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Introdução:  

 

  Manter a memória do passado por leis especiais de conservação dos 

monumentos histórico-culturais segue uma tendência iniciada mundialmente na Carta 

de Atenas, de 1933. Os países ocidentais do antigo e novo continentes vieram a criar, 

logo em seguida, legislações próprias e específicas para preservarem as suas 

construções antigas importantes e, também, os sítios arqueológicos e as obras de 

arte. No caso brasileiro este tipo de legislação começou a existir em 1937 com a 

promulgação de uma lei especial, o Decreto-Lei 25. Atualmente, a Constituição 

brasileira de 1988 elevou a preservação dos bens tombados como um dos princípios 

legais fundamentais do país, de cumprimento obrigatório por todos.      

 

Nos países americanos a consciência das elites intelectuais e o senso 

comum do povo de há muito valorizam a conservação das suas construções antigas 

por terem sido cenário da glória dos seus antepassados e, também, por serem 

referenciais de beleza arquitetônica e exemplos do modo artesanal de construir. Na 

grande maioria dos países latino-americanos e nos países da América do Norte existe 

uma vasta legislação específica que induz à conservação dos monumentos e 

construções do passado, seja em nível de governo federal, estadual ou municipal. Nos 

Estados Unidos essa política começou a ser implantada na era Kennedy. 

 

E, em termos internacionais, existem também os protocolos da UNESCO, 

que criam determinações legais de respeito a esses bens pelos países signatários, 

inclusive em caso de guerras. Esta entidade cultural das Nações Unidas identifica e 

classifica como Patrimônio Mundial as construções históricas mais importantes, bem 

como, também, os sítios arqueológicos de relevo na História Mundial e as reservas 

ecológicas.  

O claro e prático propósito na preservação oficial destes imóveis 

histórico-culturais fica bem delineado, por exemplo, na legislação nova-iorquina, cujo 

artigo 14.1 determina que a administração pública deverá: 

 

“1- promover o uso, reuso e conservação dessas propriedades para a educação, 

inspiração, bem estar, recreação, prosperidade e enriquecimento do público. 
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2- promover e encorajar a proteção, o enaltecimento e a perpetuação das 

propriedades que apresentem significado histórico, arqueológico, arquitetônico ou 

cultural. 

3- encorajar e apoiar as administrações locais em iniciativas de programas de 

preservação destes bens e outras atividades correlatas. 

4- desenvolver o orgulho cívico pela beleza e significado histórico desses monumentos 

através de convênios com as administrações e organizações locais. 

5- preservar e melhorar as condições atrativas para turistas e visitantes deste Estado.” 

 

Portanto, muitos são os benefícios advindos da preservação desses 

bonitos, marcantes ou pitorescos imóveis, tal como reconhecido nesse texto legal, 

inclusive pelo aspecto financeiro. Afinal, numa sociedade de mercado tudo tem um 

preço ou uma cotação de valor, inclusive, porque não dizer, a nossa história e cultura.  

 

Neste trabalho não abordaremos a questão, sempre controvertida em 

termos técnicos e conceituais, de como avaliar os grandes monumentos histórico-

culturais, porque são bens fora do mercado. Avaliar o valor das pirâmides maias da 

Península de Yucatán, da cidade inca de Machu-Pichu, das magníficas igrejas 

barrocas existentes nos países latino-americanos, ou ainda, o valor da Estátua da 

Liberdade em Nova Iorque ou do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, é, em tese, 

possível de serem realizados, embora demandem muito trabalho de pesquisa de 

preços indiretos e de movimento de turistas, processados por complexos cálculos 

estatísticos. Porém, na prática objetiva, esses bens não estão à venda. 

 

O nosso foco de interesse reside nos milhares de imóveis antigos, 

preservados oficialmente, que existem atualmente nas cidades históricas do 

continente ou nos centros velhos das cidades mais importantes. Nesses locais, há 

cerca de sessenta anos, vem sendo sedimentada oficialmente a política de 

conservação dos imóveis e conjuntos arquitetônicos mais importantes ou típicos. Estes 

imóveis, pertencentes em sua grande maioria a particulares, possuem inserção no 

mercado imobiliário, sim, porém de forma diferenciada, com características próprias de 

avaliação e de mercado, que é o que veremos a seguir.       
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1 - As condições importantes para o mercado de imóv eis 

antigos:  

 

  Nos países europeus esta mentalidade preservacionista está presente 

em toda a parte, sendo fato corriqueiro as pessoas morarem e trabalharem em imóveis 

construídos entre os séculos XIII e XIX. Há mercado constante de compra e venda 

desses bens e corretores especializados. Lá se pode encontrar com facilidade 

anúncios de venda de castelos medievais e renascentistas por preços, às vezes, 

atrativos. Como ilustração, há dois anos foi noticiada a oferta de venda do verdadeiro, 

legítimo, castelo do Conde Drácula, na Romênia, pelo qual seus descendentes 

pretendiam obter a bagatela de 40 milhões de euros. No entanto, foram impedidos 

pelo governo local, que lhes deu uma compensação financeira para manter o imóvel 

na propriedade deles e ali instalarem um museu das tradições locais.  
 

Dessa forma é relativamente fácil de calcular na Europa o valor desses 

imóveis antigos por comparação direta de preços. Há constantes ofertas no mercado, 

podendo-se assim alimentar um banco de dados com muitos preços e verificar as 

tendências deste mercado específico. 
 

 Porém, no nosso novo continente não há um grande movimento de 

preços desse tipo de imóveis e o mercado ainda é muito retraído. Ainda é muito 

comum que os proprietários destes imóveis antigos fiquem profundamente irritados e 

maldigam a própria sorte quando vêm seus bens serem oficialmente classificados pelo 

Poder Público como imóveis histórico-culturais de preservação compulsória. Entendem 

essa determinação do governo como uma afronta ao seu direito de livre arbítrio à 

propriedade. Costumam resmungar coisas do tipo, “afinal, com que direito vem o 

governo e resolve obrigar a conservar essas ‘velharias’, onde fica o progresso?” Ou 

dizem também: “quem me vai pagar a custosa restauração e conservação desse meu 

imóvel?” 

  Estes proprietários estão, obviamente, vendo o prejuízo imediato que às 

vezes costuma acontecer com o tombamento do seu bem. Porém, nem sempre isso 

acontece. Recentemente no Rio de Janeiro o bairro da Urca, situado ao pé do morro 

do Pão-de-Açúcar, foi declarado, ele inteiro, oficialmente preservado. Logo em seguida 

as casas e apartamentos ali situados tiveram uma valorização de mais de 20% no 

mercado imobiliário da cidade... Comprova-se assim que as pessoas que resmungam 
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contra a preservação histórico-cultural, ou ainda a paisagística (que também era um 

fundamento para a preservação deste bairro), nem sempre têm razão, mesmo no valor 

de curto prazo da sua propriedade. E, a longo prazo, aí mesmo é que essas pessoas 

não têm razão nenhuma de maldizerem da sorte, vide o exemplo do castelo do Conde 

Drácula... 

  A realidade é que as construções antigas possuem freqüentemente 

características construtivas bastante sólidas, como fundações em blocos de pedras 

rejuntadas, paredes de tijolos maciços amarrados entre si, ou de pedra trabalhada, ou 

ainda, foram construídos com grossos muros de adobe. Esses materiais duram 

séculos apresentando comportamento estrutural bastante estável. E, nos imóveis do 

século XIX, passam a existir também estruturas de ferro fundido, importantes 

elementos construtivos que têm igualmente grande durabilidade. Portanto, esses bens 

costumam possuir vida útil muito longa, até mesmo ”infinita” se convenientemente 

conservados. E, por conseqüência, podem dar lucros constantes e duradouros aos 

seus proprietários.            
 

Na contramão das receitas temos as despesas de restauro e 

manutenção, que costumam ser mais onerosos nos detalhes decorativos das fachadas 

e nas partes de madeira desses imóveis, tais como os tabuados de piso, as forrações 

de tetos, as tesouras e ripas do telhado, etc. Nos países tropicais estas partes da 

construção são muito atacadas por insetos ou pelo desgaste da umidade, sendo 

usualmente a maior parcela de investimento incidente nas obras de restauro e 

conservação desses bens. Porém atualmente há produtos novos de proteção, que 

podem conferir grande durabilidade a essas obras de restauro. Mas, obviamente, 

todos estes dados influenciam na formação do valor destes bens. Vejamos a seguir as 

principais variáveis que influenciam no preço de mercado destes imóveis: 

 

Iª variável – a legislação incidente sobre as condi ções de preservação do bem:  
 

Para a maioria destes imóveis preservados a lei obriga que o seu 

proprietário conserve apenas a fachada e o telhado do imóvel, permitindo que nele 

possam ser feitas obras de reforma e de adaptações internas modernas. Há outros 

ainda que, mediante processos administrativos especiais de consulta, podem ter 

projetos de ampliação aprovados, crescendo de área construída mediante construções 

anexas modernas. E há outros que, pela sua beleza ou importância, a lei obriga a 
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conservá-los por inteiro, sem alterar nada do seu aspecto de época. Esta é, portanto, 

uma das variáveis mais importantes no preço a ser apurado, porque está diretamente 

relacionada com o potencial de uso do imóvel e a sua área construída.  
 

O avaliador deverá se informar também sobre os benefícios fiscais que a 

legislação admite nesses bens, que é outro fator importante na formação do seu 

preço. No Brasil, por exemplo, estes imóveis ficam isentos do imposto de propriedade 

predial, se estiverem devidamente preservados e conservados segundo as 

determinações legais nele incidentes. 

 

IIª variável – a condição de preservação e o estado  de conservação do bem:  
 

  As pessoas de um modo geral confundem a preservação com a 

conservação dos imóveis. No caso de bens histórico-culturais são conceitos bastante 

distintos e que influenciam muito no seu valor.  Por exemplo, se observarmos a cidade 

Inca de Machu Pichu veremos que seu estado de conservação  é péssimo, porque 

são apenas ruínas. Porém, embora sejam ruínas, a situação de preservação  desta 

cidade é completa, total, porque se encontra atualmente exatamente como era há 

seiscentos anos, quando os Incas nela moravam. Portanto, em termos histórico-

culturais, não se pode apenas olhar o estado de conservação de um imóvel antigo, 

mas se deve também observar se ele não teve o seu aspecto adulterado ao longo do 

tempo. 

  É comum nas grandes cidades encontrarmos imóveis antigos que 

passaram por reformas ou ampliações que os modernizaram em parte, modificando o 

seu aspecto de modo negativo. A lei preservacionista costuma determinar a demolição 

destas partes e a restauração do imóvel ao seu aspecto original, o que é um 

componente importante no preço do imóvel. 

 

IIIª variável – o estilo arquitetônico, a época e a s obras de arte nele integrados:  
 

    Cabe ao avaliador verificar também a qualidade arquitetônica do imóvel, 

a sua idade e a existência de obras de arte nele integrados. São dados também muito 

importantes na formação do seu preço de mercado. 
 

No nosso continente, temos os seguintes estilos principais: a 

simplicidade do estilo colonial e o esplendor do barroco, nos imóveis mais antigos 
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(séculos XVI ao XIX); o estilo neoclássico, padrão dos imóveis governamentais e dos 

palacetes das elites do século XIX; o estilo eclético, vigente na segunda metade do 

século XIX e princípio do XX; estilos locais importantes, como o Georgiano e o Tudor 

9também chamado de Medieval); os estilos dos imigrantes italianos, alemães e 

franceses (vindos nos séculos XVIII, XIX e XX); os estilos de virada de século XX, o 

Art-Nouveau, o Art-Deco e os diversos neo (neo-colonial, neo-gótico, neo-românico, 

neo-normando, neo-grego, etc.); e, por final, o estilo moderno do século XX. Claro, 

entre tantos estilos o avaliador poderá se perder na identificação exata do imóvel que 

estará avaliando. Melhor então se informar com segurança no próprio processo legal 

de preservação do bem, onde este item está devidamente classificado, assim como a 

sua idade de construção. 

    

Também deverá verificar a existência de obras de arte importantes na 

decoração do imóvel, tais como baixos relevos, pinturas murais, azulejos especiais, 

esculturas, vitrais, detalhes construtivos em metais trabalhados, etc. Inclusive deverá 

verificar se estas obras são de artistas importantes, constantes de catálogos e livros 

de arte, o que irá valorizar bastante o bem a ser avaliado. 

 

E, além disso, o avaliador deverá constar no seu trabalho estas 

particularidades da arquitetura do imóvel e verificar a harmonia de suas formas e de 

suas partes, ilustrando, por exemplo, a existência de bonitas escadarias, de pátios 

internos, de átrios, etc. Uma casa antiga, bonita e bem articulada em termos de 

espaços tem valor muito bom no mercado.     

 

IVª variável – a localização do imóvel histórico-cu ltural:  
 

  O perfil financeiro e a numerosidade do público consumidor que habita as 

proximidades ou que utilize o imóvel histórico-cultural, ou ainda, a quantidade de 

turistas que visitam a região, são fundamentais na avaliação do seu preço de 

mercado. Imóveis antigos bem localizados em grandes cidades costumam obter altos 

preços no mercado imobiliário. 

  

  No entanto, alguns locais distantes dos grandes centros, como a cidade 

de Cartagena na Colômbia, por exemplo, possuem preços estáveis e bons no 

mercado local devido ao atrativo turístico que gera a sua visitação constante por 
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estrangeiros. Portanto, todos estes dados devem ser devidamente apurados pelo 

avaliador de imóveis histórico-culturais para a correta identificação do seu valor 

econômico. 
 

 

2 - Como efetuar os cálculos nestas avaliações:  
  

  Sempre levando em consideração as vantagens e desvantagens 

econômicas de cada caso, na maioria dos imóveis urbanos antigos pode-se sempre 

começar a avaliação a partir de dados de mercado de imóveis assemelhados e inferir 

o seu valor por comparação direta. Porém, ao valor encontrado, deve-se sempre ter o 

cuidado de, em cálculos à parte, acrescentar valores de detalhes especiais, como o de 

obras de arte integradas ao imóvel, ou ainda o valor relativo a fatos importantes 

daquele imóvel (casa de algum Barão, por exemplo). E, em contrapartida, diminuir os 

valores correspondentes às obras de restauro especiais que sejam necessários à 

recomposição e conservação daquele imóvel. 

   Esses cálculos especiais, normalmente de natureza interdisciplinar, são 

feitos levando-se em consideração os preços correntes de venda de obras de artistas 

conhecidos e de objetos antigos que podem ser obtidos através de catálogos e sites 

de leilões de arte (Sotheby’s ou Christie’s, por exemplo), cujos preços servirão de 

orientação ao avaliador. E no caso da apuração de valor de elementos decorativos, 

podemos quantificá-los levando-se em consideração o custo dos materiais 

empregados e o tempo e preço da mão-de-obra artesanal que seria necessária na sua 

confecção. 

     Na avaliação destes imóveis antigos deve-se também verificar a 

possibilidade de construção de ampliações legais que venham a aumentar a sua área 

e capacidade produtiva. Isto, claro, irá valorizar o bem no contexto do mercado 

analisado, porém exigirá calculo especial, com estudo pelo método da renda e através 

de fluxo de caixa. 

 

E no caso de avaliar imóveis antigos que não tenham elementos de 

mercado para que se possa efetuar a comparação direta de preços, aconselha-se o 

emprego do método do custo de construção, devidamente adaptado às condições de 

obra feita ao modo antigo, deduzidos os custos das obras necessárias a repor o bem 

em seu estado de preservação/conservação apropriados. E cujo montante apurado 
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deverá ser acrescido do valor de mercado do terreno deste imóvel, cálculo este feito 

por comparação aos terrenos próximos e compensando-se no resultado o seu 

verdadeiro aproveitamento em termos de ocupação e de possibilidade de uso em 

relação ao aproveitamento normal dos terrenos pesquisados.  
 

Não aconselhamos o uso de tabelas prontas de depreciação física ou de 

fatores pré-determinados, como o de obsolescência, na apuração do valor de mercado 

destes imóveis. A grande durabilidade estrutural destes bens, que ultrapassam 

facilmente vários séculos de bons serviços, e a possível atratividade das suas formas 

bonitas junto ao mercado desaconselham o cálculo por estes métodos. Embora mais 

trabalhoso, a comparação direta e a apuração de cálculos específicos segundo o 

comportamento do mercado é o mais correto, porque apropria o valor caso a caso e 

conforme a dinâmica da população e da economia local.  
 

No entanto, caso se faça necessário um cálculo rápido, o profissional 

poderá avaliar o valor da construção, com razoável aproximação de valor, através das 

conhecidas tabelas de depreciação física se adequar a idade do imóvel e sua vida útil 

a um perfil mais longo de durabilidade. Dessa forma deverá transformar os percentuais 

tabelados de 100 anos de vida útil para 200 ou 300 anos.  

  

Apresentamos a seguir três exemplos práticos do bom aproveitamento 

econômico de imóveis histórico-culturais urbanos que foram oficialmente preservados 

pela lei brasileira, mostrando a sua valoração no mercado: 

 

1º EXEMPLO: O Convento do Carmo no centro histórico  da cidade de 

Salvador.  

 

  Parte importante do centro histórico da antiga capital do Brasil colonial, 

as construções que abrigam a Igreja e o Convento de Nossa Senhora do Carmo 

situado no conjunto do Pelourinho é uma imponente obra típica do estilo colonial 

barroco do Século XVII. Estas edificações foram tombadas nacionalmente em 1938 

pela sua importância. Sendo imóvel de propriedade da Igreja Católica, o convento 

abrigava, desde a sua construção há trezentos anos, as freiras da Ordem das 

Carmelitas, religiosas reclusas que ali viviam até relativamente pouco tempo. 
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  Devido à grande afluência de turistas estrangeiros interessados em 

passear e conhecer o conjunto de igrejas e construções antigas desta cidade 

brasileira, uma rede hoteleira internacional propôs alugar o prédio do convento e 

transformá-lo num hotel de alto luxo. O projeto de transformação de uso do imóvel foi 

aceito pelo governo brasileiro, sendo mantido o seu aspecto de edifício com mais de 

três séculos de idade. 
 

Nas obras de transformação de uso ali efetuadas, as antigas celas das 

freiras carmelitas, que eram fervorosas devotas da pobreza pessoal, foram 

transformadas em 79 requintadas suítes e quartos. No antigo claustro e respectivo 

pátio interno, outrora área de oração e meditação das religiosas, foram implantados 

um bar e uma bonita piscina circular, transformando-se assim em aprazível e 

requintada área de lazer. E nos generosos espaços internos foram instalados “foyer”, 

restaurante, SPA, sauna, etc. 
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Os custos desta transformação, não disponíveis, certamente vieram a ser 

amortizados em relativamente pouco tempo face ao alto custo da hospedagem neste 

hotel, que é bastante procurado pelos turistas mais endinheirados e para congressos. 

E nada mais sedutor, para quem pode pagar por isso, do que morar por algumas 

noites num convento tradicional e com todo o conforto. 
 

 

 2º EXEMPLO: Casa antiga no Rio de Janeiro.  

 

  Desde 1980 foi implantada pela Prefeitura no centro antigo da cidade do 

Rio de Janeiro uma importante política preservacionista através do decreto 

denominado “Corredor Cultural”. Por esta lei um grande número de imóveis antigos, 

históricos ou pitorescos veio a ser preservado, ou tutelado, pelo governo local. Esta 

política foi ampliada nos anos 90 por outros decretos abrangendo vários bairros da 

cidade, dentro do programa denominado Áreas de Proteção aos Ambientes Culturais 

(APACs) atingindo várias centenas de casas e pequenos edifícios. 

  

  Um destes imóveis preservados é a casa em estilo neo-normando 

construída nos anos 30 no bairro de Botafogo, zona sul da cidade, que pertenceu ao 

Professor Américo Lacombe, intelectual importante do século passado. Esta casa, que 

possui dois pavimentos e mais uma mansarda somando a área de 350m², foi posta no 

mercado no ano passado pelo aluguel de R$ 5.000,00 (US$ 2,700.00) mensais. A 

casa apresentava possibilidade de uso comercial com restrições, quais sejam: uso por 
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empresa cuja atividade não perturbasse a vizinhança e a proibição de colocar letreiros 

e aparelhos de ar-condicionado nas suas fachadas frontais.  

 

E, ainda mais, havia a obrigação de efetuar as obras de adaptação 

interna para o uso comercial com a reforma da cozinha, banheiros, pisos e telhados 

por causa da conservação deficiente do imóvel. E, adicionalmente, seria necessária a 

repintura dentro dos padrões arquitetônicos rígidos necessários para mantê-la nas 

especificações de imóvel de época oficialmente preservado. 
 

 

 

E, ainda mais, havia a obrigação de efetuar as obras de adaptação 

interna para o uso comercial com a reforma da cozinha, banheiros, pisos e telhados 

por causa da conservação deficiente do imóvel. E, adicionalmente, seria necessária a 

repintura dentro dos padrões arquitetônicos rígidos necessários para mantê-la nas 

especificações de imóvel de época oficialmente preservado. 

 

  Por outro lado, como atrativos comerciais o imóvel apresentava isenção 

de imposto predial, com a economia de US$ 7,500.00 anuais, e o fato do preço do 

aluguel proposto estar 35% mais barato do que um imóvel comercial moderno comum, 

situado nas proximidades e com o mesmo espaço útil. Assim sendo, foi devidamente 

alugado para nele ser instalado um pequeno negócio de fabricação de sofisticados 
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chocolates e doces para festas e casamentos na parte térrea e a venda de vestidos de 

noivas no pavimento superior. Para tal adaptação e reforma do imóvel foram gastos 

US$ 78,000.00 em cinco meses de obras. 
 

     
 

  Uma vez instalados no local, as vendas de chocolates finos e de 

requintados vestidos de noiva foram rapidamente alavancados, não apenas pela 

qualidade dos produtos oferecidos, mas também pela própria arquitetura desta casa 

antiga. O seu estilo europeu coincidiu com o imaginário do público consumidor destes 

produtos, porque lembra o local dos chocolates mais finos, Suíça e Bélgica, e a moda 

francesa de vestidos sofisticados. De fato, as moças que vão a esta casa para adquirir 

esses produtos imaginam-se exatamente entrando numa casinha de conto de fadas. 

E, com o retorno financeiro além do esperado, o investimento inicial das obras de 

restauro e adaptação do imóvel ao negócio está-se pagando em menos de um ano de 

uso do imóvel, o que é fora do comum em termos de comércio artesanal.    
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3º EXEMPLO: Fábrica centenária semi-abandonada  
     

  No final do século XIX foi implantada em uma zona rural afastada do 

centro do Rio de Janeiro uma grande fábrica de tecidos. Típica construção industrial 

nos moldes europeus daquele período, sua construção foi realizada entre 1890 e 1909 

dentro de um grande terreno com 141.500,00m² ocupando todo um quarteirão junto da 

linha férrea e perto de mananciais de água potável. Toda a sua estrutura metálica foi 

importada da Inglaterra assim como vários detalhes decorativos das suas fachadas, 

visto que o Brasil não possuía uma siderúrgica naquela época. Nos galpões e edifícios 

totalizando a área construída de 67.000m², ficaram instaladas por muitas décadas 

centenas de máquinas de tecelagem, várias caldeiras e grandes salas de corte e 

expedição de tecidos.  
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  Ao longo dos anos a produção cresceu e formou-se em conseqüência um 

populoso bairro operário à sua volta com o nome da fábrica: Bangu. O prestígio dos 

produtos ali fabricados também cresceu, inclusive internacionalmente, sendo que na 

década de 50 havia inclusive um famosíssimo concurso de mulheres bonitas e 

elegantes, a Miss Bangu, e um time de futebol profissional oriundo do local.  

 

  Porém, com o tempo e alguma má gestão a fábrica entrou em 

decadência. As maquinas foram se tornando obsoletas, os operários foram sendo 

despedidos e o imóvel passou a ter nenhuma manutenção. Nos anos 90 a fábrica foi 

ficando com a aparência deplorável de coisa velha e abandonada. Em 1995 a 

Prefeitura da cidade, preocupada com o futuro deste importante imóvel, promulgou um 

decreto que o transformou em bem parcialmente tombado. Ainda nas mãos da 

empresa fabricante de tecidos, àquela altura já bastante endividada, a fábrica de 

tecidos foi posta à venda no início deste século XXI, bastante desfigurada por 

construções anexas de adaptação para fins industriais mais modernos e apresentando 

telhados de cimento amianto, esquadrias destruídas e detalhes decorativos 

quebrados. O aspecto desta fábrica centenária em 2004 é documentado a seguir. 
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     No dia 31 de março de 2.004 esta centenária construção foi comprada 

por uma empresa de empreendimentos imobiliários comerciais pela exata quantia de 

R$ 42.317.860,10, cerca de US$ 21,800,000.00, metade financiada pelo Banco do 

Brasil (documento abaixo apresentado). 

 
 

  Logo em seguida esta empresa projetou e aprovou junto ao governo local 

a transformação desta fábrica num shopping-center, demolindo o açude ali existente, 

os tanques industriais, as construções fabris mais modernas e os reservatórios de 

tratamento de água, abrindo assim espaços livres do terreno para estacionamento e 

acessos de pessoas. E, por outro lado, planejou a reforma das fundações de pedra, 

das paredes de tijolos de maciços, das estruturas metálicas originais e da restauração 

dos telhados originais das construções centenárias. Obteve também aprovação para 

ampliação do conjunto com adaptações modernas de metal e vidro, formando assim 

um conjunto harmônico e coerente para com o novo uso do imóvel (projeto 

apresentado a seguir). 
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Maquete e perspectiva do projeto         
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Ao longo de mais de três anos foram procedidas às obras aprovadas pela 

municipalidade e em novembro de 2007 o imóvel foi reaberto ao público. Atualmente 

este complexo comercial apresenta as seguintes características: 
 

Terreno final após doações de áreas ao município =   137.755,83m². 

Áreas construídas brutas:   pavimento térreo =  53.047,35m². 

segundo pavimento = 12.981,97m². 

terceiro pavimento =  4.862,60m². 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA  =    70.891,93m². 
 

O seu aspecto atual é mostrado nas fotos apresentadas a seguir, notando-se que mais 

de 75% das áreas construídas estão abrigadas nos prédios antigos que já existiam no 

local há cem anos. Este aproveitamento é devido à grande durabilidade dos materiais 

existentes na obra antiga e à inteligente reforma de adaptação de uso. 
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  A empresa que efetuou esta transformação de uso do imóvel implantou a 

ABL (área bruta locável) de 38.295,27m² no pavimento térreo, distribuídos por 210 

lojas que incluem grandes estabelecimentos âncora, cinemas, teatro, lojas de 

alimentação e comércio variado. E mais dois pavimentos para salas comerciais e 

conjuntos com a ABL de 13.428,70m². 
 

  Essas locações comerciais garantem à empresa proprietária do imóvel 

um retorno mensal médio de R$ 1.650.000,00 nas lojas e de R$ 250.000,00 nas salas, 

totalizando assim R$ 1.900.000,00 mensais, equivalentes a, aproximadamente, US$ 

1.000.000,00. Com essa renda bruta ela terá reposto, com juros, o seu investimento 

em cerca de doze anos. A partir daí o imóvel terá essa renda líquida por, espera-se, 

muitas décadas mais. Lembramos aqui que a solidez da construção antiga permite 

estes tipos de cálculos a longo prazo, inclusive porque foi constatado durante a obra 

de reforma o bom estado das fundações, paredes e estrutura deste bem. 
 

  Cabe ressaltar que o público consumidor que freqüenta o local é, em sua 

maioria, descendente daqueles operários da antiga fábrica de tecidos. Desta forma o 

imóvel possui esta característica atrativa, além, obviamente, de sua bonita arquitetura 
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de época, que o diferencia dos shoppings modernos existentes pela cidade. E os 

ambientes originalmente fabris se transformaram de modo muito agradável ao uso do 

público consumidor, graças à inteligente reforma deste imóvel centenário. 

 
 

 3 - Conclusão:  

 

  Por estes e muitos outros exemplos existentes pelo mundo afora, se 

percebe que hoje em dia possuir imóveis antigos não é um mau negócio. Os relatos de 

proprietários que se consideravam arruinados com a lei de preservação dos seus 

imóveis, estão na verdade, sim, “condenados” a usufruírem de uma renda por muitas 

décadas, caso venham a preservá-los e reinseri-los no mercado. Repetimos aqui que 

construções centenárias bem preservadas costumam ter sólidas características 

construtivas, beleza diferenciada e um passado que permanece na memória das 

pessoas quase sempre de modo positivo.  

 

Comprar e reformar um bem com estas características traz quase 

sempre um bom retorno a médio e longo prazo para o investidor, além de benefício 

fiscal com isenção de impostos. Cumpre apenas ao investidor ter certa sensibilidade 

para que a transformação de uso aplicada ao bem seja adequada à realidade atual do 

mercado e seja também coerente com a imagem do imóvel que se encontra guardada 

na memória do público. 

 

As reformas destes imóveis deverão, portanto, ser objeto de cuidados 

especiais, tanto por obrigação legal de preservação como de interesse do proprietário 

em vê-lo funcionando satisfatoriamente no seu uso transformado. E a avaliação destes 

bens deverá ser feita também com certo cuidado, através de cálculos mais minuciosos 

do que os usualmente procedidos em imóveis comuns. 
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