
0 
 

UNIVERSIDADE DO ALTO VALE DO RIO DE PEIXE – UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

ROGÉRIO BENDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE PATOLOGIAS DA CASA DA CULTURA “LYDIA FREY”  
MUNICIPIO DE FRAIBURGO/SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 

 



1 
 

ROGERIO BENDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE PATOLOGIAS DA CASA DA CULTURA “LYDIA FREY”  
MUNICIPIO DE FRAIBURGO/SC 

 
 

Projeto apresentado como exigência para a 
obtenção de nota na disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso, do Curso de Engenharia 
Civil, ministrado pela Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe – UNIARP, sob orientação da 
professora Me. Gabriela Cassol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 



2 
 

ROGERIO BENDER 
 
 
 

ESTUDO DE PATOLOGIAS DA CASA DA CULTURA “LYDIA FREY”  
MUNICIPIO DE FRAIBURGO/SC 

 
 

Este trabalho de conclusão de curso, foi submetido ao processo de avaliação pela 
Banca Examinadora para obtenção do grau de Engenheiro Civil.  

 
 

Bacharel em Engenharia Civil 
 
 
 
 

E aprovada na sua versão final em 15/06/2016, atendendo às normas da legislação 
vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
Me. Gabriela Cassol 
Universidade Auto Vale Do Rio Do Peixe - UNIARP 
 

 
Luiz Augusto Grando Padilha 
Universidade Auto Vale Do Rio Do Peixe – UNIARP 
 
 
 
Samuel Rodrigues Lopes Sobrinho 
Universidade Auto Vale do Rio do Peixe - UNIARP 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEDICO 

Aos meus amigos e familiares, em especial ao meu 

filho Augusto e minha esposa Deise pelo incentivo 

e confiança depositados em minha pessoa. 

Aos meus amigos, pelo apoio e companheirismo 

durante esse caminho. 

A Profª Gabriela Cassol, por sua criteriosa 

orientação e empenho durante a elaboração deste 

trabalho. 



4 
 

RESUMO 
 
O trabalho visa apontar às causas das principais patologias em estruturas de concreto, 

acabamentos e revestimentos decorrentes a umidade, trincas, fissuras, 

descolamentos, empolamento bem como a própria ação do tempo. Entende-se 

patologia como o estudo da manifestação dos defeitos em peças, equipamentos ou 

acabamentos constituintes do edifício, ou a ciência da engenharia que estuda as 

causas, origens e natureza dos defeitos e falhas que surgem na edificação. O objetivo 

deste trabalho além do exposto acima, aborda igualmente a demonstração dessas 

falhas, assim como os conceitos referentes à conservação dos edifícios. Este trabalho 

visa também a identificação de patologias associadas a Casa da Cultura Lydia Frey, 

consequentemente, localizando e apontando qual a melhor forma de proceder a 

manutenção destas, sem que venha a ocorrer alterações nas características originais 

da edificação. Para a realização deste trabalho, buscamos as fontes na bibliografia 

especializada, fotos, croquis, bem como na verificação in loco, no próprio edifício. 

 
 
Palavras-chave: Patologias. Manifestações. Falhas. Manutenção. 
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ABSTRACT 
 

The work aims to pinpoint the causes of major diseases in concrete structures, finishes 

and coatings resulting moisture, cracks, cracks, flaking, blistering and the weathering 

itself It is understood pathology as the study of the manifestation of defects in materials, 

equipment or components of the building finishes, or the science of engineering that 

studies the causes, origins and nature of defects and failures that arise in the building. 

The objective of this work in addition to the above, also deals with the demonstration 

of these flaws, and the concepts relating to the conservation of buildings. This work 

also aims to identify pathologies associated with House of Culture Lydia Frey 

consequently locate and point out how best to carry out maintenance of these without 

as may be changes in the original characteristics of the building. For making this work, 

we seek sources in the relevant literature, photos, sketches; as well as check on the 

spot in the building itself. 

 

 

Keywords: Pathology. Demonstrations. Failures. Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

Os Edifícios históricos são parte da história de uma cidade ou região e são 

considerados patrimônio cultural urbano. Para interessados nesse tipo de construção 

sabem que elas trazem consigo histórias de superação, inovação e 

empreendedorismo dos colonizadores. Mas como se sabe essas edificações sofrem 

com o tempo e vão se degradando devido as patologias decorrentes ao tempo 

(PERES, 2001). 

A edificação que se trata esse estudo é a primeira casa em alvenaria no 

município de Fraiburgo/SC, foi construída em 1948 e era residência dos fundadores 

do município, casa de Lydia e Arnoldo Frey até o ano de 1988, quando passou a ser 

propriedade do município de Fraiburgo por doação, e veio a ser Batizada com o nome 

de “Casa da Cultura Lydia Frey”, onde desde esta data abriga o museu histórico da 

cidade. 

Desde a data de sua construção em 1948 até o momento, a casa não passou 

por nenhum melhoramento estrutural, e devido a seus problemas patológicos está 

ociosa sem nenhum tipo de utilização especifica. Por se tratar de uma edificação 

histórica e sendo a primeira em alvenaria com tijolos maciços e assentados com barro, 

necessita de uma revitalização e correção das patologias, para poder atender 

novamente a população do município bem como turistas. 

Tendo em vista esta situação, o presente trabalho busca contribuir para a 

conservação do patrimônio cultural arquitetônico, através do levantamento de 

patologias existentes na edificação bem como as soluções possíveis a serem 

adotadas para preservar as características originais do patrimônio cultural. 

 

1.2 PROBLEMA 
 

 A edificação que se trata este trabalho faz parte fundamental da história do 

município de Fraiburgo, e possui um grande valor histórico, mas desde quando foi 

doada pelos proprietários ao município nunca teve uma manutenção preventiva nem 

corretiva causando assim um grande deterioramento, e que se não estudado e 

detalhado poderá causar grandes prejuízos ao acervo cultural do município. Sendo 
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assim estarei apresentando nesse trabalho as reais situações da edificação bem como 

a solução para reparação dos problemas apresentados afim de preservar este 

patrimônio por mais um período. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

É de fundamental importância revitalizar uma edificação com estas 

características tendo em vista que seria uma grande perda a deterioração deste 

patrimônio, por ser um marco da construção civil para o município, além de muito 

visado por turistas e pela própria comunidade. 

Ao se propor conservar ou restaurar algum Bem Cultural, entende-se que ele é 

digno de permanência por seu Valor Cultural, ou seja, como um elemento que, de 

alguma forma, representa a nossa cultura, o nosso pensamento, ou mesmo, os 

nossos sentimentos, porque ele é produto da ação e da produção material e imaterial 

do homem. Os bens culturais formam aquilo que chamamos de patrimônio histórico e 

artístico, ou mais precisamente, constituem o nosso Patrimônio Cultural, expressão 

abrangente e que encampa as demais. Por ser um elemento da cultura é que se 

justifica a conservação e o restauro de um determinado bem. 

O Patrimônio Cultural é um conjunto de bens culturais, e tem seu valor 

reconhecido por um determinado grupo, ou mesmo, por toda a humanidade. 

Normalmente o patrimônio cultural é dividido em duas categorias: os bens 

intangíveis e os bens tangíveis. O Conservador/restaurador é o profissional que irá 

atuar sobre os bens tangíveis. O patrimônio tangível pode ser dividido em mais duas 

categorias: bens culturais imóveis e bens culturais móveis (PEREZ, 2001). 

Preservar o patrimônio cultural é algo de enorme importância para o 

crescimento social e cultural de um povo, pois os bens culturais retêm todo um 

conjunto de informações. Eles podem refletir crenças, ideias e costumes, além de 

demonstrar um determinado gosto estético ou algum tipo de conhecimento 

tecnológico, e servir como documento das condições sócio-políticas e mesmo da 

econômica das civilizações (PEREZ, 2001). 

Não se pode entender o Patrimônio Cultural somente como um objeto de 

museu, isso seria um equívoco, pois muito mais do que algo envelhecido, o patrimônio 

cultural pode ser entendido como um resultado ou extensão do pensamento humano. 

O contato com os bens culturais permite acesso a uma cultura coletiva, e se constitui 
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em um processo dinâmico, pois acaba por potencializar a reflexão e o senso crítico. 

Além de tudo, o Patrimônio Cultural pode ser entendido como uma espécie de 

referencial social, permitindo com que o homem melhor se localize no tempo e no 

espaço, a partir deste patrimônio. Nesse sentido, o Patrimônio Cultural pode 

impulsionar à transformação social, potencializar a criatividade, desenvolver o 

enriquecimento cultural. Tudo isso justifica a sua preservação e conservação, e o seu 

restauro quando necessário (PEREZ, 2001). 

 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para a conservação do patrimônio cultural arquitetônico da Casa da 

Cultura Lydia Frey, através do levantamento de patologias existentes na edificação 

bem como as soluções possíveis a serem adotadas para preservar as características 

originais do patrimônio cultural.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Promover revisão de normas de preservação do patrimônio histórico; 

b) Fazer revisão de literatura técnica sobre patologia e levantamento de danos; 

c) Realizar estudo de caso envolvendo o levantamento de patologias e as suas 

possíveis correções; 

d) Realizar o quantitativo de materiais e o seu orçamento; 

e) Apresentar a possível solução para os problemas patológicos encontrados na 

edificação a fim de corrigir a anomalia sem causar a descaracterização do 

empreendimento. 

1.5 METODOLOGIA 
 

 O presente trabalho encontra-se estruturado na forma de levantamento global 

da real situação da edificação, com dados que baseiam em documentação indireta 

e direta e possui os seguintes objetivos: 
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• Realizar o levantamento da situação geral da Casa da Cultura Lydia 

Frey; 

• Identificar as manifestações patologias do exterior e interior desta 

edificação; 

• Identificar através de uma prospecção preliminar, as origens das 

manifestações patológicas, visando um estudo posterior mais 

aprofundado para suas correções. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Preservação do Patrimônio Histórico 

 

Discute–se muito hoje a necessidade de preservação do Patrimônio Cultural, a 

valorização do passado e memória coletiva das cidades, não só na arquitetura, mas 

em diversas áreas do conhecimento humano (PERES, 2001). 

O Patrimônio Arquitetônico representa uma produção simbólica e material, 

carregada de diferentes valores e capaz de expressar as experiências sociais de uma 

sociedade (PERES, 2001). 

Mas, com o rápido e desordenado crescimento das cidades brasileiras, com 

uma progressiva perda e descaracterização do Patrimônio Histórico, nos faz refletir 

acerca da constante necessidade de transformação dos espaços urbanos, paralelo às 

implicações referentes à qualidade ambiental e preservação do patrimônio construído 

(PERES, 2001). 

Nossas cidades não são locais onde apenas se ganha dinheiro, não se 

resumem em ser apenas dormitório para seus habitantes. Nela vivem seres humanos 

que possuem memória própria e são parte integrante da nossa história. Por esse 

motivo, não passa despercebido pelos habitantes das cidades à destruição da casa 

de seus antepassados, de antigos cinemas, bares, teatros e outros prédios históricos. 

Toda essa “destruição do patrimônio” para dar lugar ao automóvel ou aos gigantes 

edifícios de aço e concreto deixam nossas cidades poluídas, sem emoção e seus 

habitantes perde um pouco da identidade e identificação com o local onde vivem 

(PERES, 2001). 

Passado a euforia do modernismo, o homem se volta para a busca de seu 

passado, de suas memórias. Essa busca vem do anseio de uma civilização dominada 

pela técnica que deseja voltar seus olhos para o passado. Uma espécie de saudade 

da época em que nossas cidades eram mais humanas, em que o homem tinha mais 

tempo para refletir sobre seu destino (PERES, 2001). 

Assim, a memória coletiva das cidades está em seus velhos edifícios. Eles são 

o testemunho mudo, porém valioso, de um passado distante. Servem para transmitir 

às gerações posteriores os episódios históricos que neles tiveram lugar e também 
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como referência urbana e arquitetônica para o nosso momento atual. Preservá–los 

não só para os turistas tirarem fotos ou para mostrar aos nossos filhos e netos, mas 

para que as gerações futuras possam sentir “in loco” a visão de uma cidade humana 

e como se vive nela (PERES, 2001). 

 

2.1.2 Processo de tombamento 
 
 

A ideia de tombar Patrimônio Histórico veio à tona no governo Getúlio Vargas 

em 13 de Janeiro de 1937, onde se criou Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

nacional (IPHAN) com a finalidade de fiscalizar, proteger, identificar, restaurar e 

revitalizar sítios, e bens móveis e imóveis do país, atualmente (IPHAN) está vinculado 

ao ministério da cultura –MinC (SILVA, 2004). 

Em 30 de novembro de 1937, foi promulgado o decreto de lei nº 25, que passa 

a organizar como deveria acontecer a proteção do nosso patrimônio histórico e 

artístico, que diz “constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis na história do Brasil, quer por 

seu excepcional valor arqueológico, bibliográfico ou artístico (art 1º) (SILVA, 2004). 

 Além da legislação Nacional específica, a legislação Ambiental de Arqueologia 

e de turismo cultural também auxilia no trabalho do IPHAN. A preservação de bens 

culturais também é orientada por cartas, declarações e tratados nacionais e 

internacionais (SILVA, 2004). 

 O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público a fim de 

preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo impedindo 

no que sejam descaracterizados ou destruídos (SILVA, 2004), 

A legislação permite que o tombamento dos bens móveis e imóveis, de 

interesse cultural ou ambiental. A responsabilidade dessa ação é do Instituto do 

patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e pelo governo Estadual, por meio do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, ou pela administração Municipal 

utilizando lei específica a Legislação Federal (SILVA, 2004). 

O primeiro passo é fazer um pedido de abertura de processo, por iniciativa de 

qualquer cidadão ou instituição pública. Este processo após avaliação técnica 
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preliminar é submetido a liberação dos órgãos responsáveis pela preservação (SILVA, 

2004). 

Caso a intenção de proteger o bem em questão seja aprovada, faz-se uma 

notificação ao proprietário. A partir desta notificação o bem já se encontra protegido 

legalmente contra destruições ou descaracterização, até que seja tomada a decisão 

final. A última fase do processo acontece com a inscrição no Livro Tombo e 

comunicação formal aos proprietários (SILVA, 2004). 

 Todas e quaisquer obras que sejam necessárias a partir de então deverão 

passar primeiramente pela aprovação do órgão responsável pelo tombamento do 

mesmo (SILVA, 2004). 

As obras tombadas não poderão em caso nenhum ser destruídas, demolidas 

ou mutiladas, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, ser reparadas ou pintadas ou restauradas, sobre a pena de multa 

de 50% do dano causado (decreto lei nº 25, artigo 17) (SILVA, 2004). 

Essa aprovação depende do nível de preservação do bem e da necessidade 

de serem mantidas as características e justificaram o tombamento (SILVA, 2004). 

 

2.1.3 Restauração 

 
Executar obras em prédios de valor cultural, com a finalidade de conservar e 

revelar seus valores estéticos e históricos é chamado de restauração. 

O ideal é que exista uma conservação constante para que a necessidade de 

restauração ocorra excepcionalmente. O dinheiro gasto na conservação se justifica, 

pois se o imóvel se encontra muito deteriorado por falta de manutenção, torna-se 

necessário executar intervenções de maior porte, o que com certeza significarão 

investimentos maiores. Além de obras relativas ao prédio em si, qualquer obra na 

vizinhança também deverá ser previamente pelo IPHAN, a construção não pode 

impedir ou reduzir a visibilidade do prédio tombado (SILVA, 2004). 

 

2.1.4 História de Fraiburgo 

 
O município de Fraiburgo tem sua história a família Frey. Em 28 de julho de 

1930 o casal René Frey e Maria Frey com seus filhos Willy e Hugo e mais alguns 

chegaram de mudança, á Perdizes hoje conhecida como cidade de Videira- SC, para 



19 
 

trabalhar no ramo de carnes, pouco depois chega o irmão Arnoldo que se associa a 

René (PIEREZAN, 2001). 

Em 1935 os irmãos montaram uma Serraria em Anta Gorda-SC, onde 

obtiveram muitos lucros e em seguida montaram uma outra serraria no Distrito de Rio 

das Pedras, Videira-SC. Como fim da matéria-prima para serrar nesses locais, os 

irmãos procuraram novas reservas em um lugar aproximadamente 30km de distância 

na época denominado de Campo da Dúvida (Fraiburgo-SC). Lá existia uma gleba de 

terra coberta por araucárias de propriedade da família Ramos, primos do então 

governador do estado e posteriormente Presidente da República Nereu Ramos 

(PIEREZAN, 2001). 

No Feriado de 7 de setembro de 1937, René leva sua esposa Maria para 

conhecer o tal lugar conhecido como Campo da Dúvida, onde mais tarde seria o local 

de sua residência. Na primavera de 1937 com grupo de homens começou a abertura 

de uma estrada de onde hoje é a localidade de 10 de novembro onde agora é 

Fraiburgo. Neste local foi construída uma pensão com 5 quartos e logo depois 

ampliada para 17 quartos os quais abrigavam as pessoas que trabalhavam na 

construção da serraria (PIEREZAN, 2001). 

Em 1943 René construiu uma barragem para fornecer água para o 

funcionamento das caldeiras e ao combate aos frequentes incêndios na serraria, 

dando origem ao lago artificial hoje conhecido como o cartão postal do município de 

Fraiburgo denominado Lago das Araucárias (PIEREZAN, 2001). 
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Figura 1–Lago das Araucárias 

 

Com a finalidade de abastecer a população que trabalhava em torno da 

construção da serraria da família Frey resolveu-se alocar um açougue, um armazém, 

uma escola e um salão comunitário para reuniões e também para bailes, e por fim, 

um gerador de eletricidade a fim de fornecer energia para as residências dos operários 

(PIEREZAN, 2001). 

Como na época o acesso ao local era difícil a família Frey resolveu também 

instalar uma olaria, mais precisamente 1951, a qual utilizava matéria prima da própria 

região. Foi com os tijolos maciços dessa olaria que se ergueu a enorme chaminé com 

tijolo ali mesmo produzidos, ao longo dos anos as terras pertencentes aos Ramos 

foram sendo adquiridas, tornando praticamente donos do Campo da Dúvida, nesta 

época já chamado de Butiá Verde que vinha a dar início ao município de Fraiburgo 

(PIEREZAN, 2001). 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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2.1.4.1 Butiá Verde torna-se Fraiburgo 

 

Em 1959 chega João Marques Vieira com sua família, João implicou com o 

nome de Butiá Verde e então convenceu a família a mudar o nome do povoado, já 

que as pessoas se referiam ao local como “Moro no Frai, Trabalho no Frai”, então 

assim por diante o povoado ficou conhecido como Vila dos Frai, que logo veio a 

chamar-se Fraiburgo (PIEREZAN, 2001).  

Em 10 de outubro de 1961 foi inaugurado o hospital Divino Espírito Santo e 

também a família Fray encarregou-se do plano de urbanização do município 

(PIEREZAN, 2001). 

 

2.1.4.2 Emancipação política administrativa de Fraiburgo 
 

Administrativamente Fraiburgo pertencia ao município de Curitibanos, com o 

grande desenvolvimento econômico, Fraiburgo passou a ser o maior contribuinte de 

Curitibanos (PIEREZAN, 2001). 

Fonte: Autor. 

Figura 2 - Praça da Chaminé 
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Esta peculiaridade provocou o projeto de emancipação, em relação àquele 

município, assim, em 1961 mais precisamente no dia 08 de outubro, em reunião no 

Clube Primeiro de Maio foi eleita uma comissão pró-criação do município de Fraiburgo 

e que tinha como presidente da Comissão o Senhor René Carlos Frey, depois de 

muito trabalho e tentativas de acordos a assembleia legislativa do Estado aprovou no 

dia 20 de dezembro de 1961 a lei número 797, tornando o município realidade 

(PIEREZAN, 2001). 

 
2.1.4.3 Histórico da Casa de Cultura Lydia Frey 

 
A Casa de Cultura Lydia Frey que se localiza em Fraiburgo- SC é a residência 

que pertenceu à família de Arnoldo Frey. Após seu falecimento, foi doada ao município 

com o objetivo de incentivar, valorizar e divulgar a cultura de nossa cidade 

(PIEREZAN, 2001). 

Foi a primeira casa em alvenaria construída com tijolos fabricados no município 

e veio a ser Batizada com o nome de “Casa da Cultura Lydia Frey”, onde desde esta 

data abriga o museu histórico da cidade, fazendo assim, o desejo da família em deixar 

para Fraiburgo um imóvel que fosse utilizado para fins educacionais, culturais e de 

lazer (PIEREZAN, 2001). 

Fonte: Autor. 

Figura 3 - Casa da Cultura Lydia Frey 
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Como esta edificação faz parte do histórico do município existe o interesse em 

preservar suas características e mantê-la como patrimônio histórico. Por apresentar 

uma série de manifestações patológicas e devido ao inegável valor histórico e cultural 

que essa construção apresenta, todo trabalho de restauração é de extrema valia, uma 

vez que o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade não despensa a 

valorização de sua história.  

Nos últimos anos, a “preservação” do patrimônio cultural ganhou espaço e se 

destacou como assunto relevante nas cidades e no mandato de vários governos. Num 

momento em que se “(re)descobriu” a potencialidade dos bens culturais, houve um 

direcionamento de esforços para “requalificação” dos centros antigos. Portanto, não 

foi por acaso que esses espaços sofreram ou vêm sofrendo esse tipo de intervenção 

(SILVA, 2004). 

 
2.1.5 Patologias 

 
Patologia é o estudo das doenças em geral como estado anormal de causa 

conhecida ou desconhecida, tanto na medicina quanto em outras áreas do 

conhecimento, como matemática e engenharias onde e conhecida como patologia das 

edificações e estuda as manifestações patológicas que podem vir a ocorrer em uma 

construção. Ela envolve tanto a ciência básica quanto a prática (SILVA, 2004). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) define patologia da construção como a não 

conformidade que manifesta no produto em função de falha: 

 

a) De projeto; 

b) Fabricação dos materiais; 

c) Instalação; 

d) Execução; 

e) Montagem; 

f) Manutenção; 

g) Problemas que decorem do envelhecimento natural. 

 

Ao projetista cabe estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema, 

especificando materiais, produtos que visam atender ao desempenho mínimo 

estabelecido em norma (MEDEIROS,1999). 
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Tabela 1 - Vida útil de projeto 
SISTEMA MINIMO 

(ANOS) 
MEDIO 
(ANOS) 

SUPERIOR 
(ANOS) 

ESTRUTURA ≥50 ≥63 ≥75 
PISOS INTERNOS ≥13 ≥17 ≥20 
VEDAÇÃO VERT. EXT. ≥40 ≥50 ≥60 
VEDAÇÃO VERT. INT. ≥20 ≥25 ≥30 
COBERTURA ≥20 ≥25 ≥30 
HIDRO SANITÁRIO ≥20 ≥25 ≥30 

Fonte: NBR 15575 (ABNT, 2013). 

 

Assim para o estudo sistemático dos defeitos na construção, convencionou-se 

chamar também de patologia. A patologia para fins de estudo é subdividida: 

 

a) Patologia das fundações; 

b) Das estruturas de concreto armado; 

c) Metálicas; 

d) De madeira; 

e) Das alvenarias; 

f) Dos revestimentos; 

g) Das pinturas. 

 

Em geral, as patologias citadas abrangem um universo considerável de 

possibilidades, havendo um porem, casos mais específicos como obras rodoviárias, 

portuárias, aeroportuárias, obras de arte (pontes, Túneis) que por suas características 

próprias, podem compor estudos específicos, apropriando-se de conceito básicos das 

patologias (MEDEIROS, 1999). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) define patologia como a não conformidade que de 

manifesta no produto (construção) em função de falha no projeto, fabricação, 

instalação e execução, montagem, uso ou na manutenção, bem como problemas que 

correm do envelhecimento natural. 

Com a consequente concorrência, e busca pela eficiência, conhecimento e 

produção tecnológica se aperfeiçoam a ponto de que diminua-se as margens de 

segurança, onde, sem dúvida corresse mais risco do aparecimento de uma patologia. 
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Diversos autores como Ioshimoto (1994) e Verçosa (1991) estimam a origem 

das patologias como abaixo: 

 

Tabela 2 - Origem das Patologias 
  A B C D 

PROJETO 44% 46% 18% 40% 
EXECUÇÃO 28% 22% 52% 28% 
MATERIAL  18% 15% 6% 18% 
MAU USO 10%  14% 10% 
OUTROS  17% 10% 4% 

Fonte: Caporrino (2015) 

 

A negligência ou não observação das normas técnicas, por parte de quem 

projeta e/ou executa uma edificação, aliada a possíveis defeitos/anomalias de 

materiais e ainda a associação à mão de obra desqualifica, pode ocasionar os vícios 

e defeitos, originando danos construtivos. 

 
2.1.5.1 Manifestações patológicas 

 
Patologia das edificações é a ciência que estuda as origens, as formas de 

apresentação, aspectos, possíveis soluções e como evitar que qualquer componente 

de uma edificação deixe de atender aos requisitos mínimos para os quais foi projetado. 

As anomalias podem ocorrer em consequência de um projeto não adequadamente 

detalhado ou falhas na execução (CAPORRINO, 2015). 

 
2.1.5.1.1 Umidade 

 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), diz que a umidade é uma das 

manifestações patológicas mais frequentes encontradas nas edificações, entorno de 

60% dos problemas dos edifícios durante sua vida útil (IOSHIMOTO,1994). 

 A unidade pode se manifestar da seguinte forma (PEREZ, 1988): 

 

a) Umidade de obra - essa tem origem nos trabalhos de construção dos edifícios 

sendo que a mesma se mantém por um período após a conclusão da obra 

diminuindo assim gradativamente até que desapareça; 
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b) Umidade de absorção e capilaridade - origem com absorção da água pelas 

Fundações da edificação bem como paredes expostas migrando para o interior 

da edificação, fachadas e pisos; 

c) Umidade de infiltração - esta é proveniente das Águas da chuva que têm 

contato direto com alvenaria e que são repelidos para o interior da edificação; 

d) Unidade de condensação - proveniente do vapor da água que se condensa na 

superfície ou no interior dos elementos de construção umidade acidental - essa 

vem de problemas como vazamentos em Sistemas internos ou devido a 

problemas na coleta de água nas edificações. 

 
 A umidade nas construções é uma das manifestações patológicas com maior 

dificuldade de serem resolvidas dentro da construção civil, devido à complexidade dos 

fenômenos que envolvem, e também por falta de estudos e pesquisas direcionadas. 

Observa-se que apenas nos últimos 30 anos foram iniciados os estudos de forma mais 

sistemática sobre o assunto, mesmo assim com muita pouco aprofundamento 

(CAPORRINO, 2015) 

Outro agravante desta situação é que problemas patológicos diferentes 

ocorrem de forma combinada, apresentando manifestações muito semelhantes 

dificultando ainda mais ou até mesmo impossibilitando a utilização de esquemas de 

diagnóstico existentes atualmente (LICHTENSTEIN, 1986). 

As principais manifestações patológicas causadas por umidade configuram-se 

da seguinte forma e serão abordadas na Tabela 3 abaixo (PEREZ, 1988): 

 
Tabela 3 - Principais Manifestações Patológicas por Umidade 

(continua) 

 

Manifestações Aspectos observados Causas Prováveis 
 - Manchas de umidade - Umidade constante 
 
 

Eflorescência 

 
 
- Pó branco acumulado na superfície 

- Sais solúveis nos 
elementos da alvenaria 
- Sais solúveis presentes 
na água de 
amassamento ou 
umidade infiltrada 

Bolor - Manchas esverdeadas ou escuras 
- Revestimento em desagregação 

- Cal não carbonatada 
- Umidade constante 
- Área não exposta ao 
sol 
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Tabela 4 - Principais Manifestações Patológicas por Umidade 
(conclusão) 

Fonte: Peres (2001) 

 

2.1.5.1.2 Eflorescência 

 

Se caracteriza pelo aparecimento de formação/acumulo de sais na superfície 

dos materiais. Podem ser sais de cálcio, sódio, potássio, magnésio e ferro, que são 

integrantes/constituintes dos materiais. Havendo um fluxo de umidade dentro do 

material, a água os dissolve, carregando para fora e se acumulando (CAPORRINO, 

2015) 

Segundo Uemoto (1988), eflorescência significa formação de deposito salino 

na superfície dos materiais. Normalmente não causa danos maiores do que o mau 

aspecto resultante, mas há casos em que seus sais constituintes podem ser 

agressivos e causar degradação profunda. As modificações visuais são mais intensas 

quando há contraste entre o sal e a base sobre a qual se deposita, como por exemplo, 

a formação de eflorescência branca sobre tijolo cerâmico.  

Quimicamente, a eflorescência é constituída principalmente de sais de metais 

alcalinos (sódio e potássio) e alcalino-terrosos (cálcio e magnésio), solúveis ou 

parcialmente solúveis em água. Pela ação da água da chuva ou do solo, o elemento 

fica saturado e estes sais são dissolvidos. A solução migra para a superfície e por 

evaporação resulta na formação de um deposito salino (CAPORRINO, 2015) 

A eflorescência pode ser causada por três fatores, que devem existir 

simultaneamente para que ocorra o fenômeno: o teor de sais solúveis presentes nos 

materiais ou componentes, a presença de água e a pressão hidrostática para propiciar 

a migração da solução para a superfície. 

 

 
Descolamento 

com empolamento 

- A superfície do reboco descola do 
emboço formando bolhas, cujos 
diâmetros, aumentam 
progressivamente. 
- Reboco apresenta som cavo sob 
percussão 

- Infiltração de umidade 
- Hidratação retardada 
do óxido de magnésio da 
cal 
- Hidratação retardada 
do óxido de magnésio da 
cal 
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Fonte: Technocret (2015) 

 
2.1.5.1.3 Bolor 

 
Bolor ou mofo são manifestações de fungos/vegetais, não clorofilados, 

presentes nas fissuras, normalmente associados a umidade. Suas raízes segregam 

enzimas que agem como ácidos, deteriorando e proporcionando a desagregação da 

superfície (CAPORRINO, 2015) 

Segundo Alucci (1985), o bolor é uma alteração observável 

macroscopicamente na superfície de diferentes materiais, sendo uma consequência 

do desenvolvimento de microrganismos pertencentes ao grupo dos fundos. Este grupo 

de organismos, muitas vezes chamados de vegetais inferiores, apresenta 

características tão diferentes dos vegetais verdadeiros que hoje são considerados por 

vários especialistas como um reino a parte.  

Uma diferença fundamental dos fungos em relação aos vegetais é a ausência 

de clorofila. Por essa razão, os fungos não são capazes de sintetizar material 

orgânico. Nas edificações promovem a decomposição de diferentes tipos de 

componentes, notadamente revestimentos, ou de material orgânico sobre estes 

depositados. Para tanto, secretam enzimas que quebram moléculas orgânicas 

complexas até compostos mais simples, que são assimilados e utilizados no seu 

desenvolvimento.  

Figura 4 - Eflorescência 
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Os fungos são organismos filamentosos (cada filamento a denominado hifa), 

que se reproduzem através de estruturas normalmente microscópicas chamadas 

esporos, as quais são produzidas em grande quantidade. Os esporos podem de certa 

forma, ser considerados análogos as sementes das plantar superiores: se depositados 

num ambiente com condições propicias ao seu desenvolvimento, germinam dando 

origem a um novo indivíduo. No caso dos bolores, os esporos são geralmente 

unicelulares ou formados por poucas células e transportados pelo ar. O aspecto 

macroscópico de uma superfície embolorada deve-se a presença de milhares de 

esporos coloridos, ou presença de hifas pigmentadas. 

 
Figura 5 - Mofo / Bolor 

 
Fonte: Not1uol (2015) 

 
2.1.5.1.4 Descolamento com empolamento 

 
A superfície do reboco descola do emboço, formando bolhas que aumentam 

progressivamente. As causas prováveis compreendem a infiltração de umidade e a 

existência de cal parcialmente hidratada na argamassa que, ao se extinguir depois de 

aplicada, aumento de volume e se o óxido de magnésio da cal tem hidratação muito 

lenta e caso não tenham sido tomados os devidos cuidados, a expansão e o 

empolamento podem surgir após meses da execução do revestimento (BAUER, 

1997). A Figura 6 apresenta um exemplo da incidência de descolamento com 

empolamento da argamassa de revestimento, esta situação também é de fácil 

verificação por apresentar um som cavo (oco), quando batido (CAPORRINO, 2015). 
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A presença de umidade pode levar ao esfarelamento da argamassa, a 

formação de zonas com empolamento, e até a desagregação da superfície. O 

empolamento, que consiste na formação de bolhas derivadas da evaporação da água 

infiltrada nas alvenarias, a uma manifestação patológica frequente nas construções, 

que geralmente antecede o descolamento e o esfarelamento do revestimento 

(CAPORRINO, 2015). 

O descolamento com empolamento também pode acarretar o descascamento 

da pintura. Este representa o mais significativo tipo de manifestações patológicas de 

revestimentos, podendo ser causado por problemas quanto ao preparo do substrato 

ou aplicação da tinta, atingindo um maior ou menor grau conforme a exposição à 

umidade (CAPORRINO, 2015). 

 

Fonte: Fórum da Casa (2015) 
 

2.1.5.1.5 Fissuras e trincas 
 

Fissuras e Trincas são consideradas de grande importância dentre as 

manifestações podem significar o aviso de um possível colapso da estrutura, o 

comprometimento do desempenho da execução, além do abalo psicológico que 

exercem sobre as pessoas (MAGALHÃES, 2004). 

De acordo com (MAGALHÃES, 2004) fissuras, trincas, poderão ser de caráter 

passivo ou ativo: 

Figura 6 - Descolamento e Empolamento 
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a) Passivo: são aquelas que chegaram na sua amplitude máxima, estabilizando 

se devido ao término das causas que o geraram. EX: fissura devido a recalque 

diferencial estabilizado; 

b) Ativo: são aquelas produzidas por ações variáveis e contínuas. EX: fissura de 

origem térmica, flexão de vigas, lajes. 

 

Os materiais e elementos construtivos apresentam movimentações causadas 
por esforços internos e externos em uma construção. As inter-relações entre 
seus diversos elementos constituintes podem transmitir movimentações e 
esforços de uns para os outros. Restrições a estas movimentações podem 
causar tensões internas nos elementos construtivos que resultam em 
fissuras, as fissuras são originadas quando as cargas atuantes ultrapassam 
a capacidade resistente da estrutura solicitada (MAGALHÃES, 2004, p. 138).  

 

Os componentes da alvenaria e as juntas de argamassa são os principais 

elementos constituintes das alvenarias e, por sua condição de material pétreo, 

apresentam bom comportamento frente às solicitações de compressão, o mesmo não 

ocorrendo em relação às solicitações de cisalhamento, tração e flexão. Por esse 

motivo, a ruptura de elementos de alvenaria costuma produzir-se segundo superfícies 

normais à rede de esforços de tração atuantes, que podem ser originados por esforços 

ortogonais de compressão, esforços de cisalhamento ou tração direta (MAGALHÃES, 

2004). 

As fissuras em alvenaria podem ser causadas por diversos fatores, dentre eles 

a ausência ou má execução de detalhes construtivos. Segundo Thomaz e Helene 

(2000) os projetos de alvenarias normalmente tem se restringido ao comportamento 

mecânico e à coordenação dimensional com outros elementos. 

Fonte: Drfaztudo (2015) 

Figura 7 - Trincas e Fissuras 
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2.1.5.1.5 Descolamento de revestimentos 

 
Devem-se prevenir anomalias e, quando ocorrerem, tratá-las de modo eficiente 

com técnicas adequadas. Serão apresentadas as mais frequentes das as alvenarias 

e revestimentos argamassados, identificando suas causas, tipologias e técnicas de 

recuperação (CAPORRINO,2015). 

Os principais requisitos a serem garantidos em uma edificação são: segurança 

estrutural, estanqueidade a água, conforto hidrotérmico, conforto acústico e 

durabilidade. Estes podem ser comprometidos por manifestações patológicas que 

devem ser evitadas ou corrigidas (CAPORRINO,2015). 

A segurança estrutural é avaliada para o estado-limite último, aquele que 

determina a ruína, e para o estado-limite de utilização, que limita a formação de 

fissuras, deformações, falhas localizadas e outras avarias que possam comprometer 

a utilização da edificação, sua durabilidade e a satisfação dos usuários 

(CAPORRINO,2015). 

A presença de água nas edificações pode causar avarias às mesmas e pode 

ser consequência de águas de chuva, vazamento em tubulações, água de lavagem e 

de serviços de manutenção, umidade do solo que, por capilaridade, ascende pelos 

componentes construtivos e a água remanescente das atividades de construção do 

edifício (CAPORRINO,2015). 

Os efeitos da ação da água podem comprometer a estabilidade e as condições 

do edifício. Dentre eles destacam-se: variação dimensional dos materiais e 

componentes construtivos, corno consequência da variação de umidade, originando 

fissuras: proliferação de micro-organismos, causando o aparecimento de manchas e 

eflorescências, aumento da transmissão de calor: redução da resistência de 

componentes; deter mora ação e destacamento de revestimentos; oxidação de 

metais; desencadeamento de processos químicos, entre outros (CAPORRINO,2015). 

O conforto térmico deve ser garantido por meio do emprego de materiais 

adequados e da qualidade dos serviços de aplicação dos mesmos. A grande variação 

de temperatura compromete não só a habitabilidade como também a durabilidade da 

edificação, podendo ocorrer avarias por grande dilatação e retração dos seus 

componentes (CAPORRINO, 2015). 
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O desempenho acústico não coloca em risco a segurança, tampouco a 

durabilidade da edificação, sendo importante, no entanto, para o conforto e a 

privacidade dos usuários. Deve-se atentar a este requisito, uma vez que a espessura 

e a massa dos componentes estão sendo reduzida para economia de materiais, 

diminuição da massa, proporcionando economia estrutural e de fundações. Os níveis 

de ruído, porém, tendem a permanecer os mesmos, ou sofra aumento proporcional 

ao crescimento da população (CAPORRINO, 2015). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 
 

2.2.1 Metodologia 
 

A metodologia do presente trabalho envolve a pesquisa e caracterização de 

patologias de edificações de um patrimônio histórico municipal de Fraiburgo/SC, 

observando as de maior incidência, com as causas e sintomas que as originaram, bem 

como as medidas terapêuticas adotadas para as mesmas. 

Através de um estudo nos oito principais grupos de defeitos:  

 

• Hidráulica; 

• Paredes; 

• Impermeabilização; 

Fonte: Precisa Peritos (2015) 

Figura 8 - Descolamento de Revestimentos 
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• Esquadrias de ferro; 

• Esquadrias de madeira; 

• Azulejos; 

• Piso cerâmico; 

• Elétrica. 

 

Conclui-se que: 

• O tempo mínimo necessário ao aparecimento de possível retorno de 

problemas patológicos decorrentes de uma solução inadequada para a 

recuperação deve ser para um período completo de cinco anos; 

• Não apenas por tratar de um período de garantia legal, mas também 

porque é neste período em que a incidência de defeitos é mais baixa. 

 

O termo patologia segundo dicionários e a ciência que estuda a origem 

sintomas e a natureza das doenças. 

Na construção civil, os defeitos vícios ocultos ou não, podem apresentar com o 

tempo as fissuras, manchas, descolamentos, deformações, rupturas (colapsos), etc. 

caracterizando um defeito daquilo que foi construído. Por tratar-se de estudo anormal, 

convencionou-se denominar essas anomalias como doença daquilo que foi edificado. 

Os diversos sistemas\processos construtivos em seu estado saudável, estaria 

atendendo perfeitamente aquilo que foi destinado. Com a doença dependendo da 

circunstância, faz-se necessário desde um simples curativo, até em casos mais crítico, 

na verdadeira operação cirúrgica. Assim, a construção é reabilitada com o curativo ou 

mesmo podendo ser necessário à sua demolição (falecimento após grande cirurgia) 

(CAPORRINO, 2015) 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método de levantamento 

Global da situação do imóvel, sendo que dessa forma conseguirmos verificar quais 

são as manifestações patológicas da edificação. A técnica do levantamento Global se 

baseia em documentação indireta sendo: pesquisa bibliográfica, entrevista com os 

sucessores da família Frey, e também documentação direta, abrangendo: 

 

a) Projeto arquitetônico; 

b) Fotografias da edificação; 
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c) Levantamento da real situação da edificação; 

d) Busca e identificação das manifestações patológicas; 

e) Propor medidas corretivas. 

 

2.2.1.1 Projeto Arquitetônico 

 
Em contato com a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, bem como com a família 

descendente, nenhum possui documentação do projeto da época da construção da 

edificação, portanto para que fosse apresentado o projeto arquitetônico da edificação 

neste trabalho será realizado o levantamento em campo, onde posteriormente, foram 

desenhado sem AutoCAD, sendo que todas as informações necessárias para 

elaboração do projeto foram observadas e retiradas do local de forma a apresentar 

todas as características da edificação em questão, sendo assim o projeto foi definido 

e apresentado da seguinte forma: 

 

a) Planta baixa da edificação; 

b) Corte longitudinal; 

c) Elevação norte; 

d) Elevação sul; 

e) Elevação leste; 

f) Elevação oeste; 

g) Planta de cobertura; 

h) Planta de situação e localização; 

 

A realização do projeto arquitetônico visa facilitar futuramente a execução de 

serviços de recuperação de edificação por parte dos órgãos públicos responsáveis 

pela indicação no momento. 

 

2.2.1.2 Fotografias da Edificação 

 

Em busca de registros antigos fotográficos, foi encontrado no livro “Lá no Frai” 

(FREY, 2005, p. 82), uma foto que destaca a Elevação Frontal (Norte) sendo que foi 

observado em relação à atual não houve alterações arquitetônicas na edificação, 

Figura 09. 
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O levantamento atual fotográfico, sendo interno e externo registra todos os 

detalhes arquitetônicos da edificação, como também patologias encontradas nos 

pisos, paredes, forros e cobertura. 

 

2.2.1.3 Levantamento da situação geral da edificação 

 

O levantamento será feito por observação local na edificação utilizando-se o 

método de registro por separação dos materiais, sendo utilizado o sistema de tabela, 

as quais possuem separação de ambiente externo e ambiente interno, que será 

apresentado mais à frente neste trabalho. 

 
2.2.1.4 Busca e identificação das manifestações patológicas 

 
As manifestações patológicas na edificação também serão apresentadas em 

forma de quadros, sendo distintas as áreas internas e externas. 

Fonte: FREY(2005). 

Figura 9 - Elevação Frontal (Norte) Casa da Cultura Lydia Frey 
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Para tal também foi utilizada a representação por fotos visando melhorar a 

identificação dos fatores patológicos futuramente auxiliando a encontrar uma solução 

mais coerente para cada tipo de manifestação. Essa etapa também visa identificar 

preliminarmente a origem das manifestações, para realização deste levantamento 

foram adotados três tipos de manifestações patológicas por serem mais abrangentes 

cuja classificação é a de Ioshimoto (1994) sendo elas: 

 

a) Patologia da umidade; 

b) Patologia de fissuras e trincas; 

c) Patologia de descolamento de revestimentos. 

 

Para realização do levantamento preliminar da origem das manifestações 

patológicas adotada a classificação de Verçosa (1991) associada a classificação de 

Azevedo (1994) como sendo: 

 

a) Falta de manutenção; 

b) Erro de projeto; 

c) Erro de execução; 

d) Material inadequado. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

2.3.1 Projeto Arquitetônico  
 

As figuras 10 a 18 a seguir são resultados da graficação pelo autor deste 

trabalho em software AutoCad. Neste capitulo será apresentado o projeto 

arquitetônico, sob forma de figura, sem escala. Os desenhos em escala encontram-

se no Apêndice A deste trabalho, e serão disponibilizados aos sucessores da família 

Frey, bem como a Secretaria municipal de Cultura, para auxiliar nos futuros trabalhos 

de recuperação e revitalização deste imóvel. 
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Figura 10 - Planta de Localização

 

 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 11 - Planta Baixa 

Fonte: Autor. 
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Figura 12 - Planta de Cobertura 

 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 13 - Corte Transversal 

 

 

Figura 14 - Corte Longitudinal 

 

 

Figura 15 - Elevação Norte (Frontal) 

 

 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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Figura 16 - Elevação Sul (Fundos) 

 

 

 

Figura 17 - Elevação Oeste 

 

 

 

Figura 18 - Elevação Leste 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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2.3.2 Situação Geral da Edificação 

 

 Neste capitulo o autor deste trabalho apresenta em Fotografias da parte externa 

da edificação, a situação geral da edificação na atualidade, representadas pelas 

Figuras 19 a 23. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Elevação Norte (Frontal) 

Fonte: Autor. 
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Figura 20 - Elevação Sul (Fundos) 

Figura 20 - Elevação Oeste 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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2.3.3 Manifestações Patológicas do Exterior da Edificação 
 

Na Tabela 05 é possível observar todas as partes do exterior da edificação, 

resultado do levantamento, por observação local, onde está descrita a situação atual 

da edificação. 

 
Tabela 5 - Manifestações Patológicas Externas 

(continua) 
LOCAL SITUAÇÃO 

PAREDES 

Alvenaria das paredes estão em bom estado apenas 
apresentando fissuras decorrentes a ação do tempo, em 
alguns pontos ouve o descolamento do reboco deixando os 
tijolos expostos facilitando assim problemas de infiltração que 
até a presente data não são de grandes proporções, já nos 
requadros das janelas apresenta várias fissuras fazendo com 
que a umidade externa penetre na alvenaria causando danos 
a área interna da edificação. Aparentemente a edificação não 
passou por nenhum procedimento de restauração. 

 
 
 
 

Figura 21 - Elevação Leste 

Fonte: Autor. 
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Tabela 6 - Manifestações Patológicas Externas 
(continua) 

BEIRAIS 

Beirais são de madeira e apresentam vários problemas 
decorridos pela umidade, como mofo, e apodrecimento, em 
alguns pontos precisa-se remover esse material e substitui-
lo, o problema apresentado é em decorrência a problemas 
com a cobertura. 

COLUNAS 
Estas apresentam-se com suas características originais, 
apenas com alguns detalhes de descascamento devido a 
impactos. 

JANELAS 
No geral as aberturas por serem de ferro apresenta-se em 
bom estado, apenas necessitado de alguma revisão afim de 
melhorar seu funcionamento, e prevenção de oxidação. 

PORTAS 
Estas encontram-se em bom estado precisando apenas de 
manutenção corretiva em algumas dobradiças e pintura 

FACHADA NORTE 
Fachada principal, apresenta características originais, 
apenas apresenta o descolamento de algumas peças 
cerâmicas utilizadas para dar detalhes estéticos. 

FACHADA SUL Apresenta apenas trincas decorrentes a ação do tempo 

FACHADA LESTE 
Apresenta apenas trincas decorrentes a ação do tempo como 
também muito bolor e mofo por ser uma face sem insolação. 

FACHADA OESTE Apresenta apenas trincas decorrentes a ação do tempo 

PINTURA 

Apresenta vários detalhes como descolamento da camada 
protetora da tinta, observa-se que as paredes foram 
calfinadas e devido a ação da umidade a cal hidratou vindo a 
perder as características necessárias para compor o 
acabamento. 

FRISOS 
Estes se mantem na edificação bem conservados, com 
exceção de alguns pontos em que ouve o descolamento. 

COBERTURA 

Esta apresenta muitos problemas, como foram utilizadas 
telhas de barro e desde a construção da edificação nunca 
foram substituídas muitas peças estão trincadas e 
danificadas devido a ação do frio, calor chuva, neve, geada. 
Estas devem ser substituídas por telhas novas o mais breve 
possível para minimizar os danos devido as goteiras 
presentes. Quanto ao madeiramento este está em ótimas 
condições, tendo em vista que para este fim foram utilizadas 
madeiras de lei de excelente qualidade. 
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Tabela 7 - Manifestações Patológicas Externas 
(conclusão) 

CALÇADAS 

A edificação é rodeada de calçada, sendo que esta aparece 
muitos problemas de trincas, o principal motivo é a pouca 
espessura do concreto utilizado e o recalque de solo, outro 
agravante é que não possui nenhuma viga para sustentação 
desta estrutura, ou seja, está apoiada diretamente no solo. A 
calçada também apresenta problemas de descolamento do 
da cerâmica devido a ação da umidade irradiada pelo solo. 

 
 

2.3.4 Manifestações Patológicas do Interior da Edificação 
 

Na tabela 08 é possível observar todas as partes do interior da edificação, 

resultado do levantamento, por observação local, onde está descrita a situação atual 

da edificação. 

  
Tabela 8 - Manifestações Patológicas Internas 

(continua) 
LOCAL SITUAÇÃO 

VARANDA NORTE 

FORRO 

Todo em madeira com pintura a óleo, apresenta cerca de 
(40%) de problemas relativos a umidade oriunda das goteiras 
da cobertura, o madeiramento de fixação também apresenta 
problemas de apodrecimento. 

PISO 
Revestido com cerâmica, apresenta placas descoladas e 
também trincas, rodapés fixos sem nenhuma alteração. 

PAREDE 
Reboco apresenta trincas e umidade na região próxima ao 
piso decorrente a falta de impermeabilização. 

ESQUADRILHAS Não possui aberturas neste ambiente. 
VARANDA OESTE 

FORRO 

Todo em madeira com pintura a óleo, apresenta cerca de 
(60%) de problemas relativos a umidade oriunda das goteiras 
da cobertura, o madeiramento de fixação também apresenta 
problemas de apodrecimento. 

PISO 
Piso cerâmico apresenta pequenas trincas, rodapés estão 
em boas condições 

PAREDE 
Apresenta em alguns pontos bolor, e eflorescências devido a 
umidade, e também algumas trincas nos cantos das paredes, 

ESQUADRIAS Não possui aberturas neste ambiente. 
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Tabela 9 - Manifestações Patológicas Internas 
(continua) 

ÁREA DE SERVIÇO 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Revestimento cerâmico, em boas condições, não apresenta 
nenhuma patologia 

PAREDE 
Possui revestimento parcial em cerâmica, apresenta alguns 
pontos de descolamento, e algumas trincas aparentemente 
causadas por recalque de fundações. 

ESQUADRIAS 

Porta de saída apresenta problemas de apodrecimento em 
alguns pontos, está com pintura descolando, dobradiças 
estão em bom estado, já janela apresenta princípio de 
oxidação. 

BWC 01 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Revestimento cerâmico, em boas condições, não apresenta 
nenhuma patologia 

PAREDE 
Parede onde possui janela está em situação precária, 
apresenta fissura com diâmetro de 4 a 6 milímetros na parte 
interna provável causa recalque de fundação 

ESQUADRIAS 
Janela em ferro está em bom estado, mas apresenta alguns 
detalhes de oxidação, porta em madeira e está em bom 
estado. 

CIRCULAÇÃO 01 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Revestimento cerâmico, em boas condições, não apresenta 
nenhuma patologia 

PAREDE 
em alvenaria rebocada revestimento acrílico, alguns ponto de 
mofo e alguns ponto de empolamento 

ESQUADRIAS 
Janela em ferro está em bom estado, mas apresenta alguns 
detalhes de oxidação 

SALA DE ESTUDO 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Soalho de madeira aparentemente em bom estado, com 
revestimento em Paviflex, peças apresentando 
descolamento e sinais de umidade 

PAREDE 
Paredes com reboco, revestidas com acabamento acrílico, 
apresenta bolor devido umidade. 
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Tabela 10 - Manifestações Patológicas Internas 
(continua) 

ESQUADRIAS 
Janela de ferro em bom estado, apresenta alguns sinais de 
oxidação, porta em bom estado sem detalhes 

ADMINISTRAÇÃO 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Soalho de madeira aparentemente em bom estado, com 
revestimento em Paviflex, peças apresentando 
descolamento e sinais de umidade 

PAREDE 
Paredes com reboco, revestidas com acabamento acrílico, 
apresenta bolor devido umidade 

ESQUADRIAS 
Janela de ferro em bom estado, apresenta alguns sinais de 
oxidação, porta em bom estado sem detalhes 

COPA 

FORRO 
Forro em madeira em bom estado apresenta alguns pontos 
de bolor. 

PISO 
Soalho de madeira aparentemente em bom estado, com 
revestimento em Paviflex, peças apresentando 
descolamento e sinais de umidade 

PAREDE Revestidas com cerâmica, não apresenta nenhuma patologia 
ESQUADRIAS Janela em bom estado 

SALA DE INFORMAÇÃO DIGITAL 
FORRO Forro em bom estado, presentando apena pontos de mofo 

PISO Piso em bom estado madeira com revestimento em Paviflex 

PAREDE 
Estas estão em bom estado de conservação. Nenhuma 
patologia encontrada 

ESQUADRIAS Portas em madeira estão em bom estado 
BWC 02 

FORRO 
Forro em madeira, não apresenta nenhum problema 
patológico 

PISO Piso cerâmico em perfeitas condições 

PAREDE 
Paredes alvenaria revestidas com cerâmica e não 
apresentam nenhum problema 

ESQUADRIAS 
Porta em bom estado, janela apresenta início de oxidação em 
alguns pontos 

BIBLIOTECA 01 

FORRO 
De madeira, apresenta algumas manchas de mofo, não sofre 
com apodrecimento, pintura descolando em algumas partes 

PISO 
Piso em madeira apresentando alguns pontos de 
apodrecimento, revestidos com carpete que está deteriorado. 

PAREDE 
Apresentam pequenas trincas, e empolamento devido ação 
externa de umidade 
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Tabela 11 - Manifestações Patológicas Internas 
(continua) 

ESQUADRIAS 
Janelas em bom estado apresentando apenas pequenos 
pontos de oxidação. Portas em bom estado sem nenhuma 
patologia 

BIBLIOTECA 02 
FORRO  

PISO 
Assoalho em madeira apresentando aspecto de escuro 
devido a bolor causado pela ação de umidade proveniente a 
problemas da cobertura 

PAREDE Em alvenaria apresenta empolamento e eflorescências 
ESQUADRIAS Portas e janelas em bom estado 

BIBLIOTECA 03 

FORRO 
Em madeira, apresenta pontos de apodrecimento, e manchas 
de mofo 

PISO 
Assoalho em madeira, apresenta muita umidade e 
afundamento ao pisar 

PAREDE Em alvenaria apresenta empolamento e eflorescências 
ESQUADRIAS Portas e janelas em bom estado 

BIBLIOTECA 04 
FORRO Em madeira, apresenta mofo 

PISO 
Assoalho em madeira, apresenta muita umidade e 
afundamento ao pisar 

PAREDE 
Em alvenaria apresenta desplacamento do reboco e pontos 
de empolamento 

ESQUADRIAS Porta e janela em bom estado 
CIRCULAÇÃO 02 

FORRO 
Em madeira com detalhes em vidro, onde varia peças 
encontra-se quebradas e com estrutura comprometida 

PISO 
Assoalho em madeira apresentando aspecto de escuro 
devido a bolor causado pela ação de umidade proveniente a 
problemas da cobertura 

PAREDE Em alvenaria apresenta mofo/bolor devido a umidade 
ESQUADRIAS Possui apenas portas que estão em bom estado. 

DEPÓSITO 

FORRO 
Em madeira, apresenta manchas de mofo, cantoneira em 
bom estado 

PISO 
Assoalho em madeira revestido com Paviflex, apresentando 
pontos de descolamento do revestimento 

PAREDE 
Em alvenaria, possui sinais de manutenção em partes que 
possivelmente vieram a descolar. 

ESQUADRIAS Não possui nenhum problema patológico 
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Tabela 12 - Manifestações Patológicas Internas 
(continua) 

RECEPÇÃO 

FORRO 
Em madeira apresenta mofo e alguns pontos onde a pintura 
está descolando 

PISO 
Assoalho com revestimento em carpete, apresenta algumas 
tabuas quebradas decorrente ao apodrecimento  

PAREDE 
Em alvenaria revestidas com papel de parede, não 
apresentam problemas patológicos visíveis. 

ESQUADRIAS Porta em madeira sem nenhum problema aparente. 
MUSEU 

FORRO 

Forro apresenta vários pontos de apodrecimento devido a 
ação da umidade oriunda de goteiras devido ao mal estado 
de conservação da cobertura, madeiramento aparentemente 
em bom estado 

PISO 
Assoalho de madeira com revestimento em carpete, 
apresenta alguns pontos de apodrecimento, e o carpete 
apresenta-se com pontos de desgaste 

PAREDE 

Em alvenaria apresenta empolamento em algumas regiões 
juntamente com eflorescências devido a hidratação da 
alvenaria causada pela infiltração principalmente na região 
próxima ao piso 

ESQUADRIAS 
Porta de ferro com vidro em bom estado, não apresenta 
nenhuma patologia. 

MUSEU 01 

FORRO 
Placa de madeira apresentando problemas relacionados a 
umidade, mofo e apodrecimento, madeiramento de suporte 
comprometido. 

PISO 
Apresenta sinais de apodrecimento, possui revestimento em 
carpete, estrutura aparentemente comprometida, causando 
afundamento ao caminhar. 

PAREDE 
Paredes em alvenaria, apresentam algumas manchas de 
mofo, eflorescências e também pontos de empolamento. 

ESQUADRIAS 
Janela em ferro, apresentando pequenos pontos com 
oxidação. 

MUSEU 02 

FORRO 
Placa de madeira apresentando problemas relacionados a 
umidade, mofo e apodrecimento, madeiramento de suporte 
comprometido. 

PISO 
Assoalho em madeira com desgaste natural, apresenta 
algumas manchas devido a umidade, e rodapés em bom 
estado 
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Tabela 13 - Manifestações Patológicas Internas 
(conclusão) 

PAREDE 
Paredes em alvenaria, apresentam eflorescências, indicando 
a infiltração de água  

ESQUADRIAS Janelas de ferro em bom estado 
WC 

FORRO 
Apresenta sinais de humidade oriunda de goteiras 
proveniente ao mal estado de conservação da cobertura,  

PISO 
Piso está em boas condições não apresenta nenhum tipo de 
patologia 

PAREDE 
Paredes em bom estado, apresentando apenas bolor nas 
juntas 

ESQUADRIAS 
Janela está em bom estado sendo que possui alguns pontos 
apresentando oxidação 

 

2.3.4.1 Detalhamento das Manifestações Patológicas na Edificação 
 

Nos quadros a seguir são apresentados todos os locais da edificação, com as 

imagens do levantamento da localização e a descrição das manifestações patológicas 

que se apresentam, bem como a identificação preliminar das mesmas.  
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Quadro 1 - Varanda Norte 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Descrição por observação visual: 

 

Paredes apresentando descolamento do 

revestimento devido ação da umidade 

(Fig. 23 e 24) 

 

Apodrecimento do forro causado por 

problemas na cobertura (Fig. 22) 

Figura 24 - Varanda Norte 

Figura 23 - Varanda Norte 

Figura 22 - Forro Varanda Norte 
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Quadro 2 - Varanda Oeste 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Descrição por observação visual: 

 

Piso com tricas devido a relaxamento do 

solo (Fig. 25) 

Parede apresentando descolamento de 

revestimento devido atuação de umidade 

(Fig. 26) 

Trinca devido a problemas possíveis na 

fundação (Fig. 27) 

Figura 25 - Piso Varanda Oeste 

Figura 26 - Descolamento de 
Revestimento Varanda Oeste 

Figura 27 - Trinca na Varanda Oeste 
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Quadro 3 – Área de Serviço 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens:

 

Figura 28 - Área de Serviço Descrição por observação visual: 

 

Ausência do revestimento devido 

desolamento da placas e pequenas 

fissuras no piso de base (Fig. 28) 
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Quadro 4 – BWC 01 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Figura 29 - Fissura BWC 01 
 
 

 
Figura 30 - BWC 01 

Descrição por observação visual: 

 

Trinca na junção das paredes (Fig. 29) 

 

Revestimento em bom estado, mas 

apresentando bolor nas justas devido 

ação da umidade (Fig. 30) 
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Quadro 5 – Circulação 01 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 31 - Circulação 01 Trinca 
 

 

 

 

Figura 32 - Circulação 01 Bolor Umidade 

Descrição por observação visual: 

 

Fissuras causadas pela falta de verga e 

contra verga nas aberturas (Fig. 31) 

 

Fissuras devido ao trabalho do 

revestimento e também presença de 

bolor (Fig. 32) 
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Quadro 6 – Sala de Estudo 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 34 -Sala de Estudo imagem do 
piso com descolamento de revestimento 

Descrição por observação visual: 

 

Descolamento do revestimento em 

decorflex (Fig. 34) 

 

Marca de empolamento com 

descolamento do revestimento, com 

posterior aplicação de pintura (Fig. 33) 

Figura 33 - Sala de Estudo, parede com 
marcas de empolamento 
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Quadro 7 - Administração 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 35 - Administração, piso com 
descolamento de revestimento 
  

 

Descrição por observação visual: 

 

Descolamento de revestimento devido a 

umidade, e sinais de apodrecimento do 

assoalho (Fig. 35) 

 

Presença de mofo/bolor no forro e 

surgimento de ponto de apodrecimento 

(Fig. 36) 

Figura 36 - Administração, Forro com 
Bolor/Mofo 
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Quadro 8 - Copa 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Figura 37 - Copa, piso com 
descolamento de revestimento 
 
 

 
Figura 38 - Copa, paredes com 
Bolor/Mofo 

Descrição por observação visual: 

 

Descolamento de revestimento (Fig. 37) 

 

Paredes com presença de mofo/bolor, 

devido a presença de umidade no 

ambiente (Fig. 38) 
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Quadro 9 – Sala de Informação Digital 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Figura 39 - Sala de Informação Digital, 
ambiente em boas condições 

Descrição por observação visual: 

 

Ambiente em boas condições, não 

apresentando  manifestações visíveis 

(Fig. 39) 
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Quadro 10 – BWC 02 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 40 - BWC 02 Descrição por observação visual: 

 

Presença de umidade, mofo/bolor no 

local (Fig. 40) 
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Quadro 11 – Biblioteca 01 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

 

Figura 41 - Biblioteca 01, assoalho com 
problemas de umidade 
 
 
 

 
Figura 42 - Biblioteca 01, forro com 
pontos de apodrecimento 

Descrição por observação visual: 

 

Revestimento original removido, 

assoalho em bom estado, apresentas 

pouco mofo (Fig. 41) 

 

Forro apresenta mofo/bolor e pontos de 

apodrecimentos (Fig.42) 
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Quadro 12 – Biblioteca 02 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 43 - Biblioteca 02 - piso e 
paredes com problemas de umidade 
 

 

 

 

Figura 44 - Biblioteca 02, Paredes com 
descolamento do revestimento 

Descrição por observação visual: 

 

Assoalho com cor escura devido a 

presença de umidade e pontos de 

apodrecimento (Fig.43) 

 

Forro com bolor/mofo, e paredes com 

papel de parede soltando devido 

presença de umidade (Fig. 44) 
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Quadro 13 – Biblioteca 03 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

Figura 47 - Biblioteca 03, trincas 

 

Descrição por observação visual: 

 

Assoalho e forro com mofo/bolo, pontos 

de apodrecimento, apresenta 

afundamento ao pisar (Fig. 45) 

 

Paredes com empolamento do 

revestimento e marcas de eflorescência 

(Fig. 46) 

 

Trincas na alvenaria (Fig. 47) 

Figura 46 - Biblioteca 03, forro com 
apodrecimento e mofo 

Figura 45 - Biblioteca 03, parede com 
trincas, empolamento e eflorescências 
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Quadro 14 – Biblioteca 04 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 48 - Biblioteca 04, tentativa de 
recuperação 

 

Figura 49 - Biblioteca 04, empolamento 
 

 
Figura 50 - Biblioteca 04, Forro com 
apodrecimento, bolor e paredes com 
descolamento de revestimento 

Descrição por observação visual: 

 

Tentativa de recuperação no ambiente 

(Fig. 48) 

 

Pontos de empolamento (Fig. 49) 

 

Tentativa de recuperação do forro, 

manchas de bolor/mofo e descolamento 

de revestimento (Fig.50) 
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Quadro 15 – Circulação 02 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 51 - Circulação 02, Vitral 
danificado 
 
 

 
Figura 52 - Circulação 02, Paredes e 
forro com Bolor/Mofo 

Descrição por observação visual: 

 

Ambiente bastante danificado, vitro 

quebrado, presença de mofo/bolor no 

ambiente todo (Fig. 51 e 52) 
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Quadro 16 - Depósito 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 53 - Depósito com paredes e 
forro apresentando Bolor/Mofo 

Descrição por observação visual: 

 

Apresenta bolor/mofo, em todas as 

paredes do ambiente e forro. (Fig. 53) 



69 
 

Quadro 17 - Recepção 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 55 - Recepção, Piso com 
apodrecimento 

Descrição por observação visual: 

 

Apresenta apodrecimento no assoalho 

(Fig. 55) 

 

Forro danificado e manchas relacionadas 

a umidade (Fig. 54) 

Figura 54 - Recepção, forro com 
Mofo/Bolor 
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Quadro 18 - Museu 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 56 - Museu 
 
 
 

 
Figura 57 - Museu, forro com 
apodrecimento 

Descrição por observação visual: 

 

Ambiente bastante danificado, apresenta 

apodrecimento no forro e pontos com 

descolamento do revestimento (Fig. 56 e 

57) 
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Quadro 19 – Museu 01 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 58 - Museu 01 
 
 
 

 
Figura 59 - Museu 01, Forro com 
apodrecimento 

Descrição por observação visual: 

 

Apresenta eflorescência entre o 

revestimento da lareira (Fig. 58) 

 

Forro com pontos de apodrecimento (Fig. 

59) 
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Quadro 20 – Museu 02 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 60 - Museu 02, forro com 
apodrecimento 
 
 
 
 

 
Figura 61 - Museu 02, Trincas e fissuras 

Descrição por observação visual: 

 

Forro apresenta apodrecimento, paredes 

com presença de bolor por origem de 

umidade (Fig. 60) 

 

Detalhes apresentando fissuras 

originadas pela dilatação do 

revestimento (Fig. 61) 
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Quadro 21 - WC 

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 

Figura 62 - WC 
 

 
 

Descrição por observação visual: 

 

Ambiente encontra-se em bom estado, 

apresenta apenas bolo/mofo junto as 

fugas de rejunte (Fig. 62) 
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Quadro 22 – Área Externa  

 

Planta Baixa: 

 

Imagens: 

 
Figura 65 - Fundos da Edificação 

 

Descrição por observação visual: 

 

Vários pontos com mofo/bolor , locais 

com descolamento do revestimento 

(desplacando), principalmente nas 

janelas, pintura também apresenta vários 

pontos de desolamento (Fig. 65) 

 

Cobertura bastante avariada com telhas 

de barro tipo Francesa, em mal estado de 

conservação, madeiramento em estado 

regular, apresentando apodrecimento 

em alguns locais (Fig. 64) 

 

Presença de trincas e fissuras por toda a 

parte externa da edificação (Fig. 63) 

Figura 64 - Cobertura 

Figura 63 - Trincas 
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2.3.5 Soluções para correção das patologias encontradas 

 
2.3.5.1 Eflorescências 

. 

a) Aspectos: 

A eflorescência apresenta o aspecto de pó branco sobre a superfície e possui 

a característica de incrustação. 

 

b) Causas prováveis: 

A principal causa da eflorescência é: 

• Presença de dois fatores simultaneamente: Umidade e sais. 

 

c) Reparos: 

Para reparo desta anomalia apresenta-se uma única solução a não ser  a 

remoção do revestimento afetado, refazendo-o com utilização de aditivos 

impermeabilizantes. 

 

2.3.5.2 Bolor 

 

a) Aspectos: 

A proliferação de fungos que formam o bolor possuem o seguinte aspecto: 

• Umidade 

• Pó branco sobre superfícies 

• Manchas esverdeadas e escuras 

• Revestimento em desagregação 

 

b) Causas prováveis: 

As principais causas possíveis são: 

• Umidade constantes 

• Sais solúveis presentes dentro da alvenaria 

• Sais solúveis presentes na água de amassamento ou humidade infiltrada 

• Cal não carbonatada 

• Área não exposta ao sol 
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c) Reparos: 

• Eliminação da infiltração da umidade 

• Secagem do revestimento 

• Escovamento da superfície 

• Reparo do revestimento quando pulverulento 

• Lavagem com solução de hipoclorito. 

 

Devem ser sanadas todas as infiltrações e, no caso de existirem micro-

organismos, proceder a lavagem com solução de hipoclorito. Todo material solto deve 

ser retirado por meio de escovação e lavagem, e o revestimento deve ser totalmente 

seco, para posteriormente receber o acabamento. 

 

2.3.5.3 Descolamento com empolamento 

 

a) Aspectos: 

Os descolamentos com empolamentos apresentam os seguintes aspectos: 

• A superfície apresenta bolhas cujos diâmetros aumentam 

progressivamente. 

• O reboco apresenta som cavo quando solicitado á percussão 

 

b) Causas prováveis: 

As principais causas possíveis são: 

• Infiltração de humidade; 

• Hidratação retardada do oxido de magnésio da cal. 

 

c) Reparos: 

As principais formas de se prover o reparo são: 

• Renovação da camada de reboco. 

• Renovação da pintura. 

 

A região do revestimento que apresenta esta anomalia não pode ser 

recuperada sem que seja feita a remoção do revestimento afetado, sendo assim 

necessário ser refeito. 
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2.3.5.4 Fissuras  

 

a) Aspectos Fissuras: 

As fissuras normalmente apresentam-se normalmente na vertical sem 

apresentar risco estrutural 

 

b) Causas Prováveis: 

As principais causas possíveis são: 

• Expansão da argamassa de assentamento por hidratação retardada de 

óxido de magnésio da cal; 

• Expansão da argamassa de assentamento por reação cimento-sulfatos 

ou devido à presença de argilo-minerais expansivos no agregado. 

 

c) Reparos: 

Qualquer expansão da argamassa tem como consequência as fissuras, ao 

expandir e não haver espaço, a argamassa de assentamento se rompe. 

Sendo mais apropriada para esse tipo de anomalia os seguintes procedimentos: 

• Renovação do revestimento após hidratação completa da cal da 

argamassa de assentamento. 

• Outra solução a adotar é função da intensidade da reação expansiva 

 

Após a reação completa da cal da argamassa, o revestimento deve ser refeito, 

tomando-se o cuidado de utilizar revestimentos com capacidade de absorção de 

pequenas movimentações, pois a região onde a argamassa foi rompida sempre 

poderá apresentar pequenos movimentos, como por exemplo, revestimentos 

elásticos. 

 

2.3.5.5 Trincas  

 

a) Aspectos Trincas: 

Apresenta diâmetro maior que as fissuras, e normalmente apresenta-se em 

ambas as faces da alvenaria, 
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b) Causas Prováveis: 

As principais causas são: 

• Recalque de fundação 

• Edificação exposta a trepidação 

• Oscilação de temperatura 

• Problemas estruturais 

• Argamassa com resistência insuficiente 

 

c) Reparos: 

• Se a causa for momentânea e cessou, a solução para correção pe 

remover o revestimento acolhido pela patologia, aplicação de tela na 

região da trinca, e na sequencia aplicar as camadas de chapisco, 

emboço e reboco, afim de se chegar no acabamento. 

• Se a causa for o esforce pelo peso próprio atuando nas fundações deve-

se realizar um reforço no local, para minimizar os efeitos. 

 

2.3.5.6 Descolamento de revestimentos 

 

a) Aspectos: 

Apresenta os seguintes aspectos: 

• Som cavo 

• Placas soltas 

• Bolhas 

 

b) Causas prováveis: 

• Presença de umidade 

• Erro na aplicação 

• Presença de impurezas na superfície na aplicação 

 

c) Reparos: 

• Remoção do revestimento 

• Remoção da umidade 

• Remoção dos fungos 
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• Lavagem e raspagem da superfície 

• Aplicação da nova camada do revestimento 

 

A má aderência do revestimento com a alvenaria pode causar o descolamento 

do revestimento, como também a utilização de espessura inadequada da argamassa 

de colagem. 

Na utilização de pintura pode ser causada por problemas relacionados a 

respiração da alvearia, no caso da utilização de tintas epóxi ou a óleo que são 

impermeáveis fazendo com que a humidade da alvenaria fique retida e cause o 

descolamento. 

 

2.3.6 Quantitativo de materiais e orçamento 

 

 A partir dos dados analisados da edificação chegou-se a uma estimativa de 

custos para manutenção e restauração da edificação, conforme observado os 

detalhes in loco e com acompanhamento de profissional com amplo conhecimento 

quanto aplicação de mão de obra, elaborou-se a tabela abaixo: 

 

Quadro 23 – Quantitativo de Materiais e Orçamento 
 (continua) 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 
CASA DA CULTURA LYDIA FREY 

  
MATERIAIS 

1 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNID. QUANT. VL UNIT. TOTAL 
  

1.1 Areia m3 2,00 110,00 220,00 
1.2 Cimento UNID. 10,00 28,00 280,00 
1.3 Cal UNID. 10,00 9,00 90,00 
1.4 Telha de barro UNID. 4850,00 2,20 10.670,00 
1.5 Conheiras UNID. 75,00 9,00 675,00 
1.6 Cerâmica  m2 20,00 35,00 700,00 
1.7 Argamassa UNID. 5,00 21,50 107,50 
1.8 Rejunte UNID. 10,00 3,20 32,00 
1.9 Prego Kg 10,00 7,60 76,00 

1.10 Cantoneira de madeira  ml 200,00 2,00 400,00 
1.11 Forro Madeira m2 130,00 14,00 1.820,00 
1.12 Madeira de Cobertura m3 5,00 650,00 3.250,00 
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Quadro 24 – Quantitativo de Materiais e Orçamento 
 (conclusão) 

1.13 Calha  m 90,00 25,00 2.250,00 
1.14 Porta de Madeira com caixa interna UNID. 3,00 250,00 750,00 
1.15 Porta de Madeira com caixa externa UNID. 1,00 450,00 450,00 
1.16 Tinta acrilica sem brilho 18l LT 5,00 280,00 1.400,00 
1.17 Tinta Esmalte Sintético Gl 15,00 60,00 900,00 
1.18 Massa Acrílica  PCT 10,00 35,00 350,00 
1.19 Massa tapa tudo UNID. 5,00 30,00 150,00 

  
Total do Orçamento Material 24.570,50 

  
MÃO DE OBRA 

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VL UNIT. TOTAL 
  

2.1 Mão de obra manutenção cobertura UNID. 407,06 15,00 6.105,90 

2.2 
Mão de obra manutenção em 
alvenaria UNID. 1,00 5000,00 5.000,00 

2.3 Mão de Obra Pintura m2 1000,00 7,00 7.000,00 
2.4 Manutenção em esquadrias de ferro UNID. 17,00 70,00 1.190,00 

  
Total do Orçamento Material 19.295,90 

  
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 43.866,40 
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3 CONCLUSÃO 
 

A partir do levantamento da situação geral da “Casa da Cultura Lydia Frey”, foi 

possível verificar que a edificação de 67 anos de idade encontra-se com a volumetria 

externa em bom estado, ou seja, todas as partes da construção encontram-se 

mantidas e sem descaracterização do tipo arquitetônico original. 

Com base nos Levantamentos de Manifestações Patológicas e Identificação 

Preliminar das origens no Exterior e Interior da Edificação por meio fotográfico, 

conclui-se que as manifestações patológicas de umidade estão presentes na quase 

totalidade dos locais externos da edificação. Da mesma forma, forros, paredes e 

esquadrias e pisos dos compartimentos internos apresentam manifestações 

patológicas de umidade, no entanto, deve-se salientar a dificuldade para quantificação 

destes dados. 

No levantamento dos diferentes locais nos compartimentos internos da 

edificação fica evidenciado que quase a totalidade destes locais apresenta algum tipo 

de manifestação patológica. 

Através da prospecção preliminar das origens das manifestações patológicas 

Internas e externas da edificação foi possível concluir que: 

 

a) A grande maioria dos locais externos da edificação apresenta manifestações 

patológicas causadas por falta de manutenção; 

b) A grande maioria dos compartimentos internos apresenta manifestações 

patológicas nos forros, paredes, esquadrias e pisos causados por falta de 

manutenção; 

c) Erros de Execução e Materiais Inadequados, que são origens de manifestações 

patológicas mais adequadas em critérios construtivos atuais. 

 

Um levantamento deste tipo englobando visualização de imagens, observação 

visual, identificação de manifestações patológicas e identificação preliminar das 

origens destas manifestações patológicas, permite uma percepção geral de qualquer 

edificação histórica. 

A edificação apresenta necessidade urgente de recuperação, restauro e 

revitalização, sob pena de ocorrerem consideráveis perdas para o patrimônio histórico 

e arquitetônico da cidade. 
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