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RESUMO
As cidades são como organismos vivos e estão em constantes transformações. É preciso reinventar-se sem negar,
negligenciar ou camuflar sua história, assim como também é preciso transformar-se sem perder sua própria identidade.
Vivemos na era da reciclagem, da simplificação de processos, da economia de matéria prima, da escassez de recursos
naturais  e de combustível,  do alto  custo  da produção de materiais  de construção.  Diante  disso,  reocupar  edifícios
históricos é uma prática cada dia mais comum e a reutilização de estruturas já consolidadas pode gerar uma série de
patologias características em casos onde a estrutura anterior  não estava preparada para tal  alteração de uso,  e o
conhecimento e a compreensão prévia destes fatores favorece a conservação e preservação das estruturas. A crescente
demanda pela  ocupação de  espaços centrais  nas  grandes cidades e  a  possibilidade  de  reutilização  de  estruturas
existentes faz surgir cada vez mais a prática da reciclagem de edifícios. Diante disso, procura-se realizar um estudo
acerca de quais são as patologias mais comuns que se manifestam em decorrência de reciclagens de edifícios históricos
e realizar um estudo abordando as medidas preventivas que podem ser tomadas de forma fácil  e econômica para
viabilizar e fomentar a prática da reutilização de prédios históricos.
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1 INTRODUÇÃO

Ao  longo  da  vida  de  um  edifício  são  frequentemente  detectadas  insuficiências  ou
desajustamentos  do  seu  desempenho,  face  aos  requisitos  aos  quais  deveria  obedecer.  Estas
insuficiências podem ser originadas no próprio edifício, devido a erros de projeto ou de execução,
resultantes  da  ação  do  tempo  (deterioração,  danificação),  ou  provocadas  pela  alteração  de
circunstâncias externas que originam um maior grau de exigência ou expectativa (CÓIAS, 2006).

Os edifícios em geral  estão sujeitos a ação dos mais diversos agentes como a poluição,
biodeterioração,  variação  de  temperatura  e  também  sofrem  com  processos  de  degradação
provocados por atividades humanas nas fases de concepção, projeto, execução e até mesmo na
recuperação desses edifícios. Para a identificação corretadestas patologias é necessáriaa avaliação
de  profissionais  capacitados e  com formação  específica  na área  de  preservação  do patrimônio
edificado.  São  esses  profissionais  capazes  de  propor  planos  de  atuação  para  a  reciclagem  e
restauração  dos  edifícios  históricos. O  que  se  nota  mais  comumente  é  que  grande  parte  das
patologias que surgem decorrentes de novos processos de utilização do edifício são geradas por
desconhecimento  do  edifício  como um todo  (sistema e  material  construtivo)  e  falta  de  preparo
técnico específico no momento de readequação da requalificação deste imóvel.

2 JUSTIFICATIVA

Podemos  considerar  patologia  de  um  edifício  histórico  qualquer  fenômeno  que,
diferentemente do envelhecimento natural, acontece de forma não previsível e acaba por afetar a
integridade física do edifício. Essas patologias podem afetar o prédio no âmbito estético, estrutural
ou econômico (ocasionando a desvalorização do imóvel).
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Com o constante crescimento das cidades, a busca por imóveis com boa localização, em
geral para atividades comerciais, acaba direcionando os edifícios antigos – normalmente localizados
nestas áreas – para essas novas funções. E em se tratando de edifícios de valor histórico, que estão
protegidos  por  legislação  específica  (desde  que  tombados  ou  considerados  de  interesse  de
preservação por órgão de proteção ao patrimônio) a reutilização destas estruturas acaba sendo uma
saída não só economicamente mais atrativa como também uma alternativa contra o esvaziamento
dos centros urbanos e o abandono que estes edifícios acabam sofrendo.

Cada  edifício  é  único  e  possui  suas  especificidades.  Portanto,  para  cada  processo  de
readequação, é necessário que o profissional que irá planejar a readequação conheça todos os
pormenores  decorrentes  da  nova  atividade  a  ser  atribuída  ao  edifício.  Infelizmente,  o  cenário
observado  atualmente  é  de  alterações  feitas  quase  sem  critério  e  conhecimento  técnico,  por
profissionais alheios ao conhecimento intrínseco do sistema projetivo e construtivo do edifício e
executados de maneira descompromissada com a manutenção da integridade física e arquitetônica
do imóvel.

Munidos de conhecimento técnico específico, voltado para cada situação particular de projeto
de requalificação arquitetônica e estrutural, é possível prever e principalmente minimizar os impactos
causados em estruturas históricas decorrentes aos novos usos e permitir uma melhor utilização do
edifício histórico.

3 OBJETIVO

Os objetivos gerais desta pesquisa são investigar de uma forma geral quais as patologias
mais comuns que se manifestam em decorrência da reutilização de edifícios históricos. A instalação
de novas estruturas ou equipamentos em um edifício histórico por decorrência de um novo uso pode
causar  diversas  patologias,  e  com  este  estudo  procura-se  investigar  medidas  preventivas  que
podem ser tomadas de forma fácil e econômica para viabilizar a prática da reutilização de prédios
históricos. Também é objetivo contribuir com a formação de um cabedal teórico acerca do tema que
fomente pesquisas subsequentes sobre o tema.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Em  um primeiro  momento  será  realizado  um  estudo  sobre  o  assunto  da  reciclagem de
edifícios históricos e um levantamento acerca do tema e de como ele é abordado no exterior, onde é
uma prática cada vez mais comum, e como ele se desenvolve no Brasil. Esta fase de estudos se
dará através de pesquisa bibliográfica em publicações, sites e artigos científicos sobre o assunto.
Com isso será realizada uma construção de referencial teórico que irá embasar as atividades de
campo. 

Em um segundo momento será realizada uma pesquisa de campo, utilizando a cidade de
Curitiba  como  campo  de  estudo,  onde  será  feito  um levantamento  de  exemplares  de  edifícios
históricos que foram reutilizados e suas patologias encontradas. Serão selecionados edifícios dentro
de uma amostragem específica, com representantes de diversas categorias de usos, dentro dos
mais comuns (bares, restaurantes, clínicas, escritórios, agências bancárias, etc.) para que possam
ser  analisadas  as  patologias  encontradas  e  investigar  um  possível  padrão  dentre  elas.  Serão
considerados  itens  como:  projeto  original,  conservação,  projeto  de  intervenção,  utilização,
manutenção, para que se possa construir uma amostragem concisa.
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O autor LuisVillegasCabredo (CABREDO, 2009) divide o estudo da patologia em três partes
que compara a uma obra “teatral em três atos”: existência de um problema, investigação do mesmo
e, se viável, proposta de uma reabilitação. 

No “primeiro ato”, o técnico encontra-se perante as anomalias, ou sinais visíveis de algo que
não está correto, que manifestam a existência de um defeito na construção (CABREDo, 2009). 

No “segundo ato”, dá-se início a uma metodologia de estudo que, normalmente, segue as
seguintes premissas: reconhecimento, pré-diagnóstico, investigação detalhada e diagnóstico. Nesta
importante fase são fundamentais os conhecimentos e experiência (ou “profissionalismo”) do técnico
responsável. O técnico deve estar na posse de todos os dados relevantes sobre as anomalias de
modo  a  poder  determinar  todas  as  causas  possíveis.  Este  necessita  de  um  vasto  leque  de
conhecimentos,  desde as  causas  que poderão estar  na  origem da anomalia  e  dos  respectivos
fenómenos  envolvidos  às  características  e  comportamentos  dos  diferentes  materiais  e  técnicas
aplicadas (GONÇALVES, 2004). 

Finalmente, nos casos habituais, o “terceiro ato” propõe a terapêutica, a reparação ou reforço,
que seja adequada (CABREDO, 2009). Esta fase não será desenvolvida neste projeto, mas não
deixa de ser importante referi-la.

Após realizar a coleta de dados, será realizado um cruzamento de referências, associando
dados teóricos e os verificados nos estudos de caso para assim poder construir um parecer acerca
da incidência das patologias possíveis e permitir a construção de uma pesquisa objetiva.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados com esta pesquisa são a construção de um conhecimento teórico,
com aplicabilidade  prática,  acerca  da  reciclagem de  edifícios  históricos  e  suas  patologias  mais
usuais vinculadas à novos usos. Com isso objetiva-se fomentar a prática da conservação e correta
manutenção predial destas estruturas evitando a degradação sofrida pela reutilização e aumentando
a segurança e a vida útil destas estruturas. Também se espera trazer a atenção da comunidade
técnica e acadêmica acerca do tema e fomentar novas e mais aprofundadas pesquisas sobre o
assunto, visando contribuir sobremaneira com a preservação histórica e a correta ocupação dos
centros urbanos.

A  investigação  e  o  estudo  das  patologias  construtivas  que  surgem  em  decorrência  da
reutilização de edifícios antigos, para fins diferentes para os quais foram concebidos, podem auxiliar
na  prevenção  de  danos  causados  por  esta  intervenção,  aumentando  a  vida  útil  do  edifício,
viabilizando uma manutenção correta e assim, permitindo com que a preservação histórica se dê de
uma  forma  efetiva.  Através  d  reutilização  e  preservação  de  edifícios  antigos,  diminuem-se  as
demolições e novas construções, geração de entulho, impactos ambientais com novas edificações e
proporciona a reutilização de estruturas ociosas, decadentes e que geram áreas de degradação
urbana. 
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