifício e às coleções, que reduza os riscos de biodeterioração. Contudo, essa é 

uma ação que depende da administração pública quanto à contratação desses serviços de forma 

continuada, o que nem sempre ocorre. 

A poluição que atua juntamente com outros fatores, como a umidade, temperatura e 

iluminação, provoca a degradação nos objetos como alterações cromáticas em determinados 

pigmentos, formação de sais insolúveis sobre a pedra e manchas em superfícies variadas, entre 

outros. Os poluentes são provenientes da queima de combustíveis dos automóveis que circulam 

no entorno da edificação. 

Com relação à aplicação de algumas das ações de mitigação aqui apresentadas, estas 

precisam estar devidamente protocoladas como procedimentos obrigatórios a serem realizados 

pela responsável pelo edifício, e não apenas uma ação isolada de um grupo de funcionários, 

como foi realizado até aqui. 

A preservação do patrimônio cultural dentro e fora dos museus não é compreendida pela 

população nem pelos governantes, apesar da legislação atual versar sobre a responsabilidade 

do Estado. Assim, a implementação de um conjunto de  regras que sejam de cumprimento 

obrigatório, com a possibilidade de responsabilização civil dos agentes envolvidos em danos, 

poderá ser um meio de controle e de sensibilização na proteção desse patrimônio. 

 

3.3 Inventário topográfico 

 

Este trabalho buscou reunir, organizar e ordenar um conjunto de documentos e 

informações sobre o acervo de bens móveis do Palácio das Laranjeiras, que, apesar de possuir 

um acervo de grande relevância histórica, é utilizado como residência, o que coloca em risco 

seus bens móveis, como pinturas artísticas, esculturas, mobiliários franceses e outros objetos 

decorativos, do fim do século XIX e início do XX. 

O governo do Estado do Rio de Janeiro justifica que não patrimoniou o acervo no rol 

de bens da Casa Civil porque não há como dar entrada nos itens sem que se tenha documentos 

legais para tal. Segundo o setor responsável (setor de patrimônio), à época da transferência de 

propriedade do Palácio para o governo do Estado não foi entregue, pelo Estado brasileiro, 

representado pela SPU, uma listagem formal dos bens existentes na edificação. Há apenas uma 
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listagem, mas não há qualquer tipo de conferência anual das peças pertencentes ao acervo 

adquiridas antes de 1978. Essa listagem é utilizada para fins de seguro das peças e são 

numeradas patrimonialmente como PR-Presidência da República. 

Com base em levantamento preliminar realizado nos livros de patrimônio, de 1969 e 

1973, percebeu-se a falta de cerca de 30 bens relevantes, incluindo quatro pinturas, várias peças 

de mobiliário e objetos decorativos. Não localizamos, ao longo dessa pesquisa, nenhuma 

listagem do acervo transferido da SPU ao governo do Estado, o que dificultou precisar se estes 

itens desaparecidos estavam ou não nas dependências do Palácio das Laranjeiras à época da sua 

doação ao governo estadual. 

Essa falta de controle patrimonial contribuiu para que o acervo fosse transferido para 

outros prédios públicos, “baixados” sem os critérios adequados - caso dos oito tapetes das 

manufaturas francesas de Aubusson e Savonnerie, pertencentes à coleção Eduardo Guinle 

adquirida, que foram utilizados até os anos 90 e descartados sem a devida documentação, 

restando apenas fotos no livro Palácio das Laranjeiras de 1982, editado pela Sobreart. 

Nesse sentido, como foi evidenciada a falta de um inventário oficial que se torne parte 

integrante do acervo da Casa Civil do Estado, e que passe a ser fiscalizado e conferido 

anualmente, fica clara a necessidade de realizar esse trabalho de sistematização e inventário 

desse acervo, como é proposto nessa dissertação. 

A partir da documentação reunida ao longo de seis anos de pesquisa, incrementada por 

instrumentos técnicos, como apólices de seguros e relatório de restauro, sugere-se um modelo 

de inventário que propõe reunir, em um único documento, todas as informações possíveis 

pertinentes ao objeto em si, além de outros elementos não intrínsecos, de modo que promovam 

a recuperação das informações e as concentrem em um único local, facilitando a gestão do 

acervo, sua proteção e preservação, bem como possibilitando o acesso da comunidade a tal 

material histórico. 

A necessária interrelação entre os conceitos de documento, patrimônio e 

memória - fundamental quando se está trabalhando em um edifício histórico como o Palácio 

das Laranjeiras, que tem sua arquitetura e acervo tombados tanto na esfera estadual através do 

INEPAC, quanto federal, com o IPHAN, com grande importância na cena política de nosso 

país - impõe a sistematização da documentação dentro dos padrões recomendados, onde os 

aspectos da preservação, comunicação, investigação e disseminação estejam presentes a fim de 

que esse importante acervo esteja disponível ao público em geral. 
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Para realizar uma correta documentação desse acervo de bens móveis, é necessário 

direcionar o olhar para o campo da museologia, e partir do pressuposto de que, mesmo não 

sendo um museu, o Palácio das Laranjeiras apresenta-se como lugar onde determinados bens 

culturais são reunidos e preservados, mas também utilizados para a função à qual foram 

concebidos, além de representarem atributos sociais e culturais da época em que foi construído 

e de seus diversos usuários. Para isso, é importante que “sem eliminar definitivamente a função 

primeira dos objetos/bens culturais, acrescenta-lhes novas funções, transformando-os em 

representações, em documentos ou suportes de informação” (CHAGAS, 1996, p. 57 apud 

ROSA; SANTOS JUNIOR, 2018, p. 126). 

Outra função importante desse inventário formal é a de ser um instrumento jurídico (art. 

216, § 1º)56 autônomo de preservação do patrimônio cultural, ao lado do tombamento do 

edifício. Assim, o inventário tem natureza jurídica de ato administrativo que, quando 

reconhecido por parte do poder público por sua importância cultural, passa a sofrer os efeitos 

jurídicos relativos à sua preservação. 

De acordo com o promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda57, em seu artigo 

Inventário é instrumento constitucional de proteção de bens culturais: 

 

O instituto do inventário (enquanto garantia do direito fundamental ao 

patrimônio cultural) caracteriza-se constitucionalmente como forma 

autônoma e autoaplicável de preservação do meio ambiente cultural (art. 5º, § 

1º da CF/88), prescindindo de lei infraconstitucional para que possa ser 

utilizado. (MIRANDA, 2018). 

 

Podemos afirmar que apensar o inventário dos bens móveis do Palácio das Laranjeiras 

ao tombo do edifício garantirá a sua efetiva proteção, promovendo sua defesa “de ataques, tais 

como a degradação, o abandono, a destruição total ou parcial, o uso indiscriminado e a 

utilização para fins desviados, que envilecem o patrimônio, desnaturando seus objetivos” 

(MIRANDA apud SILVA, 2001. p. 149; 155). 

 
56 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (Vide Lei nº 12.527, de 2011). 
57 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-nov-10/ambiente-juridico-inventario-instrumento-

constitucional-protecao-bens-culturais?fbclid=IwAR3sgBGtX5AYHy_FIiRNVpnEtvsXGAaYCbUp-

kLJjKj7cErUjHCMj8cQvm0AMBIENTE#_ftn1. Acesso em: nov. 2019. 
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3.3.1 Premissas técnicas 

 

Para produção desse trabalho, será necessário entender as particularidades que 

envolvem o acervo de mobiliário do Palácio das Laranjeiras, que reúne informações de distintas 

naturezas: sua dimensão histórica e sociocultural, que se refere tanto ao seu contexto de origem 

e uso ao longo dos anos, e sua dimensão física, relativa à sua tridimensionalidade, à sua forma 

e aparência. Estas informações devem estar totalmente interconectadas com os ambientes para 

os quais o mobiliário foi adquirido, uma vez que as aquisições da maior parte do acervo se 

deram ainda no período da construção do Palácio, com a contratação da Maison Bettenfeld   de 

Paris para a decoração dos interiores, aquisição do mobiliário, alfaias e obras de arte, como 

esculturas e pinturas, entre outras peças decorativas. 

Esta ambientação do mobiliário, a efetiva relação de conteúdo e continente, ou seja, do 

acervo e a edificação, é adquirida não somente através do cenário físico, mas principalmente 

através da relação entre esse aspecto e a utilização destes ao longo dos anos, uma vez que a 

coletânea dessas informações e a reunião delas em um documento único permitirão atribuir 

significado histórico e sociocultural. Dessa forma, será necessário que o inventário permita 

incluir atributos como o registro iconográfico do uso dessas peças por importantes atores 

históricos, que utilizaram a sua localização atual dentro do palácio. 

Outra questão importante a ser abordada é o fato de que o acervo não está musealizado, 

e os móveis e outros objetos encontram-se em sua trajetória de uso. Portanto, a sistematização 

do inventário deverá levar em consideração esse aspecto e seus desdobramentos práticos. 

Para compor o modelo de inventário proposto, selecionamos trinta peças do acervo 

mobiliário (o acervo total é composto por 286 itens). A seguir, apresentamos a sistematização 

desse modelo. 

 

3.3.2 Sistematização do modelo proposto 

 

Os seguintes documentos serão a base para produção do inventário patrimonial-

topográfico. Todas as informações obtidas nesses documentos serão transferidas para a planilha 

que compilará informações detalhadas sobre cada peça do acervo. 
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a) Listagem de encomendas da Maison Bettenfeld   – datado de 1911 

O documento utilizado nessa pesquisa é uma cópia de um original que está em local 

incerto. Tem páginas numeradas de 617 a 664, o que pode ser indicativo de que, nas 

páginas anteriores, havia outras informações não conhecidas sobre as encomendas. Está 

escrito em francês à mão com caligrafia de difícil leitura. Nele, há descrições dos 

ambientes começando por nome e dimensões. Descreve as faces das paredes, tetos, 

mobílias, itens de iluminação, objetos de decoração e cortinas, dentre outros detalhes. 

Esse documento foi parcialmente transcrito e traduzido por Jaciara Grzybowski. 

 

b) Diário Oficial da União – datado de 07 de janeiro de 1947 

Documento que trata da aquisição do Palácio das Laranjeiras, através de permuta de 

bens móveis e imóveis realizada entre a União Federal e o Espólio de Eduardo Guinle. 

O documento descreve os domínios geográficos da propriedade, o edifício, o Palácio 

das Laranjeiras de modo detalhado, lista seus bens móveis e precificando-os. 

 

c) Livro de patrimônio com 81 páginas – datado de 1969 

Livro descreve todos os bens constantes no Palácio no ano de 1969, informando baixas 

e transferências. 

 

d) Livro de patrimônio com 69 páginas – datado de 1973 

Livro descreve todos os bens constantes no Palácio no ano de 1973, informando baixas 

e transferências. 

 

e) Listagem de patrimônio bens móveis – Inventário em Excel realizado em 2018 

Documento executado a partir da conferência dos itens existentes no Palácio das 

Laranjeiras. O material foi desenvolvido pelas servidoras da Casa Civil, Luiza Rache, 

museóloga, e Juliana Lanhas, restauradora, usando o Tesauro, e aprimorado ao longo 

desse trabalho. 

 

O ponto de partida para a construção do inventário foi verificar as informações mínimas 

necessárias nesse tipo de documento e também as informações disponíveis sobre o acervo nos 

documentos acima elencados. A proposta é a de reunir o máximo de informações possíveis no 

mesmo arquivo de modo concentrá-las, permitindo realizar o seu gerenciamento e, no futuro, 
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quem sabe, a sua difusão por meio de um site com possibilidades de pesquisa. Porém, não atuo 

na área de tecnologia da informação; o que proponho é que o inventário possa nortear trabalhos 

futuros na aquisição ou desenvolvimento de um sistema de gestão de acervo, partindo do 

inventário existente em planilhas Excel da planta baixa, com o acervo locado e numerado de 

acordo com seu número de registro patrimonial. 

Essa proposta visa correlacionar o bem ao seu local dentro do palácio, aumentando a 

compreensão da peça com seu entorno e, principalmente, criando ferramenta de fiscalização 

para o excesso de movimentação dos bens, que, como já dissemos, promove a sua deterioração. 

Assim, executei uma planta baixa completa que se encontra no final desse trabalho, 

intitulado Inventário topográfico: PLANTAS BAIXAS. Para facilitar a compreensão, insiro 

abaixo um extrato da planta baixa do primeiro pavimento: a biblioteca. 

A localização do bem na planta será feita através de um sistema cartesiano composto 

de retas perpendiculares que se cruzam. As linhas horizontais (ou eixo das abscissas) serão 

numeradas de 1 a 23, e as verticais (ou eixo das ordenadas) serão nomeadas de A a R. Assim, 

a indicação de onde uma mobília está na planta aparecerá na planilha representada por um 

número e uma letra no campo (coluna) Coordenada topográfica. 

 
Figura 77: Exemplo de planta baixa com coordenada cartográfica e  

desenho dos móveis com seus respectivos números de patrimônio 

 

Fonte: Autora (2018). 

Na planta baixa, será possível visualizar todos os bens que compõem o ambiente. No 

exemplo acima, temos uma planta da biblioteca, que, juntamente com a listagem, pode 

determinar a quantidade e a localização exata do bem dentro do ambiente. 

Partindo das premissas acima apontadas, desenvolvi o diagrama básico de descrição na 

estruturação dos campos (colunas) da planilha que apresento a seguir. 
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● Coordenada topográfica: coordenada do sistema cartesiano aplicada à planta baixa 

que identifica o número de patrimônio da peça e a localiza na planta conforme modelo 

na figura 77. As plantas foram desenvolvidas e estão disponíveis no apêndice A – 

Plantas baixas, com coordenada topográfica para localização do mobiliário. 

● Identificação: categoria, subcategoria, título, número de patrimônio, outros números, 

autor, localização, localização específica. 

● Dados físicos: descrição sumária, datação, dimensões, origem e forma de 

confecção/produção, materiais. 

● Mídia digital: para inserção de imagens do objeto. 

● Fontes: Informações dos documentos básicos 

Fonte 1 - Listagem de encomendas da Maison Bettenfeld  ; 

Fonte 2 - Diário Oficial da União; 

Fonte 3 - Livro de patrimônio de 1969;  

Fonte 4 - Livro de patrimônio de 1973. 

● Controle: a guia apresenta um histórico de edição do registro, permitindo acompanhar 

eventuais inserções, alterações e exclusões de dados do objeto. 

 

Figura 78: Diagrama parcial 

 

Fonte: Autora (2018). 

Para além das informações básicas do bem a ser inventariado, existem informações de 

ordem gerencial, que são: 
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• Informações técnicas 

Seguro: informação se o bem está ou não segurado; valor de avaliação (laudo de 

avaliação ou valor atribuído para fins de seguro). 

Estado de conservação: dados sobre o estado atual da peça com data da avaliação, 

descrição das patologias e observações, histórico de intervenções. Relatórios técnicos 

enviados aos órgãos de patrimônio. 

Proteção legal: tombamento – esferas municipal, estadual e federal. 

Propriedade e aquisição: identificação da forma de acesso do bem ao acervo. 

 

Figura 79: Diagrama parcial 

 

Fonte: Autora (2018). 
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As informações suplementares ficarão descritas em campos como: 

 

● Dados históricos: fatos históricos ou com personagens importantes em que o bem se 

insira (importante: acesso de mídia digital). 

● Inscrições: caso haja marcações de origem ou fabricante, como etiquetas marcações 

pirogravadas e observações. 

Sendo assim, teríamos uma alteração para o seguinte diagrama:  

 

Figura 80: Diagrama completo 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Para uma maior padronização do processo de inventário, alguns campos descritores da 

planilha poderiam ser de livre preenchimento enquanto, em outros, seria necessário escolher a 

partir de uma lista com algumas opções. A padronização de resposta definida por tabela e 

baseada na nomenclatura do tesauro para museus seria utilizada nos campos: classe genérica e 
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classe específica. Em localização, a lista de ambientes estaria disponível para a escolha de 

apenas um deles. Outros campos seriam de livre preenchimento, cabendo, a quem for 

responsável pelo inventário, incluir o material existente sobre a peça e realizar pesquisas que 

visem complementar as informações. 

Campos como dimensões devem ter modelos rígidos de inserção de dados, com padrões 

bem definidos de comprimento, altura e profundidade, uma vez que estamos trabalhando 

somente com objetos tridimensionais nessa fase do trabalho. 

Como o acervo conta com um grande número de peças repetidas, seria importante que 

a ficha pudesse se desdobrar em tantas peças repetidas quantas houver, para, a partir desse 

padrão básico, incluir os dados pertinentes a cada peça, como, por exemplo, número de 

patrimônio, estado de conservação e restaurações, entre outros. 

Dessa forma, teríamos, nas colunas da tabela, os campos nomeados de acordo com o 

diagrama completo (figura 80) conforme figura a seguir. 

 

Figura 81: Modelo da planilha 

 

Fonte: Autora (2018). Planilha completa encontra-se no Apêndice 2. 

 

Expandindo parte da tabela para tornar mais fácil a leitura: 

 

 

A planilha completa com os trinta e quatro itens e a planta baixa dos ambientes encontra-

se no final desse trabalho, nomeada Apêndice 2. 

 

  

MIDIA DIGITAL
CONTROLE

Imagem Classe Classe especifica
Título / Nome (TERMO 

ESPECIFICO)
Nº de patrimônio Autor

Coordenada 

Topografica
Específica Descritivo Data / Estilo

Dimensões (cm) ( 

LxAxP)
Técnica / Material

Estado de 

Conservação

relatório 

conservacao e 

restauro

Aquisição Proprietário
Proteção 

Legal
Seguro 

Valor de 

avaliação
dados historicos inscrições FONTE 1 (1911) FONTE 2(1947) FONTE 3(1969) FONTE 4(1972)

mes05

2.2  mobiliário
2.2.2.2 Mobiliário 

associado à escrita e leitura  Secretária de cilindro 53.458 Maison Bettenfeld M1/2 Biblioteca

Cômoda papeleira, Bureau a cylindre, em madeira.

Ornamentada com marchetaria,com atributos da

astronomia, matemática, marinha e guerra; e aplicações

fitomorfas em metal dourado, por toda a extensão. Duas

gavetas laterais, uma de cada lado na parte de trás, para

colocação de papel e tinta. Quatro gavetas, duas de cada

lado da mesa. Cilindro abre com chave, com seis gavetas

internas; tampo levanta apresentando mais três gavetas.

Parte superior com dois relógios, um em oposição ao

outro, ornamentados com anjos. Com quatro pernas em

cabriole.

Luis XV 148x192x105
Madeira e metal / 

Marchetaria e talha
regular não

Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 

Governo do 

Estado do Rio 

de Janeiro

Iphan / 

Inepac
sim R$ 106.090,00

bettenfeld-Paris na

gaveta com tinteiro

PAG 653 1 Grand bureau à cylindre, copie exacté du bureau du Roy Louis XV,

existant au musée du Louvre, avec les mêmes dimentions ; ce meuble patiné et vielli comme

celui du Louvre, ajutant á l’interieur les mêmes fermetures et dispositions des tiroires, les

bronzes trés-finement ciseles et belle dorure au mercure, les candelabres disposé pour bougies

exactement a l’original.

1 Grande bureau à cilindro, cópia exata do escritório de Rei Louis XV, modelo existente no

Louvre, com as mesmas dimensões; este móvel patinado e envelhecido como o do Louvre,

acrescentando ao interior os mesmos fechos e disposições das gavetas, os bronzes finamente

esculpidos e com belos douramentos em mercúrio, os candelabros arrumados para velas

exatamente como o original.

65.000  Escompte 10 de 5%	Montant	– 62.000  	 

nº ordem 53 PAG 226 Uma secretária

c/respect. poltrona — guarnição de

bronze, . cópia por Bettenfeld, do Bureau

du Roi Louis XIV, peça de primorosa

execução CR$ 150.000,00

nº ordem 633 - Escrivaninha com tampo de

correr, em madeira castanho claro,

envernizada, marchetada de outras

madeiras, com decorações em forma de

figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia

de Luiz XV, feita por Bettefeld. Medindo

170x97x79cm até o tampo para escrever,

altura total 1,48m.

nº ordem 764 Escrivaninha com tampo

de correr, em madeira castanho claro,

envernizada, marchetada de outras

madeiras, com decorações em forma de

figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia

de Luiz XV, feita por Betefeld. Medindo

170x97x79cm 

PALACIO DAS LARANJEIRAS

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA MESTRADO EM MEMORIA E ACERVO - SIMONE ALGEBAILE 

HISTÓRICO DADOS FÍSICOS AREA TÉCNICAIDENTIFICAÇÃO

INVENTARIO

FONTE 

MIDIA DIGITAL

Imagem Classe Classe especifica
Título / Nome (TERMO 

ESPECIFICO)
Nº de patrimônio Autor

Coordenada 

Topografica
Específica

mes05

2.2  mobiliário
2.2.2.2 Mobiliário 

associado à escrita e leitura  Secretária de cilindro 53.458 Maison Bettenfeld M1/2 Biblioteca

IDENTIFICAÇÃO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O luxo é o sonho, o que embeleza o cenário da vida, a perfeição tornada coisa 

pelo gênio humano. Sem luxo “público”, as cidades carecem de arte, destilam 

feiura e monotonia: não é que ele nos faz ver as mais magníficas realizações 

humanas, as que, resistindo ao tempo, não cessam de nos maravilhar? 

(LYPOVETSKY, 2005, p. 19). 

 

O Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, bem como seu centenário, opulento e 

luxuoso mobiliário, são um rico objeto para análise no campo de estudos dos hábitos de morar 

e decorar as casas de elite, entre os séculos XIX e XX. 

Nesse sentido, me propus a desenvolver um modelo de inventário patrimonial-

topográfico do acervo do Palácio das Laranjeiras, com foco no seu mobiliário. Lançando um 

olhar sobre colecionismo, gerenciamento de risco e a salvaguarda de bens móveis, propus uma 

organização documental das informações sobre o Palácio e seu acervo, desde a sua construção, 

entre os anos de 1909 e 1914, até os dias atuais. A proposta é que o produto final deste estudo 

disponibilize um modelo sistematizado de inventário patrimonial-topográfico para o acervo do 

Palácio, que poderá ser replicado e ampliado posteriormente para atender a catalogação de todo 

o mobiliário, bem como para a criação de um banco de dados virtual ou outros produtos que 

contribuam para o gerenciamento dos bens móveis desse prédio histórico. Para além de levantar 

os atributos físicos do mobiliário, como os materiais que o constituem, dimensões, estilo 

decorativo, entre outros, cabe destacar que essa pesquisa buscou também evidenciar os atributos 

intangíveis do acervo, que estão relacionados a um discurso de status, opulência e poder. 

Para tanto, o percurso de análise teve início na contextualização histórica do Palácio das 

Laranjeiras e a relação de sua construção e decoração com o seu idealizador, Eduardo Guinle, 

e representa o empenho de um rico colecionador em constituir uma residência com todos os 

requisitos dos modos de morar da elite internacional. A dedicação de Eduardo com o projeto 

de decoração interior resultou em uma magnífica coleção de móveis e objetos até hoje reunidos 

e sem par no país. É um exemplar do ecletismo francês que dominou a cidade do Rio de Janeiro 

na virada do século, quando foi adotado para a construção da nova Avenida Central. A família 

Guinle, por sua vez, além de suas edificações comerciais na Avenida, lançaria mão desse estilo 

para erguer as casas da família, inicialmente a dos pais, Eduardo Palassin e Guilhermina, de 

Eduardo e, posteriormente, de Carlos e Guilherme, seus irmãos. 

Os rastros históricos desse período já dão pistas sobre a importância do prédio e seu 

mobiliário no cenário político e cultural brasileiro, demonstrando que, mais do que qualidade 
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de vida e conforto, esses objetos configuram-se em signos marcadores de poder, riqueza e 

cultura, e que serviram a autoridades governamentais, em princípio, federais e, a partir de 1979, 

ao governo estadual. 

A partir das informações levantadas sobre o acervo, disponíveis em documentos 

históricos diversos, foi possível comparar o mobiliário original ao que hoje existe no Palácio, 

traçando um panorama geral de usos e funções dos bens ao longo dos anos. Foram apontados, 

ainda, os desafios e os debates necessários quanto à destinação atual de uso, determinada pelo 

termo de doação da União ao Estado, mas que, nos dias atuais, em um cenário de crise instalado 

no Estado do Rio de Janeiro, mostra-se incabível, uma vez que a sociedade não tolera mais 

custear luxos aos governantes. 

As pesquisas de campo realizadas no Palácio das Laranjeiras foram também de grande 

importância para a realização deste trabalho. Somente um olhar demorado e apurado pôde 

revelar as intrincadas elaborações decorativas da Maison Bettenfeld  , que podem ser observadas 

desde as imensas boiseries finamente elaboradas, até delicados composés dos puxadores da 

mobília com os espelhos interruptores do quarto das crianças58. 

O uso atual como residência oficial ameaça a conservação do acervo, já que ao desgaste 

natural do tempo junta-se o uso cotidiano de familiares e equipes de governo, como já abordado, 

bem como apontadas ações de salvaguarda possíveis e outras já realizadas, a fim de minimizar 

os riscos e melhorar a conservação do acervo. Ficou clara, ao longo da pesquisa, a necessidade 

de repensar o uso funcional do acervo, que não suportará por muito mais tempo a exposição e 

os usos a que tem sido submetido, com danos irremediáveis, em muitos casos. 

A partir de minha pesquisa, bem como da vivência no Palácio ao longo dos últimos 

cinco anos, arrisco-me a dizer, portanto, que ele esteja vivendo um momento de transição entre 

ser casa e ser museu, já que sua trajetória de uso parece estar chegando ao fim. 

Neste sentido, entendo que a musealização59, processo pelo qual um objeto passa a 

compor o acervo de uma instituição museológica, a partir das ações inerentes ao mesmo 

(conservação, pesquisa e comunicação), é o melhor caminho para garantir a integridade desses 

bens e sua consequente preservação. Dessa forma, o Palácio poderia ter ao menos parte do 

 
58 Observação pessoal da autora durante o trabalho em campo. 
59 Uso aqui a palavra musealização para designar um conjunto de ações que visem a preservação (gestão, 

conservação, pesquisa, catalogação, comunicação) de um objeto/lugar, mas que não se aplica ao processo 

museológico. Segundo o livro Conceitos-chave de museologia, o termo que melhor descreve esse princípio seria 

patrimonialização, mas como este pode ser confundido com o ato de inserir o bem em livro de patrimônio 

(contábil), achei melhor utilizar a palavra musealização (DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 57). 
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edifício transformado em um museu de artes decorativas, tendo, assim, sua história e acervos 

preservados, por se constituírem em um bem patrimonial de grande relevância para o país. 

A constatação de que tal proposta é passível de ser implementada se deu com a 

experiência das visitas mediadas e oficina-escola de restauro, em 2018, relatadas ao longo dessa 

pesquisa. Sugere-se, assim, a adoção de agenda de visitas públicas ao imóvel, de maneira a 

mantê-lo vivo na memória da população e garantir a legitimidade dos investimentos necessários 

à sua preservação realizados na última restauração e que consumiram cerca de quarenta milhões 

de reais, recursos esses advindos de leis de incentivos fiscais (ICMS e Rouanet). 

É, portanto, imprescindível se estabelecer sistemas de controle e preservação desse 

valioso acervo, ao mesmo tempo em que se deve sistematizar um manual de uso e preservação 

a ser adotado pelos ocupantes do edifício, de modo a orientar os usuários no uso responsável 

do acervo, impondo novas práticas junto às autoridades do Estado, com regras claras de 

utilização. 

O inventário patrimonial-topográfico aqui proposto visa contribuir nessa direção, ao 

sistematizar informações sobre o objeto à sua finalidade decorativa original, e, assim, permitir 

a aplicação de procedimentos conservativos pertinentes. 

Como medida prioritária, sugerimos a execução do inventário patrimonial-topográfico 

completo de todo o acervo, composto de cerca de duzentos e oitenta peças de mobiliário, 

quarenta e seis acessórios de interiores e objetos decorativos, trinta e três esculturas, quinze 

vitrais e cento e onze objetos de iluminação, dentre outros itens, a partir da metodologia aqui 

apresentada. Este deve ser apensado ao tombamento existente conforme mencionado na alínea 

g do termo de tombamento do IPHAN (Anexo F), permitindo assim um controle mais efetivo 

dos órgãos de proteção ao patrimônio. 

Finalmente, trazendo para esse estudo as considerações de Lypovetsky apresentadas 

na epígrafe deste capítulo, concluímos que objetos não são apenas objetos, são narrativas de 

uma época, de um espaço, contam uma história, alimentam o repertório simbólico tanto de 

quem os usa quanto de quem os aprecia. Assim, o luxo criado na corte de Luís XIV, e que 

Eduardo Guinle tanto desejou reproduzir em seu palacete, sobrevive até os dias atuais e, para 

além de repercutir apenas no modo de ocupação ostentativo e luxuoso das autoridades, deveria 

se prestar à fruição coletiva, socializando a beleza e a riqueza de um tempo passado e refletindo 

a importância do Palácio para a construção da história nacional. 
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GLOSSÁRIO 

 

ARANDELA 

Suporte preso à parede, como elemento de iluminação. 

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

ART NOUVEAU 

Estilo de características acentuadamente assimétricas que se espalhou por toda a Europa, nas 

duas últimas décadas do século XIX e a primeira do XX. Ele usa formas onduladas de todas as 

espécies, notadamente as chamadas "curvas de chicote" ou hastes vegetais, mas também 

chamas, ondas e cabelos flutuantes nas figuras femininas estilizadas. A maior importância do 

Art Nouveau é sua rejeição ao historicismo do século XIX. Por um lado, ele é um ramo do 

Simbolismo e por outro do movimento Arts&Crafts. O nome se origina de uma loja aberta em 

Paris, em 1895, que vendia objetos "originais”, em contraste com aqueles que obedeciam às 

características de estilos do passado. Jugendstil é o movimento correspondente na Alemanha, 

Modern Style, na França, e Stile Liberty, na Itália. Uma grande diversidade de denominações 

está associada e esse estilo. 

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

AUBUSSON 

Cidade francesa próxima a Limoges, Maciço Central, que junto com a cidade vizinha de 

Felletin, abriga um centro de produção do tapeçarias e tapetes, existente desde o século IX, a 

especializada em tapeçarias de basse lisse. Ao contrário das outras manufaturas francesas - que 

se constituem em um ateliê central - em Aubusson são pequenos ateliês autônomos e, às vezes, 

domésticos. Em 1665, recebeu de Luís XIV a proteção real e produziu tapeçarias com temas 

variados, principalmente verdures. O seu ponto culminante estendeu-se do século XVII até a 

Revolução Francesa, quando diminui a clientela. Durante século XIX, os ateliês concentraram-

se na produção de tecidos de decoração, principalmente tapetes feitos na técnica da tapeçaria. 

Nos anos 1930 começou a chamada ‘Renascença da Tapeçaria Francesa" que recebeu a 

contribuição de Marie Cuttoli (1879-1973), persuadindo os artistas modernos a criarem 

modelos especificamente para tapeçaria. Georges Rouault (1871-1958), Georges Braque (1882-

1963), Marcel Gromaire (1892-1971) e, sobretudo, Jean Lurçat (1966), entre outros pintores-

cartonistas franceses, criaram modelos para os tecelões de Aubusson. 
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FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

BEAUVAIS 

Ateliê francês de tapeçaria' de basse lice. A manufatura foi fundada sob o patrocínio de Luís 

XIV, em 1664, porém atuando como uma empresa particular, produzindo inicialmente tapeçaria 

com motivos de vegetação. No momento de sua criação empregou dois tipos de tear de 

tapeçaria, porém, posteriormente o de haute lice deixou de ser usado. No século XVII produziu 

um grande número de tapeçarias para estofamento, às vezes associadas às tapeçarias para 

revestimento mural, formando um conjunto para ornamentar totalmente um ambiente. Fez, 

também, tapetes na técnica da tapeçaria, no fim do século XVllI e início XIX. Teve um período 

de crise durante o século XIX e especializou-se em tapeçaria de estofamento. Em 1940 foi 

reunida à manufatura dos Gobelins. 

FONTE: Adaptado do Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

BOISERIE 

Revestimento as paredes, feito em madeira, decorado com elementos esculpidos e/ou pintados. 

Os elementos esculpidos – motivos ornamentais e/ou cenas – podem ser apenas policromados 

e/ou dourados. Foi um recurso associado à arte francesa do século XVIII aos estilos dela 

derivados.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

BOUDOIR  

Pequena sala de uso feminino, decorada com elegância.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

BOULLE 

Técnica de decoração formada por embutidos feitos com placas de casco de tartaruga e metal, 

geralmente latão ou cobre. Ela consiste de um desenho recortado de uma chapa de latão 

embutido em uma placa de tartaruga ou vice-versa, isto é, um desenho recortado na tartaruga e 

embutido no latão. Quando fundo é em tartaruga e os desenhos decorativos em metal denomina-

se première partie e contre partie quando ocorre o caso inverso. O nome deriva do ebanista dos 

séculos XVI/XVlI, André-Charles Boulle (1642-1732). Essa técnica teve grande voga também 
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no século XIX por ocasião da volta dos estilos Luís XIV e Luís XV, os chamados estilos neo' 

ou Revivals. 

FONTE: Adaptado do Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

BUREAU A CYLINDRE 

Móvel para escrever, que possui na sua parte superior um fechamento cilíndrico, para esconder 

os diversos compartimentos, para a guarda de papéis, e o plano para escrever. Esse cilindro é 

formado por uma superfície móvel, constituída por uma série de tiras de madeira, articuladas 

ou coladas sobre material flexível (tecido resistente), e que desliza dentro de ranhuras situadas 

nas laterais do móvel, para a sua parte posterior ficando escondida atrás dos compartimentos 

para guardar papéis. O móvel é, geralmente, decorado em marchetaria, inclusive o cilindro. O 

exemplo mais importante desse tipo de escrivaninha é o famoso bureau du roi, fabricado pelos 

ebanistas J.F.Oëben (c:1720-1763) e J.H .Riesener (1734-1806), de 1760 a 1769, para o rei Luís 

XV (1710- 1774), e do qual foram feitas diversas cópias, mais ou menos fiéis, até o século XX. 

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

CATALOGAÇÃO  

Em Documentação Museológica são os procedimentos padronizados, a partir de sua 

normalização, que visam identificar e descrever um objeto/documento museológico. Existem 

vários procedimentos de catalogação que, além de mapear as informações sobre o objeto em si, 

vão desde sua situação jurídica até a descrição de sua materialidade, além de focar na trajetória 

museológica do objeto. Todas as disciplinas que praticam a gestão de informação, tais como a 

arquivologia e a biblioteconomia também utilizam o recurso da catalogação com sentidos 

próximos, mas não idênticos. 

Fonte: Documentação e conservação de acervos museológicos: Diretrizes 

 

CONSERVAÇÃO 

Série de ações e cuidados para evitar que objetos de valor ou obras de arte se estraguem, se 

deteriorem ou se percam com o tempo; conservação do acervo de um museu; conservação de 

livros; de monumentos.  

FONTE: Dicionário Aulete Digital. 
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EMBLEMAS HERÁLDICOS 

Insígnias nobiliárquicas, formadas por escudos e brasões. Na arquitetura antiga tinham sua 

importância na qualificação dos edifícios erguidos por diferentes poderes ou sob sua inspiração. 

Muitas vezes, os emblemas heráldicos foram usados como simples enfeites e elementos de 

composição decorativa.  

FONTE: Adaptado do Dicionário da Arquitetura Brasileira - Corona & Lemos. 

 

ESTUQUE 

Termo geral usado para designar a massa preparada com gesso, água e cola. Qualquer 

revestimento ornato feito com essa massa. A composição da massa estuque tem variado 

grandemente durante os séculos, chegando a haver, inclusive, a mistura de pó de mármore e/ou 

o acréscimo de armações de madeira ou arame, em alguns exemplos. A palavra serve, também, 

para definir uma argamassa de revestimento que depois de seca adquira grande dureza e 

resistência ao tempo.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

FRISO 

Nome genérico que recebem as barras e faixas pintadas ou esculpidas ao longo de uma parede 

geralmente abaixo dos tetos. 

FONTE: Dicionário da Arquitetura Brasileira Corona & Lemos  

 

FRONTÃO 

Conjunto arquitetônico que coroa a fachada principal de um edifício e que e também utilizado 

como adorno de porta, janelas e nichos.  

FONTE: Dicionário de Termos Artísticos. Luiz Fernando Marcondes 

 

FUMOIR  

Ambiente em casa, um hotel ou um restaurante dedicado ao consumo de tabaco. Lugar de 

convívio.  

 

GREGAS  

Ornamento formado por uma linha quebrada continua, cujos segmentos de reta formam ângulos 

retos entre si. Os segmentos de reta – horizontais e verticais – que formam a grega, podem ser 
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organizados de diversas maneiras. As horizontais situam-se sobre linhas paralelas, duas ou 

mais, que se denominam tempos. Assim sendo, uma grega de dois tempos é construída sobre 

duas linhas paralelas, uma linha de três tempos sobre três linhas paralelas e assim por diante 

FONTE: FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

GRIFO 

Ornato que representa espécie fabulosa de abutre, com cabeça de águia e corpo de leão, algumas 

vezes com asas. Simboliza, no bom sentido, o Salvador; e no mau, os hipócritas e o demônio.  

FONTE: Adaptado do Dicionário da Arquitetura Brasileira – Corona & Lemos. 

 

GUIRLANDA 

Ornamentação modelada, entalhada ou pintada em forma de grinalda de folhagens, frutos e 

flores entrelaçados suspensa em uma alça entre dois pontos, às vezes adornada com fitas e borla. 

Muito usada no Barroco e no Rococó. 

FONTE: Dicionário de Termos Artísticos. Luiz Fernando Marcondes 

 

LAMPADÁRIO 

Armação que sustenta uma ou mais fontes de luz, ou lâmpadas.  

 

MARCHETARIA  

Processo de decoração incrustada que usa, predominantemente, madeira. Podem ser usados 

outros materiais como, por exemplo, a madrepérola e o marfim. 

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

MAROUFLAGE  

Técnica em que uma pintura artística executada sobre tela de tecido é colada em outra superfície 

de parede, teto ou outra superfície rígida.  

 

MASCARÕES 

Ornato em forma de cara ou máscara, às vezes com traços fisionômicos distorcidos.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 
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NEOCLÁSSICO 

Movimento artístico ou literário (século XVIII e começo do século XIX) que pregava o retorno 

do estilo clássico. Inspirado nas antigas ordens clássicas da arquitetura grega e romana 

representou, antes de tudo, uma reação ao Barroco. No Brasil as construções neoclássicas 

passaram a ser em maior número a partir da presença da Missão Francesa. 

FONTE: Adaptado do Dicionário da Arquitetura Brasileira - Corona & Lemos. 

 

NINFA  

Na mitologia grega, divindade feminina, subalterna, dos rios, das fontes, dos bosques e das 

montanhas.  

FONTE: Dicionário de Termos Artísticos. Luiz Fernando Marcondes 

 

ORNATO 

Enfeite decorativo, adorno. 

FONTE: Dicionário da Arquitetura Brasileira - Corona & Lemos. 

 

PARQUET 

Denominação dada ao assoalho cujos tacos de madeira formam desenhos por contraste de cor 

e/ou forma.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

QUIMERA 

Termo usado para designar qualquer representação de um ser sem existência real, isto é, 

inventado. Geralmente, serve para denominar um animal inexistente, formado pela reunião de 

partes de animais distintos. Também pode definir um monstro fabuloso, com cabeça de leão, 

corpo de cabra e cauda de dragão.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha. 

 

RESTAURAÇÃO 

Restauração: Interferência no artefato pela reconstrução de partes faltantes, num esforço para 

reintegrar e restituir a aparência de um objeto danificado. Nesse processo, o conservador/ 

restaurador utiliza apenas os materiais e segue somente aqueles procedimentos que não irão 

alterar ou afetar a estrutura original, respeitando a originalidade pretendida pelo criador. O 
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responsável pela intervenção deve utilizar-se de materiais com comportamento compatível e 

que facilmente poderão ser revertidos. 

FONTE: Documentação e conservação de acervos museológicos: Diretrizes. 

 

ROCOCÓ 

Designação que decorre de uma corruptela do termo racaille. O Rococó corresponde à fase 

terminal do Barroco, durante o reinado de Luiz XV caracterizada pelo uso de decorações com 

motivos derivados de conchas, pedras e plantas.  

FONTE: Dicionário de Termos Artísticos. Luiz Fernando Marcondes 

 

SINISTRO 

Ocorrência de prejuízo ou dano (incêndio, etc.) em algum bem segurado. 

FONTE: Adaptado do Dicionário Mini Aurélio. 

 

VOLUTA 

Ornato de forma espiralada. Frequentemente é encontrada em capitéis de colunas ou no 

coroamento de frontões. É a característica principal do capitel da coluna jônica. Na arquitetura 

clássica, o pequeno disco onde tem início a voluta é chamado olho da voluta e a sua espiral é 

também chamada enrolamento. 

FONTE: Dicionário Ilustrado de Arquitetura - Albernaz & Lima. 

 

WEDGWOOD 

Manufatura inglesa fundada no século XVIII por Josiah Wedgwood (1730-1795), em 1759. Ela 

começa produzindo peças de faiança semelhantes Staffordshire, em gosto Neoclássico, 

denominadas Queen's ware, em honra da Charlotte, protetora da manufatura. Essas peças são 

sem decoração ou decoradas em decalcomania ou pintada com esmaltes coloridos pela 

manufatura de Liverpool. No entanto, seus produtos mais conhecidos são o grés avermelhado, 

chamado rosso antico os basaltos e as peças na chamada jasper ware com relevos brancos sobre 

fundo azul, lavanda, verde ou amarelo imitando as formas e decorações dos vasos gregos (na 

época chamados de etruscos motivo pelo qual a manufatura Wedgwood passou a denominar-se 

Etruria). As primeiras peças foram tingidas na própria pasta, dando uma coloração uniforme a 

toda peça (solid jasper, mas, após 1777, cor foi aplicada por imersão em banho de tingimento, 

o que obrigava a proteção, por reserva das partes da decoração que permaneceriam brancas, 
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geralmente as figuras em relevo (jasper dip). Com a utilização do tingimento o solid jasper é 

abandonado e revivido em 1856, quando as decorações, moldadas em jasper branco, eram 

aplicadas às peças feitas com a pasta totalmente colorida. Dentre os seus produtos podemos 

destacar os serviços de mesa, as estatuetas, as placas com relevo (servindo inclusive para 

decorar o mobiliário), os bustos, os vasos, as joias etc.  

FONTE: Dicionário da Artes Plásticas – Almir Paredes Cunha 
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Imagem Classe Classe especifica
Título / Nome (TERMO 

ESPECIFICO)
Nº de patrimônio Autor

Coordenada 
Topografica

Específica Descritivo Data / Estilo
Dimensões (cm) ( 

LxAxP)
Técnica / Material

Estado de 
Conservação

relatório 
conservacao e 

restauro
Aquisição Proprietário

Proteção 
Legal

Seguro 
Valor de 
avaliação

dados historicos inscrições FONTE 1 (1911) FONTE 2(1947) FONTE 3(1969) FONTE 4(1973)

mes05

2.2  mobiliário
2.2.2.2 Mobiliário 

associado à escrita e leitura  Secretária de cilindro 53.458 Maison Bettenfeld M1/2 Biblioteca

Cômoda papeleira, Bureau a cylindre, em madeira.
Ornamentada com marchetaria,com atributos da
astronomia, matemática, marinha e guerra; e aplicações
fitomorfas em metal dourado, por toda a extensão. Duas
gavetas laterais, uma de cada lado na parte de trás, para
colocação de papel e tinta. Quatro gavetas, duas de cada
lado da mesa. Cilindro abre com chave, com seis gavetas
internas; tampo levanta apresentando mais três gavetas.
Parte superior com dois relógios, um em oposição ao
outro, ornamentados com anjos. Com quatro pernas em
cabriole.

Luis XV 148x192x105
Madeira e metal / 

Marchetaria e talha
REGULAR NÃO Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 106.090,00 bettenfeld-Paris na
gaveta com tinteiro

PAG 653 1 Grand bureau à cylindre, copie exacté du bureau du Roy Louis XV,
existant au musée du Louvre, avec les mêmes dimentions ; ce meuble patiné et vielli comme celui
du Louvre, ajutant á l’interieur les mêmes fermetures et dispositions des tiroires, les bronzes trés-
finement ciseles et belle dorure au mercure, les candelabres disposé pour bougies exactement a
l’original.
1 Grande bureau à cilindro, cópia exata do escritório de Rei Louis XV, modelo existente no Louvre,
com as mesmas dimensões; este móvel patinado e envelhecido como o do Louvre, acrescentando
ao interior os mesmos fechos e disposições das gavetas, os bronzes finamente esculpidos e com
belos douramentos em mercúrio, os candelabros arrumados para velas exatamente como o
original.

   65.000  Escompte 10 de 5%Montant– 62.000   

nº ordem 53 PAG 226 Uma secretária
c/respect. poltrona — guarnição de
bronze, . cópia por Bettenfeld, do Bureau
du Roi Louis XIV, peça de primorosa
execução CR$ 150.000,00

nº ordem 633 - Escrivaninha com tampo de
correr, em madeira castanho claro,
envernizada, marchetada de outras
madeiras, com decorações em forma de
figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia de
Luiz XV, feita por Bettefeld. Medindo
170x97x79cm até o tampo para escrever,
altura total 1,48m.

nº ordem 764 Escrivaninha com tampo
de correr, em madeira castanho claro,
envernizada, marchetada de outras
madeiras, com decorações em forma de
figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia
de Luiz XV, feita por Betefeld. Medindo
170x97x79cm 

trn01

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Trono 39.976 Maison Bettenfeld M1 Biblioteca

Trono em madeira dourado. Espaldar reto à la reine,
encimado por frontão triângular, terminado em volutas,
com tímpano ornamentado por folhas de acanto, flores e
objetos de armaria. De cada lado, pernas e braços se
juntam através de grifo adornado, com boca aberta, duas
patas na frente e duas atrás, finalizado por rabo. Assento,
espaldar e accoudoir estofado em tecido. 

Império 119x80x72
Madeira e tecido / 

talha dourada e 
estofaria

RUIM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 4.250,00

pag 648 Fauteuille de bureau, bois sculpté et doré, vis aller avec le bureau du Roi
Louis XV, siége dessus tendus et recouvert de --. 1 Cadeira de escritório
(Trono do Rei), em madeira esculpida e dourada, para ir com o escritório do Rei Louis XV, assento

 es cado e coberto com--.
  1.250  Montante –1.100 

nº ordem 53 PAG 226 Uma secretária
c/respect. poltrona 
guarnição de  bronze, . 
cópia por Bettenfeld, do Bureau du Roi

Louis XIV, peça de primorosa execução
CR$ 150.000,00 (biblioteca)

nº ordem 633 - Escrivaninha com tampo de
correr, em madeira castanho claro,
envernizada, marchetada de outras
madeiras, com decorações em forma de
figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia de
Luiz XV, feita por Bettefeld. Medindo
170x97x79cm até o tampo para escrever,
altura total 1,48m.

nº ordem 764 Escrivaninha com tampo
de correr, em madeira castanho claro,
envernizada, marchetada de outras
madeiras, com decorações em forma de
figuras fitas e X em bronze dourado. Cópia
de Luiz XV, feita por Betefeld. Medindo
170x97x79cm 

pol02

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira de braços 53.205 Maison Bettenfeld N1 Biblioteca

Cadeira de braços, em madeira. Decorada com flores,
folhas e dois golfinhos, um em cada braço, talhados em
madeira dourada. Assento e espaldar estofados em
tecido. Com quatro pernas.

Império 97x66x63
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

REGULAR NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 850,00 Mb. 193 P.L. Conjunto com 5 cadeiras iguais
53.205/53.206/53.207/53.227/  53.459

nº ordem 384 Cadeira de braço em madeira
pintada de cinza claro, com decorações
superpostas em madeira dourada. Encosto e
assento estofados em fazenda listrada de
cinza com flores. Base para braços em forma
de golfinhos dourados.

nº ordem 581 Cadeira de braço em
madeira pintada de cinza claro, com
decorações superpostas em madeira
dourada. Encosto e assento estofados em
fazenda listrada de cinza com flores. Base
para braços em forma de golfinhos
dourados.

mes04

2.2  mobiliário
2.2.2.6 Mobiliário 

associado ao ato de pousar
Mesa 53.453 Maison Bettenfeld NO2 Biblioteca

Mesa retangular em madeira e tampo em mármore.
Ornamentada com aplicações em metal dourado de
flores, folhas, volutas e cabeça de leão, em toda superficie
de madeira. Com oito pernas, com travessa de ligação em
"X" de quatro em quatro.

Império 78x299x132
Madeira, metal e 
mármore / Talha

BOM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 10.610,00

Pag 648 1 Table de travaille Louis XVI, de 3m de long avec dessus
marbre, en ébénisterie, bronzes doré au mercure, cette table d’aprés la Console faisant partie du
mobilier National et se trouvant à l'Elysée, modèle à 8 pièce et tirois dans la centure, le marbre en
bréche violette. 1 Mesa de Trabalho Luís XVI, 3m de comprimento com tampo de mármore, em
marcenaria, bronzes dourados com mercúrio, esta mesa baseada no Console, fazendo parte do
mobiliário Nacional e localizada no Elysée, modelo com 8 peças e gavetas na cintura, mármore
rajado violeta.

   17.700MontantMontante –15.900

nº ordem 52 Uma mesa estilo Imério,
c/guarnições de bronze, tampo de
mármore, medindo 3,10x1,34

nº ordem 628 Mesa retangular,
de centro, para reunião, em madeira
castanho avermelhado, com decorações
superposta em bronze dourado. Tampo em
mármore rajado em branco, creme, vermelho
e amarelo. Oito pernas com travação de 4 em
4, tendo 3m de comprimento, 1,29m de
largura e 77,5cm de altura.

nº ordem 760                      Mesa retangular 
de centro, para reunião, em madeira 

castanho avermelhadocom decorações 
superposta em bronze dourado. Tampo em 

mármore rajado em branco, creme, 
vermelho e amarelo. Oito pernas com 
travação de 4 em 4, medindo 3m de 

comprimento, 1,29m de largura e 77,5cm 
de altura

cad07

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira de balanço 53.454 Maison Bettenfeld H13/14 biblioteca

Poltrona de balanço em madeira, ornamentada com
apliques de flores e folhas em metal dourado. Espaldar e
assento estofado em tecido floral reproduzido em 2018
conforme o existente na peça. Duas pernas de balanço,
com circulos internos, terminadas em volutas.

90x70x123
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

RUIM EM RESTAURO
Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 2.120,00 faz par com a peça  53.457

Pag 656               1  
berceuses fauteuil bèrgere, em bois sculpte et doré gaine a coussin pean plume, recouvres de
tapisseirie d´Aubusson (non fourni) . 2 poltronas bergere de balanço madeira esculpida dourada
colchoado dos fundos em penas e pele cobertos com tapeçaria de Aubusson ( nao forncecido)
( 20450 avec Tapisseries Aubusson) montant 900    1800

nº ordem 46 pag. 226 duas cadeiras de
balanço estofadas e forradasc?finíssima
tapeçaria. CR$ 35000,00

nº ordem 629 Cadeira de balanço,
em madeira pintada de creme,decapê, com
decorações superpostas em madeira
dourada. Encosto inteiriço, assento e partes
traseiras e laterais em veludo pêssego.
Pequenas tachas circundam o estôfo.

nº ordem 762Cadeira de balanço, em
madeira pintada de creme,decapê, com
decorações em madeira dourada. Encosto
inteiriço, assento e partes traseiras e
laterais em veludo pêssego. Pequenas
tachas circundam o estojo (encosto)

pol09

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Poltrona 53.502 Maison Bettenfeld N2 Biblioteca

Poltrona em madeira. Decorada com entalhamento de
flores, folhas e dois golfinhos, um em cada braço, em
madeira dourada. Assento, espaldar e braços estofados
em tecido. Com quatro pernas.

Império 96x66x58
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

REGULAR NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

NÃO

faz par com a 53.504

nº ordem 677 Poltrona em madeira
pintada de creme, com decorações
superpostas em madeira dourada, ligação
dos braços as pernas em forma de golfinhos
dourado. Encosto inteiriço, parte trazeira e
assento em forma de almofada de veludo
verde musgo idem nas laterais.

nº ordem 806 Poltrona pintada de
creme, com decorações superpostas em
madeira dourada. Ligação dos braços às
pernas braços em forma de golfinhos em
madeira dourada, encosto inteiriço, parte
traseira, lateral e assento em forma de
almofada em veludo verde musgo setor 2

com02

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Cômoda 53.203 Maison Bettenfeld H12 Boudoir

Cômoda bombé em madeira, com duas gavetas, decorada
com marchetaria em formas geométrica. Ornamentada
com aplicações em metal de flores e folhas de acanto nos
vétices superiores e nos quatro pés; a face frontal com
decoração de flores e acanto, puxadores fitomorfos e
friso emoldurando as gavetas também em metal dourado. 
Tampo em mármore.

Luis XV 96,5x160x61
Madeira, metal e 

mármore / 
Marchetaria e talha.

BOM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM

Restaurada em outubro 2018.
Pode ser relacionado com cômoda que está no
Palácio de Versailles (M. Criaerd, na bibliothèque
du Dauphin) Pag 623 1 Commode Louis XV, forme galbée, placée sous la glacê en bois

d'ébénisterie 
avec marqueterie et bronzes ciselés et dose au mercure, dessus marble en brèche violette.                                                                                
1 cômoda Louis XV, com forma curvada, colocada sob espelho de marcenaria, com marchetaria e
bronzes cinzelados/ esculpidos e dosados no mercúrio sobre um tampo de mármore rajado
violeta.

         4.200   Montant     3.800 

nº ordem 35 pag 226 Uma cômoda de
marqueterie, c/aplicações de bronze 

nº ordem 326 Cômoda com dois gavetões,
com a parte superior em mármore
partelhado na frente, madeiras circundadas
formando desenhos lunares e ao centro
vasos com flores e cestas de frutas,
aplicações em bronze dourado.Localização
Boudoir. Último Número da placa ilegivel.

nº ordem 528 Cômoda com dois
gavetões com a parte superior em
mármore pastilhado. Na frente madeiras
encrustadas formando desenhos lunares e
ao centro vasos com flores e cestas com
frutas, aplicações em bronze
dourado.Último Número da placa ilegivel.
Confirmado inventario 1969

arm03

2.2  mobiliário
2.2.2.2 Mobiliário 

associado à escrita e leitura
Secretária 53.220 I 13/14 Boudoir

Secrétaire à abattant em madeira com dois gavetões na
parte inferior e parte superior com tampo, internamente
forrado em couro verde, que se abre revelando interior
com espelhos, marchetaria geométrica e quatro pequenas
gavetas; adornado por três colunas, com capiteis em
metal dourado ornamentados de flores, que formam dois
arcos. Ladeada por colunas, uma de cada lado, com
capitel em metal dourado, ornamentado com flores e
frutos de videiras. tampo em mármore.

140x104x48 
(fechada)

140x104x80 
(aberta)

Madeira, metal, 
couro, vidro e 

mármore / 
Marchetaria e talha

BOM NÃO

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

NÃO

Pag 623 1 Chiffonier Secretaire Louis XV, place entre les deux fenêtre, bois
d’ébénisterie, marqueterie, bronzes ciselés et dose au mercure , tablette intérieur se tyrant ) et
gaine en maroquin Lavalliére 1 Escrivaninha Louis XV, colocada entre as duas janelas, móvel de
madeira com marchetaria, bronzes cinzelados/ esculpidos e dosados no mercúrio, prateleira
interior móvel borda marroquina em castanho claro.
.

         2.300    Montante      2.100

nº ordem 376 Gabinete em madeira
avermelhada, envernizada, retangular, linhas
retas com a parte superior abrindo-se
formando mesa para escrever tendo abaixo
dois gavetões. Tudo isto ladeado por duas
colunas circulares com anéis em bronze
dourado nas extremidades, motivos
geométricos, cachos de uvas e folhas de
parreira. Tampo em mármore verde escuro.
Parte interna espelhada com quatro gavetas
pequenas e o tampo para escrever forrado
em couro verde com grega dourada, medindo 
(1,04x1,40x0,48m).

nº ordem 573. Gabinete em madeira
avermelhada, envernizada, retangular,
linhas retas com a parte superior abrindo-
se formando mesa para escrever tendo
abaixo dois gavetões. Tudo isto ladeado
por duas colunas circulares com anéis em
bronze dourado nas extremidades, motivos
geométricos, cachos de uvas e folhas de
parreira. Tampo em mármore verde
escuro. Parte interna espelhada com
quatro gavetas pequenas e o tampo para
escrever forrado em couro verde com grega
dourada, medindo (1,04x1,40x0,48m)

mes06

2.2  mobiliário
2.2.2.6 Mobiliário 

associado ao ato de pousar
Mesa 53.540 Maison Bettenfeld DE7/8 Fumoir

Mesa em madeira dourada com tampo de mármore com
borda sinuosa e quatro pernas em cabriolet talhadas. Com 
travessa de ligação,em forma de "X", que parte das
quatro pernas e se encontra no centro da mesa, encimado
por buquê de flores. Folhas de acanto decoram toda a
estrutura da mesa. As quatro pernas são em cabriole.
Estilo Luis XIV.

Luis XIV 81x130x88
Madeira e mármore / 

Talha
REGULAR NÃO Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 4.250,00

http://memorialdademocracia.com.br/card/terror

nº ordem 715 Mesa de centro, e
madeira dourada, com tampos em mármore
recortado, rajado de marrom claro e branço.
Estilo Luis XV.

nºordem 842 Mesa para frente
de sofá, em madeira dourada, com tampos
de mármore recortado, rajado de marrom
claro e branco. Estilo Luis XV. Localizacao s2

arm04

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Armário baixo 53.224 Maison Bettenfeld R13 Gabinete Império

Armário baixo em madeira, com duas portas, uma gaveta
acima das portas e tampo em mármore Verde Mar.
Ornamentado com apliques de folhas, estrelas e figuras
humanas, em metal dourado. Com quatro pés estilizados.

Império
Madeira, metal e 
mármore / Talha.

ÓTIMO SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

NÃO
parte interna com
Bettenfeld- Paris

Pag 630 1 Bahut Empire, acajou et bronze doré, place sous la glace, dans le pie coupé,
dessus marbre vert de Mer.1 . Aparador de Império, mogno e bronze dourado, colocado abaixo
do espelho, com pé entalhado, tampo de mármore verde Mer.             Montante 941

nº ordem 89 pag 227 conjunto estilo
Império, com sofá,1 pequeno armário, 
porta-chapéus, banquinho e porta-papéis.
Há dúvida se essa descrição é do referido
bem 

Dunquerque em madeira castanho
envernizada com aplicações em bronze
dourado. Uma gaveta sobre duas portas que
se abre ao meio e duas prateleiras na parte
interna com a marca "Betenfeld-Paris" com
as seguintes dimensões: 1,30x0,43x1,90m.

Dunquerque em madeira castanho
envernizada com aplicações em bronze
dourado. Uma gaveta sobre duas portas
que se abre ao meio e duas prateleiras na
parte interna com a marca "Betenfeld-
Paris" com as seguintes dimensões: 1,03m
de comprimento, 43cm de largura e 1,09m
de altura

com03

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Cômoda 72.647 N9 Galeria Regência

Cômoda em madeira, decorada com marchetaria boulle
nas laterais; parte frontal com seis gavetas, de diferentes
tamanhos, em papier-mâché e uma porta feita a partir do
ornato central, em formato de duas volutas, decorada
com marchetaria boulle e friso no contorno em metal
dourado. Friso composto de elementos fitomorfos, logo
abaixo do tampo e também no contorno inferior do
móvel, ambos em metal dourado. 

Luis XIV / Estilo Inglês 75x104x37,5
Madeira, metal e 

papier-mâché / Talha 
e marchetaria

ÓTIMO SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 1.000,00

Especula-se que essa peça é uma base do relogio
PR 40234. Tampo não original e enxerto na parte
central  porta (onde seria possivel ver o pendulo do 
relógio.

nº ordem 70 pag 227 um relogio sobre
movel próprio com gavetinhas de Boulle 

não consta na listagem não consta na listagem

PALÁCIO DAS LARANJEIRAS

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA MESTRADO EM MEMORIA E ACERVO - SIMONE ALGEBAILE 

HISTÓRICO DADOS FÍSICOS AREA TÉCNICAIDENTIFICAÇÃO

INVENTÁRIO

FONTE 
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arm07

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Medalheiro 53.515
E.N.V.E ANDREW
STREET AVENUE
CONDON W.C.

F3 Hall de entrada

Medalheiro em madeira com marchetaria boulle,
laqueada preta, com duas portas. Possui aplicações em
metal dourado, duas figuras humanas em oposição, do
lado esquerdo há Sócrates, que se apoia com o joelho, do
lado direito há Aspásia de Mileto, sentada, com pernas
cruzadas e com pergaminho na mão direita; ambos em
trages à grega. Também em metal dourado, na parte
frontal, há aplicações de moedas, em diferentes
tamanhos; há em cada um dos quatro vértices externos
da face frontal, ornamentação em flores e folhas com
uma efígie ao centro, além de flores e folhas de acanto e
frisos em todo o contorno do móvel. As laterais e portas
são decoradas com um mosaico boulle, em tartaruga e
metal. Os quatro pés são em madeira com formato de 

Império 130x123x47
Madeira, metal, casco 

de tartaruga / 
Marchetaria e talha

RUIM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 84.870,00

Faz par com 53.514 (INEPAC 5149) 
Semelhante aos existentes no Palácio de
Versalhes, na França. Fonte: Palácio das
Laranjeiras. topbooks. 2008.
http://collections.chateauversailles.fr/#01c58f83-
12c7-4764-a5be-0eb253e4766a

nº ordem 71 pag 226 Duas comodas
Medallier de Boulle CR$
100.000,00(localização Galeria)

nº ordem 689 Armário de duas
portas placas de ebano e tartaruga e
incrustações em metal. Decorações
superpostas em bronze dourado em forma
de fIgura masculina, uma figura feminina e
várias medalhas pendendo e laços no interior
com ENVE/ANDREW STREET AVENUE
CONDON W.C.

nºordem 816 Armário de duas portas
placas de ebano e tartaruga e incrustações
em metal. Decorações superpostas em
bronze dourado em forma de fIgura
masculina e feminina e várias medalhas
pendendo de laços. No interior com
ENVE/ANDREW/ STREET/ AVENUE/
CONDON W.C., medindo 129x123x45cm

cam01

2.2  mobiliário
2.2.2.7 [Mobiliário 

associado ao repouso]
Cama 53.198 Maison Bettenfeld H15 Quarto Luis XV

Cama de casal bombé, em madeira com marchetaria floral 
no centro da cabeceira e da peseira e marchetaria
geométrica no entorno. Cabeceira encimada por ornato
de rocaille em metal dourado; frisos, flores e aplicações
de folhas de acanto em metal dourado complementam a
ornamentação. Com quatro pés terminados em folhas de
acanto também me metal dourado.

Luis XIV 159x160x215
Madeira e metal / 

Marchetaria e talha
ÓTIMO SIM Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 8.490,00

Faz par com a 53.176

marca bettenfeld-
Paris na parte inferior
da cabeceira

2 Lits Louis XV, de 1,60 de longe, modele riche en bois de viollete, marqueterie, saturé avec
bronzes ciselés et dosé au mercure, jaune ancien. 2 Camas Louis XV, 1.60m de comprimento, rico
em madeira roxa (Mogno), marchetaria, saturada com bronzes esculpidos e dourado com
mercúrio, amarelo envelhecido.                            3.960 L’un à Um para 3.600 7.200

nº ordem 36 pag 226 2 camas de casal
marchetadas com aplicações em
bronze.Dormitório principal.
CR$30.000,00 (dormitário principal)

Cama para casal em madeira envernizada
com aplicações em bronze dourado com
marca na parte dianteira inferior da
cabeceira. "Bettenfelde-Paris". nº ordem -
333 e 355 Cabeceira e pés da cama
com trabalhos em incrustações de madeira
com parte estofada. Na parte superior da
cabeceira e dos pés, decorações em bronze
dourado formando esteira, setas, flores
plumas e rocalhas. Os pés com aplicações em
bronze dourado. Estilo Luiz XV.

Cama para casal em madeira envernizada
com aplicações em bronze dourado com
marca na parte dianteira inferior da
cabeceira. "Bettenfelde-Paris". Cabeceira e
pés da cama com trabalhos em
incrustações de madeira com parte
estofada. Na parte superior da cabeceira e
dos pés, decorações em bronze dourado
formando esteira, setas, flores plumas e
rocalhas. Os pés com aplicações em bronze
dourado. Estilo Luiz XV.

mes11

2.2  mobiliário
2.2.2.2 Mobiliário 

associado à escrita e leitura
Secretária 53.684 Maison Bettenfeld PQ12 Quarto Luis XV

Mesa-secretária com cartonnier em madeira e couro. A
mesa em madeira, ornamentada com flores e folhas em
metal dourado, uma espagnolette em cada uma das
quatro pernas, também em metal dourado; com duas
gavetas, uma de cada lado, tampo sinuoso em couro e
quatro pernas em cabriole. Em um dos extremos do
tampo ergue-se o cartonnier em bombée, ornamentado
com marchetaria floral, com oito gavetas em couro,
decorado por folhas e puxadores fitomorfos em metal;
encimado por relógio de fundo branco, números das
horas em algarismos romanos e número de minutos em
algarismo arábicos. Decorado com putto e galo também
em metal dourado. Estilo Luis XIV.

Final Séc XIX - Luis XIV 200x90x183
Madeira, metal e 

couro/ Marchetaria e 
talha

REGULAR NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 63.650,00 sem plaquinha de identificação
nº ordem 90 pag 227 Mesa bureau
c/relógio e gavetinha, guarnições s de
bronze  CR$30.000,00

nºordem 859 Mesa para escrever
tipo ministro, em pau rosa envernizada, com
decorações superpostas em bronze
envernizado com elementos decorativos em
forma de folhas, flores e guirlandas de flores.
Pernas sinuosas com bustos femininos em
bronze dourado, nos joelhos. tampo com a
parte central em couro marrom. borda do
tampo sinuoso em metal e madeira dourada.
uma gaveta pequena na parte lateral
esquerda e outra em frente a esta, do outro
lado da mesa. Estilo Regência. medindo:
1,90m de comprimento e 89cm de largura e
78cm de altura.

não encontrado

cad03

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira 53.307 D9 Sala de jantar

Cadeira em madeira, decorada com concha. Espaldar e
assento forrados em tecido. Quatro pernas em cabriole,
com travessa de ligação em formato de "x". Com friso
dourado nas pernas e na travessa.

107x53x56
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

ÓTIMO SIM

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM

Atualmente estão 24 em exposição na sala de
jantar.
Outros números: Mb. 081 P.L.Faz parte de um
conjutno de 34 cadeiras PR 53307 a 53320,PR
53559 a PR53610, PR53444 a53450 e 2 poltronas
de braço PR 53306/53444

nº ordem 475 Cadeira em madeira
pintada de creme, com as bordas alteadas
pintadas de dourado. Aba sinuosa tendo ao
centro uma forma conchoide limitada por
duas plumas recurvadas e duas meias lua.
Quatro pernas sinuosas com pés em forma
de pata de cabra. Travessa sinuosa em X
segura as quatro pernas. Encosto com a parte 
superior sinuosa e assento em veludo verde
garrafa preso a madeira por pequenas tachas
douradas.

nº ordem 666 Cadeira em madeira
pintada de creme com as bordas alteadas
pintadas de dourado. Aba sinuosa tendo ao
centro uma forma conchoide limitada por
duas plumas recurvadas e duas meias luas.
Quatro pernas sinuosas com pés em forma
de pata de cabra. Travessa sinuosa em X
segura as quatro pernas. Encosto com a
parte superior sinuosa e assento em veludo
verde garrafa preso a madeira por
pequenas tachas douradas

mes10

2.2  mobiliário
2.2.2.6 Mobiliário 

associado ao ato de pousar
Mesa de jantar 53.611 Maison Bettenfeld DEF10 Sala de jantar

Mesa de Jantar em madeira, com um pé central composto
da união de quatro pés decorados com volutas e folhas de
acanto e nas laterais, em cada um dos dois lados, dois pés
ligados por travessa de ligação decorados no mesmo
padrão do central, todos em dourado. O tampo é
composto por cinco tábuas, que podem ser colocados ou
retirados, aumentando ou diminuindo de tamanho. 

76x618x202 (com 
todas as tábuas; 

cada tábua tem em 
média 40cm de 

largura)

Madeira / Talha BOM SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 8.490,00

pag 617 Mettre les allonges et deux demie en acajou massif rèuni à une table de
forme ovale de1,40m por 1,80m, ayant 2 allonges en bois blanc celles-ci sont supprimées, faire
changement de caelispés pour 3 allonges en plus. Remis le dessus à neuf, et fait les raccords de
peinture pour le piètement.
Colocar as extensões e dois meio em mogno sólido reunidos em uma mesa oval de1,40m por
1,80m, sendo 2 extensões de madeira branca, estas são removivéis, fazer mudança dos slides
(mecanismo encontrado embaixo da mesa) para mais 3 alongamentos. Colocar o topo
novamente, e refazer a combinação da pintura para a base.

nº ordem 20 pag 226 Mesa de banquete
c/tampo de embuia e friso dourado
c/tabuas sobressalentes( para 20 pessoas)
CR$ 30.000,00 ( localização sala de jantar)

nº ordem 786 Mesa oval para
refeições, com tampo de imbuia envernizada,
com borda e aba dourada, pés em madeira
dourada recortda, e decorada, sendo 2 em
cada extremidade unidos por travação e um
central quadrilobádo.

nº ordem 889 Mesa oval para
refeições, com tampo de imbuia
envernizada, com borda e aba dourada, pés 
em madeira dourada recortda, e decorada,
sendo 2 em cada extremidade unidos por
travação e um central quadrilobádo,
medindo 270x70x58cm.

6.4.4 Instrumentos 
musicais

6.4.4.3  Cordofone Piano de cauda 53.554 Maison Bettenfeld DE3/4 Sala de música

Piano de cauda marca "STEINWAY & SONS" , decorado por 
E. Cavaillé-Coll ("1911"), Bettenfeld, com motivos
mitológicos, flores, folhas e instrumentos musicais;
pernas com travação em madeira dourada. Borda, aba e
parte da tampa, também em madeira dourada. (tubular
metallio action frame pat. aug. 10.11. Reissue dec. 30.
1879. / Steinway & Sons ; New york trade marks
Hamburg; registered' Oct' 31, 1876. July9, 1878. / Capo
D'astro Bar Pat. Nov. 30. 1875. Duplex Scale Pat May 14
1872 / Steinway Foundry Steel Casting )

Luis XV 105x272x57,5
Mardeira, marfim e 

metal / Talha
RUIM NÃO Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 106.090,00

nº ordem 729 Piano de cauda
marca "STEINWAY & SONS" , decorado ´por L.
Bettenfeld decorador Paris. Piano
internamente pintado em verde claro com
decorações em cores diversas, com motivos
mitológicos, flores, folhas e instrumentos
musicais, pernas com travação em madeira
dourada, recortada com bastante
movimentos. Borda, aba e parte da tampa,
também em madeira dourada.

nº ordem 856 Piano de cauda
marca "STEINWAY & SONS" , decorado por
L. Bettenfelde, decorador de Paris,
internamente pintado de verde claro com
decorações a cores diversas com motivos
mitológicos, flores, folhas e instrumentos
musicais. Pernas, aba e parte da tampa,
também em madeira dourada.

cad09

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira  53.555 Maison Bettenfeld D3 Sala de música
Cadeira em madeira dourada, decorada com folhas de
acanto. Espaldar com tabela ornamentada por rocalha.
Assento estofado. Pernas em cabriole. Estilo Luis XV.

Luis XV 99x8x44
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

ÓTIMO SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 850,00

nº ordem 730 Cadeira em madeira
dourada, com encosto vasado, trave sinuosa,
tendo na tebela sinuosa com concha, folhas e
flores e pernas. Aba com mesmo motivo.
Assento estofado recoberto de veludo verde
musgo, preso com galão verde. Cadeira
barroca.

nº ordem 847 Cadeira de madeira
dourada, com encosto oval, vasado,
quebrado nas extremidades superiores.
Tabela em forma de lua. Assento em
palhinha, com a frente redonda, pernas
retilineas com caneluras, almofada verde
musgo.

apa01

2.2  mobiliário
2.2.2.6 Mobiliário 

associado ao ato de pousar
Console 53.559 Maison Bettenfeld E3 Sala de música

Console em madeira dourada com quatro pernas, sendo
que duas centrais se juntam. Ornamentado com rocalhas,
flores e acanto; as duas pernas centrais possuem efigies,
uma em cada, viradas para o lado. Tampo em mármore.
Friso decorado com flores abaixo do tampo. Travessa de
ligação em curva, unindo as quatro pernas.

Luis XV 100x 130x50
Madeira e mármore / 

Talha
ÓTIMO NÃO Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 12.730,00
Faz par com: 53.562 No 
inventário de 1969 e 1972 uma cadeira com essa
descrição aparece com o número 53.188

pag 635 2 Consoles en bois doré, le dessus marbre vert Campan, et consoles
ètant en plan centré.2 consoles em madeira dourada, tampo de mármore verde Campan e
consoles no plano central.
  L’un à 2.875         5.750

nº ordem 734 Consolo em madeira
dourada com quatro pernas sinuosas sendo
que as 2 centrais se juntam, tendo por
motivos decorativos, uma concha ladeada
por 2 perfis femininos. As 2 pernas laterais
tem motivos decorativos fitomorfos e
geométricos. Medindo: 1,53m de
comprimento, 50cm de profundidade e
1,02m de altura.

nº ordem 859 Consolo em madeira
dourada com quatro pernas sinuosas sendo 
que as 2 centrais se juntam, tendo por
motivos decorativos, uma concha ladeada
por 2 perfis femininos. As 2 pernas laterais
tem motivos decorativos fitomorfos e
geométricos. Medindo: 1,35x0,50x1,02m

apa03

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Aparador 53.394 Maison Bettenfeld C1/2 Sala Luis XIV

Aparador retangular em madeira, com cinco portas sendo
as das duas extremidades em vidro e as demais em
madeira. Decoração de marchetaria boule em toda
superficie de madeira, a porta central apresenta
decoração de vaso com flores e folhas de acanto.
Ornamentado com aplicações, em bronze dourado, de
flores, folhas de acanto, um medalhão com efigie de Luis
XIV, e duas figuras, Sócrates com barba, vestido à grega,
no lado esquerdo, e Aspásia de Mileto, vestida à grega no
lado direito; com friso também em metal logo abaixo do
tampo. As portas de vidro revelam panejamento interno.
Tampo em mármore. Com oito pés bolacha.

Luis XIV 100x280x66

Madeira, metal, casco 
de tartaruga e 

mármore / 
Marchetaria e talha

BOM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 84.870,00

Pag 646 1 Grand Bahut, meuble d'appui Louis XIV, suivant dessin, existent
dans le geres des meubles de Boulle, avec marqueterie cuine et étami sur fond écaille et ébène,
bronzes finement ciselés et doré au mercure, dessus marbre en campan melangé. 1 grande
credenza(aparador) , móveis de apoio Louis XIV, de acordo com o desenho existem, no jeito dos
mobiliário de Boulle, com marchetaria cozida sendo o fundo em casco/ carapaça de tartaruga e
ébano, bronzes finamente cinzelados e dourados com mercúrio, tampo de mármore em Campan
misturado.

   12.950Montant11.780

nº ordem 14 um grande movel composto
de 3 corpos de Boulle CR$150000,00(
localização salão de visitas)

nº ordem 549 Armário retangular
em ebano com encrustações em metal e
tartaruga. Decorações superpostas em
bronze dourado, cinco portas, sendo as das
extremidades com vidro e a central com um
medalhão com a efige de Luis XIV. Tampo de
mármore vermelho escuro rajado de rosa.

nº ordem 712 Armario retangular
em ébano com incrustações em metal e
tartaruga. Decorações superposta em
bronze dourado, cinco portas, sendo as das
extremidades com vidro e a central com
um medalhão com a efige de Luiz XIV.
Tampo de mármore vermelho escuro
rajado de rosa

apa05

2.2  mobiliário
2.2.2.4  Mobiliário 

associado à guarda e 
exposição

Aparador 53.551 Maison Bettenfeld EF3 Sala Luis XIV

aparador retangular composto de corpo único, com três
portas, encimados por três tampos de mármore preto,
interligados com envidraçados que revelam um
panejamento interno. Decorado com marchetaria boulle
em toda superficíe de madeira. Ornamentado, em bronze
dourado, por conchas, rosetas, acantos e efigies (no
módulo central) e a frente de cada porta há uma cena
mitológica. Com frisos também em metal dourado. Com
dez pés estilizados.

Luis XIV 109x296x 60

Madeira, metal, casco 
de tartaruga e 

mármore / 
Marchetaria e talha 

RUIM NÃO Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 84.870,00
nº ordem 88 pag 227 um grande móvel de
Boulle c/tampo de mármore CR$
80.000,00 (localizaçao Galeria) 

nº ordem 726 Armário em três
corpos laterais, com aplicações em ébano e
incrustações em metal com decorações
superpostas em bronze dourado com
motivos mitológicos. Três tampos de
mármore, sendo os dois laterais em preto;
um deles rajado de cinza e o outro de
mostarda. Tampo do centro rajado de preto,
branco e cinza.

nºordem 853 Armário com três
corpos laterais, com aplicações em ébano e
incrustações em metal com decorações
superpostas em bronze dourado com
motivos mitológicos. Três tampos de
mármore, sendo os dois laterais em preto;
um deles rajado de cinza e o outro de
mostarda. Tampo do centro rajado de
preto, branco e cinza.

can04

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Canapé 53.530 Maison Bettenfeld D1 Sala Luis XIV

Canapé para três pessoas com assento, accoudoir e
espaldar estofados em tecido. Estrutura em madeira
apresenta talha de flores e conchas por toda sua
superfície. Com oito pernas em cabriole, terminadas em
pés de corça.

Luis XV 104x173x70
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

BOM SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 2.120,00

Faz parte de um conjunto com 9 cadeiras /53.531
53.533/ 53.535/ 53.544/ 53.545/53.546/
53.548/53.549. 2 canapes (53.530 e 53.550

Pag 647 1 Canapé creme de piano, bois sculpté et doré, en harmonie
avec les sieges precedents, recouverts de tapisserie au point. 1canapé creme de piano, madeira 
esculpida e dourada, em harmonia com os assentos anteriores, revestida com ponto de
tapeçaria.

nº ordem 13 pag 226 qconjunto estofado
estilo Luis XV composto de 1 sofa e 9
poltronas forrado c/ finissimas tapecarias
de Bauvais motivos segundo Oudry,
Boucher, J.B.Huet e Casanova
CR$500.000,00( localização salao de
visitas)

nº ordem 705 Sofá para três
pessoas em madeira dourada. Encosto apoio
para os braços e assento em veludo verde
garrafa. Estilo Luis XV.

nº ordem 832 Sofá para três
pessoas em madeira dourada. Encosto
apoio para os braços e assento em veludo
verde garrafa. Estilo Luis XV.localização s2

Pag 654                  1 Grand piano à queue,marque Steinway, longueur 2.75m, largeur 1.58m, grand modèle de 
concert, cadre en cuir, cordes croisé, 7 octons 1/3 portant le n° d'ordre 125836. 

1 piano de cauda, marca Steinway, comprimento 2,75 m, largura 1,58 m, modelo grande para concerto, estrutura de 
couro, cordas cruzadas, 7 octons 1/3 tendo o número de ordem 125836.

Toute la partie de dècoration êtant executée par nous d'après le modele de claviers existant au Musée de 
Cluny.Toda a parte de decoração sendo executada por nós de acordo com o modelo de teclado existente no Museu 
de Cluny. Ce piano 8 pieds, le piètement, l’entreframbre , et la construction de lacaisse etau en bois sculpté et doré a 
L’or fin. Le dessus et les côtes de la caisse etant ornés de pentures, savoir : Este piano tendo 8 pés, estrutura da base, 

entrelaçada, e a construção da caixa de madeira esculpida e dourada com ourofino . O topo e os lados da caixa 
sendo decorados com pinturas a saber: Sur le devant, ce ci-dessus du clavier, em panneau formant 4 motif de 

sculpture em bois doré et 3 medallons paints «Fleurs Nacrées ». Na frente, em acima do teclado, um painel 
formando 4 padrões de escultura em madeira dourada e 3 medalhões pintando "flores peroladas". Le clavier avec 

parties sculpté et 3 guirlande de fleurs. O teclado com peças esculpidas e 3 grinalda de flores. Autour de la caisse : 4 
petitis panneaux avec ornaments fleur et camaïeux et 3 grands panneaux avec ornements, fleur et figures.                                     

Ao redor da caixa: 4 pequenos painéis com ornamentos de flores ton sur ton e 3 grandes painéis com ornamentos, 
flores e figuras. Sur les dessus du piano un grand panneau avec une riche bordure et un ornament centrale. Sur le 

devant en encadrement de fleurs avec attribus de musiques. Na parte superior do piano, um grande painel com uma 
borda rica e com um enfeite central. Na frente, emoldurado por flores com atributos musicais. A l'inverse de ce 

grand panneau, a l'intérieur, une decoration representant une scene pastorale, avec ornaments et guirlandes de 
fleurs. Sur le devant decoration fleurs et ornaments. Em contraste com este grande painel, no interior, uma 

decoração representando uma cena pastoral, com ornamentos e guirlandas de flores. Na decoração da frente flores 
e ornamentos.  Tous ces peintures rehausses d’or, l’harmonisant avec l’ensambles general du meuble, execution trés 

fine e trés soigne. Todas estas pinturas foram realçadas com ouro, harmonizando-as com a aparência geral do 
mobiliário, uma execução muito fina e muito cuidadosa.A l'intérieur, clavier et planches tirants en Citronnier avec 

filets bois rose. Pour l’ensemble du meuble, compris le surplace de tout le pietement et de la caisse, style Louis XIV. 
Por dentro, teclado e pranchas em tiras de citronela com filetes de madeira rosa. Para todos os móveis, incluindo o 

   encaixe no local de toda a base e da caixa, es lo Louis XIV.       31.500Escompte 10 de 5%l’une – 28.500
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pol11

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira de braços 53.531 Maison Bettenfeld F1 Sala Luis XIV

Cadeira de braços, em madeira dourada. Espaldar reto à la 
reine; braços sinuosos. Decorada com flores e folhas
talhadas. Espaldar, accoudoir e assento em tecido. Com
quatro pernas em cabriole. Estilo Luis XV.

Luis XV 96x74x63
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

BOM SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 1.280,00

Faz parte de um conjunto com 9 cadeiras /53.531
53.533/ 53.535/ 53.544/ 53.545/53.546/
53.548/53.549. 2 canapes (53.530 e 53.550

Pag 647 2Fauteuils en bois sculpté et doré modele n°27, gaine tendus a
chassis, recouverts de tapisserie au point. 2 Poltronas esculpidas e douradas modelo n°27, chassi
estendido com cobertura, coberto com ponto de tapeçaria.

   2.875l’uneA unidade – 2.6005.200

nº ordem 13 pag 226 qconjunto estofado
estilo Luis XV composto de 1 sofa e 9
poltronas forrado c/ finissimas tapecarias
de Bauvais motivos segundo Oudry,
Boucher, J.B.Huet e Casanova
CR$500.000,00( localização salao de
visitas)

nº ordem 706 Cadeira de braços,
em madeira dourada. Encosto, apoio para
nraços e assento em veludo verde. Estilo Luis
XV.

n º ordem 833 Cadeira de braços,
em madeira dourada. Encosto, apoio para
nraços e assento em veludo verde. Estilo
Luis XV.

can05

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Canapé 53.542 Maison Bettenfeld H1/2 Sala Luis XIV

Canapé para três pessoas com assento, accoudoir e
espaldar estofados em tecido. Estrutura em madeira
apresenta talha de flores e conchas por toda superfície.
Com sete pernas em cabriole, terminadas em pés de
corça. Estilo Luis XV.

Luis XV 105x215x70
Madeira e tecido / 
talha e estofaria

BOM SIM Eduardo 
Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 2.120,00

Faz par com 53.543 (INEPAC
5176)+B:ABY39J:VY39J:VY39J:VY39J:V

nº orderm 45 pag 226 dois canapes de
madeira dourada e forrada com finíssima
tapeçaria de BeuavaisCDR$ 60.000,00
(localização biblioteca)

mer01

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos  Meridiana 53.164 Maison Bettenfeld M3/4 Salão Império

Méridienne em madeira, forrada em tecido azul. O braço
do lado direito é o mais baixo e o esquerdo o mais alto,
ambos terminados em voluta. Decorado, na parte
inferiror, com aplicação de elementos fitomorfos em
metal dourado. Quatro pés em garra decorados com
aplicação de folha de acanto em metal dourado. 

Império 90x155x77 cm
Madeira, metal e 
tecido / talha e 

estofaria
ÓTIMO SIM Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM

sob forro do meridien foi encontrado o mesmo
tecido que esta estofando o trono. Indica que o
tecido existente não é original

pag 630 Canapé, Lit de repos, acajou et bronze doré, recouvert de velour de Gênes, en harmonie
de ton avec des rideaux. Canapé, cama de repouso, mogno e bronze dourado,coberto com
veludo de Gênova, em harmonia de tom com as cortinas.

   o conjunto3.230(?)  Montante   1.980

nº ordem 89 pag 227 conjunto estilo
Império, com sofá,1 pequeno armário, 
porta-chapéus, banquinho e porta-papéis.
Há dúvida se essa descrição é do referido
bem 

Nº ordem 321 Recamier (meridiano, para
dormir a cesta) em madeira escura forrada de 
veludo praisé. Pés em garra. Estilo Império

nº ordem 526 Meridiano(para dormir a
cesta) em madeira escura forrada de
veludo fraisé. Pés em garra.Estilo Império.
Localização Salão Imperio

pol01

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Poltrona 53.165 Maison Bettenfeld M4 Salão Império

Poltrona bergère estilo império em madeira,
ornamentada com apliques de flores e folhas em metal
dourado. Espaldar, assento e accoudoir estofado em
tecido. Quatro pernas com apliques de flores também em
metal dourado.

Império 83x74x64
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
ÓTIMO SIM Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

não FAZ PAR COM 53.166
nº ordem 10 pag 226 Duas poltronas
estofadas, estilo Imério CR$ 3.000,00
(localização Hall e escadaria principal)

nº ordem 322 e 323 Poltrona em madeira
escura com decorações em bronze dourado,
forrada de damasco ouro. Estilo Império.

n º ordem 527 e 1168 Poltrona em madeira
escura com decorações em bronze
dourado, forrada de damasco ouro. Estilo
Império.

pol03

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira de braços 53.229 Maison Bettenfeld N3 Salão Império

Cadeira de braços estilo império em madeira;
ornamentada com apliques de flores em metal dourado.
Espaldar, assento e accoudoir estofados em tecido.
Quatro pernas, sendo as duas dianteiras estilizadas no
mesmo padrão.

Império 103x71x60
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
BOM PARCIAL Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 1.280,00 Faz parte de um conjunto de seis cadeiras iguais
(53.229/53.230/53.376/53.377/53.511/53.512 
CANAPES 53.231 E 53.512)

Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

pag 649 6 Fauteuis style Empire en acajou poli, patiné, avec bronzes
ciselés et doré au mercure, au modele de l’Hotel de Beauharnais, gaine tendus et recouverts en
soierie, en harmonie avec les tentures de la salle de billard. 6 Poltrona estilo império em mogno
polido, patinados, com bronzes esculpidos e dourada com mercúrio, modelo do Hotel de
Beauharnais, esticado e coberto de seda, em harmonia com as cortinas da sala de bilhar.

   1.375l’uneA unidade – 1.2507.500

nº ordem 56 pag 226 um conjunto de 2
sofas, 6 poltronas e 4 cadeiras estofadas
estiloo imério c/guarniçõs de bronzeCR$
72.000,00 (localização - salão de estar -
living Room)

nº ordem 385/ Poltrona em madeira
castanho avermelhada, com decorações
superpostas em bronze dourado. Encosto,
assento e meio braço estofado em brocado
de fundo ouro e decorações. Estilo Império. 

nº ordem 582 Cadeira de madeira
castanho avermelhado com decorações
superpostas em bronze dourado. Assento e
encosto estofado em tecido estampado
preso por um galão verde. Estilo Império.

can01

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Canapé império 53.231 P7 Salão Império

Canapé para dois lugares, estilo império, em madeira,
ornamentado com apliques de elementos fitomorfos em
metal dourado. Espaldar, assento e accoudoir estofados
em tecido. Seis pernas estilizadas.

Império 110x132x 64
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
BOM PARCIAL Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 4.250,00
Faz parte de um conjunto de seis cadeiras iguais
(53.229/53.230/53.376/53.377/53.511/53.512 
CANAPES 53.231 E 53.512)

Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

Pag 650 2 Canapés de 1.30m de long, en harmonie avec les fauteuis ci-
dessus, acajou poli, patiné, avec bronzes doré au mercure, gaines tendús et recouvert de soirie,
avec pasmenterie. 2 Canapés de 1,30m de comprimento, em harmonia com o mobiliário acima,
mogno polido, patinado, com bronzes dourados com mercúrio, bainhas esticadas/ tencionadas e
cobertos de seda, com passanamaria.

   2.975l’uneA unidade – 2.7005.400

nº ordem 56 pag 226 um conjunto de 2
sofas, 6 poltronas e 4 cadeiras estofadas
estiloo imério c/guarniçõs de bronzeCR$
72.000,00 (localização - salão de estar -
living Room)

nº ordem 387 Sofá para duas
pessoas em madeira castanho avermelhado
com decorações superpostas em bronze
dourado. Encosto reto , assento e meio braço
em brocado fundo ouro e decorações areia.
Duas pernas traseiras inclinadas para fora e
três pernas dianteiras retas.

nº ordem 584 Sofá para duas
pessoas em madeira castanho
avermelhado com decorações superpostas
em bronze dourado. Encosto reto , assento
e meio do braço em brocado fundo ouro e
decorações areia. Duas pernas traseiras
inclinadas para fora e três pernas dianteiras
retas

cad04

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira 53.372 Maison Bettenfeld M8 Salão Império
Cadeira estilo império em madeira, ornamentada com
aplicação de flores e folhas, em metal dourado. Espaldar e
asento forrado em tecido. Quatro permas estilizadas. 

Império 100x55x54
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
BOM PARCIAL Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 1.280,00 Conjunto de 5 cadeiras
53.372/53.373/53.374/53.375/ 53.573

Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

Pag 650 4 Chaises Empire, en harmonie, acajou poli, patiné, avec
bronzes ciselés et doré au mercure, gaines tendús et recouvert de soirie. 4 Cadeiras Imperio, em
harmonia, mogno polido, pintado, com bronzes esculpidos e dourado com mercúrio, bainhas

   es cadas/ tencionadas e cobertas com seda.                         960l’uneA unidade – 880   3.520

nº ordem 56 pag 226 um conjunto de 2
sofas, 6 poltronas e 4 cadeiras estofadas
estiloo imério c/guarniçõs de bronzeCR$
72.000,00 (localização - salão de estar -
living Room)

nº ordem 527 Cadeira de madeira,
castanho avermelhado, com decorações
superpostas em bronze dourado. Assento e
encosto estofado em tecido estampado
preso por um galão verde. Estilo Império.

nº ordem 693 Cadeira de madeira
castanho avermelhado com decorações
superpostas em bronze dourado. Assento e
encosto estofado em tecido estampado
preso por um galão verde. Estilo Império.

pol05

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Poltrona 53.380 Maison Bettenfeld N6 Salão Império

Poltrona bergère em madeira, ornamentada com
aplicação de elementos fitomorfos e duas esfinges gregas,
uma de cada lado na terminação dos braços, em metal
dourado. Espaldar finalizado em voluta. Assento,
espaldar, parte interna dos braços e parte externa do
espaldar estofados. Com quatro pernas. 

império 102x68x90
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
REGULAR NÃO Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 2.120,00 Par com a 53.381
Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

Pag 649 2Bergères de style Empire en acajau poli, patiné, avec bronzes
ciselés et doré au mercure, au modele 133, avec dossier centre et Sphinx, gaine tendus, les fonds
a coussin plumes et peau, recouverts de velours de Gênes, ornès de clous dorés et
passementeries. 2 Bergères estilo Império, em mogno polido, pintado e ornamentos em bronzes
esculpidos e dourados com mercúrio., modelo n ° 133, com encosto centralizado e com Esfinge,
bainha esticada, acolchoado dos fundos em penas e pele, coberto com veludo de Gênova,

   adornado com tachas douradas et adornadas com duplo viés.  1.500l’uneA unidade – 1.3502.700

nº ordem 58 pag. 226 Duas poltrons,
|Imério, estofadas c/ figuras de esfinges de 
bronze

nº ordem 535 Cadeira de braços
em madeira castanho avermelhado, com
decorações em broze dourado. Assento e
encosto em veludo verde garrafa. Encosto
com as extremidades recurvadas para atrás.

nº ordem 700 cadeira de braço em
madeira castanho avermelhado com
decorações em bronze dourado. Assento e
encosto em veludo verde garrafa. Encosto
com as extermidades recurvadas para trás.

pol06

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos poltrona 53.398 Maison Bettenfeld O4 Salão Império

Poltrona em madeira com assento, espaldar e accoudoir
forrados em tecido. Decorada com aplicação de
elementos fitomorfos em metal dourado e com dois
cisnes, um em cada lado, embaixo do braço, também em
metal dourado.

império 111x84x70 cm
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
ÓTIMO PARCIAL Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 4.250,00

conjunto de 2 sofas de 4 lugares PR
53.400/53.403) e 6
poltronas(53.398/53.399/53.401/53.402/53.406/
53.407

Pag 649 6 Fauteuilles Bergères de style Empire en acajou poli, patiné,
avec bronzes ciselés et doré au mercure, au modele de l’Hotel de Beauharnais. Les accanduis avec
de cygne en bronze dorés, gaine tendus, les fonds a coussin plumes et peau, passementeries as/
ortés, en toile large en mordecai.
6 Poltronas Bergères estilo império mogno polido, patinado, com bronzes esculpidos e dourados
com mercúrio, modelo do Hotel de Beauharnais. Os apoios de braços com cisne de bronze
dourado, bainha esticada, acolchoado dos fundos em penas e pele, passanamaria as/ ortés, lona
larga e fracionada.

   1.850l’une– 1.6509.900

nº ordem 57 pag 226 Um dito de 2 sofás
grandes e 6 poltronas, estofadas c/figuras
de cisnes de bronze nos braços
CR$50.000,00( salão de estar - living room)

nº ordem 573 Poltrona em madeira
castanho avermelhado, com a ligação dos
braços em forma de cisne em madeira
dourada. Aplicações em bronze dourado,
encosto, apoio para os braços e almofada do
assento em veludo cor de pessego.

nº ordem 716 Poltrona em
madeira castanho avermelhada, com a
ligação dos braços em forma de cisne, em
madeira dourada. Aplicações em bronze
dourado, encosto, apoio para os braços e
almofadas do assento em veludo pêssego.

can02

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Canapé 53.400 Maison Bettenfeld P5 Salão Império

Canapé com três lugares em madeira, com assento,
espaldar e accoudoir forrados em tecido. Decorado com
aplicação de elementos fitomorfos em metal dourado e
com dois cisnes, um em cada lado, embaixo do braço,
também em metal dourado. 

Império 120x190x76 cm 
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
ÓTIMO PARCIAL Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 8.490,00

conjunto de 2 sofas de 4 lugares PR
53.400/53.403) e 6
poltronas(53.398/53.399/53.401/53.402/53.406/
53.407

Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

Pag 649 2 Canapés de 2m de long, as toutés avec fauteuil precedents,
garniture à coussin et en clous de fleurs. 2 Sofás de 2m de comprimento, todas as

   Como as poltronas acima, estofamento e tachas em flores 4.950l’une – 4.5009.000

nº ordem 57 pag 226 Um dito de 2 sofás
grandes e 6 poltronas, estofadas c/figuras
de cisnes de bronze nos braços
CR$50.000,00( salão de estar - living room)

nº ordem 573 Sofá para quatro
pessoas, em madeira castanho avermelhado
com a ligação dps braços em forma de cisne,
em madeira dourada. Aplicações decorativas
em bronze dourado. Encosto, apoio para os
braços e assento em forma de almofadão em
veludo pessego.

nº ordem 718 Sofá para quatro
pessoas em madeira castanho
avermelhada, com a ligação dos braços em
forma de cisne, em madeira dourada.
Aplicações decorativas em bronze dourado.
Encosto, apoio para os braços e assento em 
forma de almofadão em veludo pêssego.
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MIDIA DIGITAL
CONTROLE

Imagem Classe Classe especifica
Título / Nome (TERMO 

ESPECIFICO)
Nº de patrimônio Autor

Coordenada 
Topografica

Específica Descritivo Data / Estilo
Dimensões (cm) ( 

LxAxP)
Técnica / Material

Estado de 
Conservação

relatório 
conservacao e 

restauro
Aquisição Proprietário

Proteção 
Legal

Seguro 
Valor de 
avaliação

dados historicos inscrições FONTE 1 (1911) FONTE 2(1947) FONTE 3(1969) FONTE 4(1973)

PALÁCIO DAS LARANJEIRAS

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA MESTRADO EM MEMORIA E ACERVO - SIMONE ALGEBAILE 

HISTÓRICO DADOS FÍSICOS AREA TÉCNICAIDENTIFICAÇÃO

INVENTÁRIO

FONTE 

38

39

cad06

2.2  mobiliário 2.2.2.1  Assentos Cadeira de balanço 53.432 Maison Bettenfeld P5 Salão Império

Poltrona de balanço em madeira, ornamentada com
apliques de flores e folhas em metal dourado. Espaldar e
assento estofado em tecido. Duas pernas de balanço,
terminadas em volutas. Estilo império.

Império 98x72x116
Madeira, metal e 
tecido / Talha e 

estofaria
ÓTIMO SIM Eduardo 

Guinle

Casa Civil do 
Governo do 

Estado do Rio 
de Janeiro

Iphan / 
Inepac

SIM R$ 2.120,00 Par com a 53.433
Bettenfeld- Paris na
travessa traseira

Pag 656              2
berceuses - fauteuil en acajou poli et bronzes dorés gaine recouvres de tapisseirie d´Aubusson
(non fourni) . 2 poltronas de balanço em mogno polido e bronzes dourados cobertos com
tapeçaria de Aubusson ( nao forncecido) ( 20450
avec Tapisseries Aubusson) montant 900    1800

nº ordem 47 pag. 226 duas cadeiras de
balanço forradas de tapeçaria. Estilo
Império CR$ 16.000,00

nº ordem 608 Cadeira de balanço,
em madeira castanho avermelhado,
envernizado com decorações em bronze
dourado. Encosto inteiriço e assento e costas
estofados em brocado ouro e areia. Estilo
Império.

Cadeira de balanço, em madeira castanho
avermelhado com decorações em bronze
dourado. Encosto inteiriço e assento e
costas estofados em brocado ouro e areia.
Estilo Império.Consta como transferido
sem informar local
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APÊNDICE 3 - Manual de limpeza e conservação do Palácio das Laranjeiras 

 

REDIGIDO POR: 

SIMONE CARVALHAR DAMASCENO ALGEBAILE 

DIRETORA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

A partir do manual de limpeza e conservação enviado pela Concrejato Obras Especiais 

 

Este manual visa orientar os funcionários terceirizados que fazem a limpeza do Palácio das 

Laranjeiras e deve ser entregue a eles juntamente com os EPI (equipamentos de proteção 

individual). 

O supervisor deve ler e orientar os funcionários a seguirem as orientações aqui prescritas 

e, em caso de qualquer dúvida, procurar o Departamento de Conservação e Restauro. 

 

NÃO LIMPAR: 

 

● PINTURAS ARTISTICAS. (QUADROS E MOLDURAS) 

● ESCULTURAS. 

● JARROS, PRATOS E OUTRO OBJETOS DECORATIVOS. 

 

ESTE TRABALHO SERÁ REALIZADO PELA EQUIPE ESPECIALIZADA DE 

CONSERVADORES - RESTAURADORES. 

 

NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE NENHUM PRODUTO QUÍMICO PARA 

REMOÇÃO DE MANCHAS OU SUJIDADES MAIS COMPLEXAS. CASO OS 

PROCEDIMENTOS ABAIXO RELACIONADOS SE MOSTREM INEFICAZES 

PEÇA O AUXÍLIO DE UM PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO 

E RESTAURO. 

 

ÁREA INTERNA: 

 

Piso de marchetaria 

 

DIARIAMENTE: 

1. Limpeza diária do piso de madeira laminado apenas com um pano seco, aspirador ou 

vassoura de pelo. Piso limpo sem a utilização de químicos é sinônimo de piso vigoroso 

e com vida longa. 

2. Se houver perda de brilho e vigor na madeira do piso, poderá ser utilizado um renovador. 

O renovador Bona Care é ideal para renovação dos pisos de madeira envernizados e não 

encerados. Este renovador cobre até 70% dos riscos superficiais, criando uma película 

protetora no piso. 
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SEMESTRALMENTE (OU EM CASO DE NECESSIDADE ISOLADA): 

Colocar tapetes nas áreas de tráfego mais intenso. Nos móveis, utilizar sempre protetores de 

piso de materiais sintéticos. 

1. Evitar o uso de água, vinagre, sabão, cera ou limpeza a vapor. Vinagre e água 

desgastam e mancham a madeira. Cera e sabão deixam resíduos, facilitando o 

aparecimento de manchas e a consequente degradação da camada de proteção. 

2. A limpeza com pano muito úmido provoca a movimentação da madeira, além de 

remover o rejunte entre as lâminas. 

3. Nas madeiras mais claras, a umidade do pano pode provocar manchas pretas no 

rejunte e em pequenas fissuras na camada de verniz. Não use produtos de limpeza 

com álcool, querosene ou outros solventes, ou que tenham que ser diluídos em um 

balde com água. Esses líquidos afetam a madeira e o verniz de acabamento. Hoje, 

já existem no mercado produtos próprios para manutenção. 

4. No caso da existência de manchas, segue abaixo uma lista de produtos limpadores para 

serem aplicados somente no local da mancha. Leia sempre as instruções antes do uso. 

 

Limpadores (ex.: limpador W&W, limpador máster F90, limpador Clenear, da Bona. 

 

Pisos de mosaico (hall de entrada, varandas cobertas, corredores e sala de almoço) 

 

DIARIAMENTE: 

1. Varrer toda a área. 

2. Passar solução detergente com “mop”. 

 

MENSALMENTE: 

1. Isolar toda a área. 

2. Varrer toda a área. 

3. Diluir em um balde espremedor, o removedor “Jato”, da “Johnson”, na proporção de 

1:4 litros de água. 

4. Aplicar a solução com “mop pó” (vassoura tipo esfregão em tecido de rayon) sobre toda 

a superfície. 
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5. Passar sobre o piso molhado com a solução, enceradeira de 175 r.p.m. equipada com 

disco cor preta marca “3M”, devagar sobre toda a área, SEM ATINGIR AS 

EXTREMIDADES DENTRO DA ÁREA DELIMITADA PELA MOLDURA DO 

PISO. As áreas próximas à parede deverão ser feitas de forma manual. 

6. Os furos no piso não são ralos! São saídas de ar condicionado. 

7. Remover, com rodo e/ou aspirador de líquido, o resíduo da solução e sujidades 

desprendidas. 

8. Enxaguar o piso com água limpa e secar. 

9. Aplicar cera líquida para mármores Bellinzoni RR1. 

 
Pisos de mosaico (áreas molhadas, copa, cozinha, varandas) 

COZINHA 

NÃO JOGAR ÁGUA SOBRE O PISO QUENTE PELO USO DO FORNO E DO 

FOGÃO. ESSE PROCEDIMENTO DESCOLA AS TESSELAS!!! 

 

VARANDAS E OUTRAS AREAS INSOLADAS 

NÃO JOGAR ÁGUA SOBRE O PISO QUENTE OU SOB SOL FORTE. ESSE 

PROCEDIMENTO DESCOLA AS TESSELAS!!! 

NÃO DEIXAR ÁGUA EMPOSSADA NAS VARANDAS. 

 

DIARIAMENTE: 

1. Isolar toda a área. 

2. Varrer toda a área. 

3. Aplicar com “mop pó” sobre todo o piso com detergente neutro (Detertec). 

 

MENSALMENTE: 

1. Isolar toda a área. 

2. Varrer toda a área. 

3. Diluir, em um balde espremedor, o removedor “Jato”, da “Johnson”, na proporção de 

1:4 litros de água. 

4. Aplicar a solução com “mop pó” (vassoura tipo esfregão em tecido de rayon) sobre toda 

a superfície. 

5. Passar sobre o piso molhado com a solução, enceradeira de 175 r.p.m. equipada com 

disco cor preta marca “3M”, devagar sobre toda a área, SEM ATINGIR AS 

EXTREMIDADES DENTRO DA ÁREA DELIMITADA PELA MOLDURA DO 

PISO. As áreas próximas à parede deverão ser feitas de forma manual. 
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6. Os furos no piso não são ralos! São saídas de ar condicionado. 

7. Remover, com rodo e/ou aspirador de líquido, o resíduo da solução e sujidades 

desprendidas. 

8. Enxaguar o piso com água limpa e secar. 

9. Aplicar cera líquida para mármores Bellinzoni RR1. 

 

 

Ornamentos do forro 

 

Os ornatos da sancas decoradas deverão ser espanados com pincel, tipo trincha de cerdas 

macias, limpo e seco, para não danificar o douramento e a volumetria. 

 

Esquadrias 

 

DIARIAMENTE: 

 

Área em madeira 

1. Limpeza com uma flanela limpa e seca e trincha de cerdas macias e secas. 

2. Não use qualquer tipo de produto, tais como sabões, palhas de aço, álcool ou lustra 

móveis. 

3. NUNCA aplicar qualquer produto químico ou abrasivo na madeira. 

4. NUNCA utilizar água ou mesmo panos úmidos para a limpeza da madeira. 

 

Vidros 

NUNCA ASPERGIR O LIMPA VIDRO OU ÁLCOOL DIRETAMENTE NO VIDRO E, 

SIM, NO PAPEL OU PANO E LIMPAR A SUPERFÍCIE. 

Limpeza padrão com limpa vidro/álcool e papel absorvente em pequena quantidade para que 

os produtos NÃO ESCORRAM NA PARTE DE MADEIRA, MANCHANDO OU 

DANIFICANDO A MESMA. 

 

Espelhos 

NUNCA ASPERGIR O LIMPA VIDRO OU ÁLCOOL DIRETAMENTE NO VIDRO E, 

SIM, NO PAPEL OU PANO E LIMPAR A SUPERFÍCIE. 

Limpeza padrão com limpa vidro/álcool e papel absorvente em pequena quantidade para que 

os produtos NÃO ESCORRAM NA PARTE DE MADEIRA/DOURAMENTO, 

MANCHANDO OU DANIFICANDO-AS. 
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Mármores em geral 

Os mármores de pias, peanhas, tampos de mobílias e corrimão da escada deverão ser limpos 

com tecido macio, limpo e seco. 

Somente deverá ser utilizada química quando esta perder o brilho. Neste caso, usar cera 

Bellinzoni em pasta, em pequena quantidade, espalhando bem e executando polimento com 

flanela seca. Esse procedimento deve ser executado pela equipe de restauradores, pois a cera é 

de difícil aplicação e polimento. 

 

 

 

DIARIAMENTE: 

1. Utilizar somente trincha de seda para a remoção de sujeira. 

2. Quando necessário, usar pano macio umedecido em água destilada com aplicação 

delicada sobre a superfície de peças decorativas. 

3. Nas escadas, guarda corpos, colunas e balaustradas, utilizar detergente neutro diluído 

em água comum (3% de detergente neutro para 1 litro de água). 

4. Remover completamente os resíduos da água com detergente neutro utilizando somente 

água. 

NUNCA aplicar qualquer outro produto químico, tais como CLORO ou abrasivos. 

É COMPLETAMENTE VETADO O USO DE LIXAS NOS MÁRMORES. 

 

Paredes, mobiliário e arandelas em madeira e folheados a ouro (salão Luís XIV, sala de 

música e Fumoir) 

 

DIARIAMENTE: 

1. Limpeza com flanela ou trincha de cerdas macias para remoção de poeira. 

2. Nenhum produto abrasivo, como esponjas de cerdas verdes e produtos químicos, 

deve ser passado na área dourada. 

3. NUNCA aplicar qualquer produto químico ou abrasivo sobre o ouro. 

4. NUNCA utilizar água ou mesmo panos úmidos para a limpeza do ouro. 

 

Tecidos dos estofamentos: 

5. Para eliminação da poeira, use escova com cerdas macias ou aspirador de pó de baixa 

rotação. 

6. Em caso de necessidades de se retirar manchas, usar um pano úmido limpo, esponja ou 

papel absorvente, sem comprimir o tecido. 

 

MENSALMENTE: 

Tecidos: 

Limpeza com pano úmido e sabão neutro para tecidos de poliéster e lã. Já os tecidos a 

base de poliuretano só poderão ser limpos a seco. 
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Paredes e mobiliário em madeira (Boudoir, quarto des enfants, Salão Império e 

biblioteca) 

 

DIARIAMENTE: 

 

Paredes em madeira: 

1. Limpeza com uma flanela limpa e seca e trincha de cerdas macias e secas. 

2. Não use qualquer tipo de produto, tais como sabões, palhas de aço, álcool ou 

lustra móveis. 

3. NUNCA aplicar qualquer produto químico ou abrasivo na madeira. NUNCA 

utilizar água ou mesmo panos úmidos para a limpeza da madeira. 

 

Metais: 

Esse procedimento também se aplica aos metais aplicados a paredes, mobílias, 

mármores, esquadrias, guarda corpo e outros. 

 

1. Utilizar somente trincha de seda para a remoção de sujeira. 

2. Nunca usar polidor ou outro produto químico, pois estes removerão a camada 

protetiva, causando oxidação dos mesmos. 

3. NUNCA utilizar água ou mesmo panos úmidos para a limpeza. 

 

Guarda corpo de ferro da galeria: 

1. Utilizar somente trincha de seda para a remoção de sujeira. Limpar com frequência 

para evitar acúmulo de poeira. 

2. Quando necessário, usar pano macio umedecido em água destilada com aplicação 

delicada sobre essa superfície. 

3. NUNCA aplicar qualquer produto químico ou abrasivo. 

 

Lustres: 

1. Utilizar somente trincha de seda para a remoção de sujeira. 

2. Limpar com frequência para evitar acúmulo de poeira. 

3. Quando necessário, usar pano macio umedecido em água destilada com aplicação 

delicada sobre a superfície metálica e borrifar a água destilada nos cristais. 

4.  NUNCA aplicar qualquer produto químico ou abrasivo. 

 

Elevador decorado: 

1. Utilizar somente trincha de seda para a remoção de sujeira. 

2. Limpar com frequência para evitar acúmulo de poeira. 

3. Nunca aplicar qualquer produto químico ou abrasivo sobre o ouro e arredores. 

4. NUNCA utilizar água ou mesmo panos úmidos para a limpeza do ouro. 

 

Banheiro de mármore: 

1. NUNCA UTILIZAR ÁGUA SANITÁRIA. 

2. NÃO JOGAR ÁGUA NO PISO. 



140 

 

 

 

3. A REMOÇÃO DA FERRUGEM DEIXADA PELA ÁGUA DEVE SER 

EXECUTADA SEMANALMENTE PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO. 

4. Limpar diariamente as peças sanitárias em mármore com pano úmido com 

detergente neutro (Detertec) diluido. 

5. Não aspergir álcool ou limpa vidro nos espelhos. Aplicar no pano ou papel e passar 

na superfície 

 

Área externa 

 

Calhas: 

No período de chuvas as calhas devem ser limpas diariamente e logo após ventos 

fortes. 

No período seco ( sem chuvas) – as calhas devem ser limpas duas vezes por semana, 

no mínimo.  

 

Pisos de mosaico 

 

DIARIAMENTE: 

Varrição com vassouras de pelos macios e se necessário passar pano úmido. Em caso 

de sujidades resistentes, lavar pontualmente com detergente neutro diluído em água a 

10% e escovar com escova de nylon. Secar com panos de algodão;  

 

MENSALMENTE: 

Limpeza: 

Limpeza geral do piso através enceradeira industrial com água e detergente neutro 

diluído a 10%. Enxaguar com água abundante de forma a retirar todas as impurezas e 

resíduos gerados pelo sabão; 

Remover toda a água com auxílio de rodos e secar com panos de algodão; 

Não utilizar hidrojateadora de pressão, pois a mesma pode remover a película de 

impermeabilização e rejuntes; 

Não utilizar água sanitária/ácidos/cloretos/saponáceos; 

NÃO LAVAR O PISO SOB SOL QUENTE. 

 

ANUALMENTE: 

Limpeza geral do piso através enceradeira industrial com água e detergente neutro 

diluído a 10%. Enxaguar com água abundante de forma a retirar todas as impurezas e 

resíduos gerados pelo sabão. 

Remover toda a água com auxílio de rodos e secar com panos de algodão. 

 

Mármores integrados às fachadas (escadarias e balaustradas) 

 

MENSALMENTE: 

Limpeza geral com água aspergida em baixa pressão, para remoção das sujidades 

acumuladas ao longo do tempo. 

OBS. NUNCA aplicar qualquer tipo de ácido (ex.: ácido clorídrico/cloro, ácido 

muriático etc.) sobre os mármores. 
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Nas áreas com impregnação de sujidades e manchas biológicas (crosta 

negra/liquens/musgos etc.) deverá ser utilizada uma mistura de água e detergente neutro 

(Detertec) diluído em 10%, seguido de escovação com escova de cerdas de nylon. 

 

Serviços a serem executados pela equipe de conservação e restauro:  

 

SEMESTRALMENTE: 

Revisão dos rejuntes periféricos (entre piso e balaustrada de mármore) e revisão de 

rejuntes do piso. 

Em caso de áreas de perdas, segue especificação para recomposição dos rejuntes: 

Rejuntes periféricos: rejunte acrílico branco;  

Rejunte de piso: rejunte cinza médio Quartzolit com adição de HEM 1144 diluído 

em água a 20%. 

 

- Manutenção da película impermeabilizante a cada 18 meses: 

Seguir o procedimento de limpeza anual e aplicar uma demão adicional de HEM 3035 

– emulsão 100% acrílica. 

 

ANUALMENTE: 

A cada período de ± 02 anos, reaplicar o hidrofugante a base de silano-siloxano após 

limpeza com detergente neutro (Detertec) diluído em água a 10% e escovas de nylon de 

todos os balaústres e elementos em mármores das fachadas. 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA REVESTIMENTOS INTERNOS EM 

MADEIRA, MÁRMORES E METAIS 

 

A limpeza deve se limitar à limpeza seca com uso dos seguintes equipamentos. 

 

1.  Aspirador de pó    

2. Trinchas de cerdas macias  

3. Panos macios (secos) – flanela de microfibra pois não arrancham a superficie da pedra, 

do ouro e madeira;   

O trabalho devera ser executado de cima para baixo .  

 

 

NÃO UTILIZAR 

 

1. Panos umidos 

2. Oleo de peroba 

3. lustra móveis     

 

   

4. Nenhum tipo de produto quimico: 
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• Etergente/sabão 

• Solvent 

• Saponáceo 

• Alvejante/cloro 

• Veja 

• Esponja de nenhum tipo 

• Vassoura                                               

 

 

      

6- Limpa vidros ou álcool 

 

Nunca aspergir diretamente sobre o espelho ou vidro. Aspergir no pano e passar o pano 

na superfície a ser limpa. 
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