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5.6.1. FICHA TÉCNICA

EDIFÍCIO PRUDÊNCIA

Localização: Av. Higienópolis, 245 e 265
Entre a Rua Sabará e Rua Itacolomi
Bairro: Higienópolis/São Paulo
Arquitetura: Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar
Data: 1944 – 1948
Contratante: Prudência Capitalização S.A.

Construção: Barreto Xande S.A.
Paisagismo: Roberto Burle Marx
Obra de arte: Roberto Burle Marx
Terreno: 3942,00 m²
Taxa de ocupação: 40,8% - 1593,00 m²
Coeficiente de aproveitamento: 4,0 – 17.135,00 m² de área construída
Tipo do edifício: Bloco em forma de “U”
Categoria de uso: Habitação multifamiliar
Orientação: NE/SE/NO
Estacionamento: 114 vagas no subsolo
Número de unidades: 42 Aptos.
Dependências para zelador: 01
Unidades: Quatro apartamentos por andar com 4 dormitórios cada
(1º ao 11º)
Área do apartamento: 390,00m²
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Fig. 5.6.1. Planta de localização.
Esc. 1:2000
Fonte: GEGRAN - Secretaria de Economia e Planejamento
Governo do Estado de São Paulo

5.6.2. ASPECTOS HISTÓRICOS

Rino Levi nasceu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1901, e em outubro de 1921, mudou-se para a Itália com o objetivo de cursar arquitetura. Em
São Paulo cursou o ensino primário e secundário em escolas paulistanas de
origem européia como a Escola Alemã e o Colégio Dante Alighieri. Em Milão
ingressou na Escola de Preparação e Aplicação para Arquitetos e em 1924,
transferiu-se para Roma e ingressou na Escola Superior de Arquitetura.
Em Roma foi aluno de Marcello Piacentini, com quem chegou a trabalhar.
Piacentini se tornou arquiteto oficial do regime fascista de Mussolini, mas não
chegou a influenciar seu aluno pois mesmo na Itália defendia a modernização
da arquitetura brasileira.
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Em 1926, retornou ao Brasil, já formado, e foi contratado pela Companhia
Construtora de Santos, pertencente ao engenheiro Roberto Simonsen, substituindo Gregori Warchavchik. O vínculo com Roberto Simonsen foi fundamental
para Rino Levi montar seu escritório voltado para a iniciativa privada. Em 1927,
abriu escritório próprio em São Paulo, onde iniciou seus trabalhos profissionais
atendendo uma clientela de origem italiana, desenvolvendo pequenos edifícios
e conjuntos de sobrados.
O edifício Columbus de 1934 foi seu trabalho de repercussão no meio acadêmico, considerado o primeiro prédio moderno da capital, apesar de conter
balcões arredondados ou detalhes no estilo Art-Déco. Iniciou-se a partir deste
projeto outros edifícios residenciais, seguindo o desenvolvimento da cidade de
São Paulo que se transforma rapidamente, na primeira metade do século, em
uma metrópole verticalizada. Podemos destacar o edifício Sarti (1935), Higienópolis (1935), Guarani (1936) e Porchat (1940).
O edifício Guarani localizado no Parque D. Pedro I em São Paulo, apresenta uma planta racionalizada em forma de ferradura com características de
composição clássica e forte apelo para a austeridade italiana, ou aspectos herdados do seu professor o arquiteto Piacentini.
Em 1936, realizou o primeiro projeto para cinema com características modernas e elaborado estudo de acústica. O sucesso da aplicação dos estudos
de acústica neste projeto, o UFA-Palácio lhe garantiu diversos projetos de cinemas, transformando em marcos iniciais de um prestígio crescente. São eles
o Cine Ipiranga (1941) e o Teatro Cultura Artística (1942).
No começo da década de 1940, Rino Levi realiza um trabalho marcante
na sua carreira, o Instituto Sedes Sapientiae e apresenta uma série de características significativas da sua obra como a aplicação de brises, elementos de
concreto e grelhas na fachada respondendo a uma preocupação com a proteção ambiental surge também a solução em torno de pátios. A solução com elementos vasados empregados no projeto Sedes Sapientiae, também foram
empregados em diversos outros, até em edifícios residenciais, como o Trussardi (1941).
Em 1944. Rino Levi projetou dois importantes edifícios: a Maternidade da
Universidade de São Paulo e o edifício Prudência. O segundo marca o início da
colaboração do Arquiteto Roberto Cerqueira César, realizando vários trabalhos
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que marcaram a arquitetura Paulista e Brasileira, entre eles, o Edifício Prudência, o Teatro Cultura Artística, o Hospital Albert Einstein, o Centro Cívico de
Santo André e a Sede da Fiesp na Avenida Paulista.
O escritório de Rino Levi com o nome de Arquitetos Associados teve inicialmente em 1945 a participação de Roberto Cerqueira César e de Luiz Roberto
Carvalho Franco, em 1951, ambos desempenharam a função como assalariado
e depois como sócio. O escritório bem estruturado participou de forma efetiva
na conformação urbana da cidade de São Paulo, com projetos para edifícios e
conjuntos arquitetônicos que abrigavam os mais diversos programas como: cinemas hospitais, teatros, habitações, fabricas, bancos, escritórios e o seu último projeto, o complexo municipal de Santo André.
Em 1946 o escritório começou uma série de projetos para agências bancárias, com destaque para a sede do Banco Sul-Americano do Brasil S.A., atual Banco Itaú, na Avenida Paulista, em São Paulo. No mesmo ano, sua equipe
venceu o concurso para a sede do IAB-SP, no qual participou com constância
como membro, também participou ativamente da composição de um estatuto
para os arquitetos e presidiu o instituto por dois períodos (de 1952 a 1957).
O arquiteto participou de vários congressos internacionais como representante do Brasil, participou também da criação do Museu de Arte Moderna de
São Paulo e juntamente com Vilanova Artigas e outros colegas estuda e propôs
uma reforma de ensino para a FAUUSP, onde foi professor até 1959.
O Rino Levi Arquitetos Associados desenvolveu projetos praticamente em
todas as áreas do trabalho profissional, desde casas isoladas até complexos
industriais, edifícios comerciais, edifícios residenciais e hospitais. O escritório
sempre procurou se atualizar, estar na vanguarda de seu tempo, produzindo
pesquisas em canteiros de obras, utilizando estrutura metálica e racionalizando
os processos construtivos.
Com o falecimento do fundador, o escritório continuou suas atividades e
em 1972 e 1974, os arquitetos Paulo Bruna e Antônio Carlos Santana Jr., ambos estagiários, foram convidados a participar como associados e diretor. Nesta fase o escritório desenvolveu sete projetos após a morte do titular com destaque para o edifício sede da FIESP - CIESP – SESI localizado na avenida
Paulista. O escritório teve seu final com as dificuldades de acompanhar as mu-
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danças nos processo de trabalho e no final da década de 1990 encerraram as
atividades para abrir seus próprios escritórios.
Rino Levi foi um dos arquitetos atuantes do processo de verticalização da
cidade de São Paulo onde praticou uma arquitetura voltada para as questões
de urbanismo, inserindo o edifício na paisagem urbana com ocupação ordenada do espaço, deixou uma grande quantidade de projetos com qualidade técnica e formal, tornando-se referência na arquitetura paulista e, sobretudo para
compreender o modernismo no Brasil.

As fotos 2.1 e 2.2 retratam pormenores do edifício em questão.

Foto 2.1 - Vista externa (fundos).
Fonte: A. A. Caprio
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Foto 2.2 - Vista externa (frente).
Fonte: Antonio Amilton Caprio

5.6.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Este edifício, localizado na Av. Higienópolis, foi implantado em terreno de
grandes dimensões com topografia favorável em relação à paisagem e insolação com a maioria dos ambientes voltados para o interior do terreno. As dimensões possibilitaram a adoção de amplos jardins e acompanham o desnível
natural do terreno.
O edifício é composto por dois blocos em “L” geminados, isolado, de
grandes dimensões, implantado em terreno de forma retangular, tendo a sua
maior dimensão paralela com a Av. Higienópolis.
A implantação adotada explora a integração com o entorno principalmente
através do recuo frontal e de fundo, tendo como composição várias áreas reservadas para jardim e duas rampas para automóveis, permitindo o acesso dos
mesmos para atender os usuários até o grande hall de distribuição, estacionamento para visitantes e em seguida às portarias sociais contendo os elevadores e escada, localizadas nas extremidades do edifício.
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O partido adotado privilegia a vista para o jardim de fundo, hoje parcialmente destruído, e organiza o programa do pavimento térreo a partir do grande
hall, com acesso também a grandes áreas cobertas, atualmente utilizadas como estacionamento.
O jardim ao longo da Av. Higienópolis é resolvido no nível do passeio público, entre os diversos acessos, inclusive das rampas existente nas duas extremidades do terreno. A solução adotada para o jardim frontal define uma parede de arrimo resultado do desnível entre o mesmo e a garagem localizada no
subsolo, criando uma circulação de acesso, protegida visualmente, aos vários
ambientes distribuídos neste pavimento.
O terreno apresenta caimentos suaves em direção a Av. Higienópolis,
possibilitando assim facilitar o acesso de pedestres e automóveis para as rampas que conduzem o usuário até o grande hall, atualmente fechado por uma
caixilharia de alumínio distribuídas entre os pilares, estacionamento de visitante
e o estacionamento localizado no pavimento subsolo. Na implantação do edifício, o pavimento térreo passou a ter uma configuração plana com um desnível
junto ao grande hall, paralelo a Av. Higienópolis resultando assim um plano imponente, elevado com relação a rua, tendo como composição arquitetônica
uma série de pilares retangulares na cor marrom, mencionados anteriormente,
caixilharia de forma circular nas extremidades encerrando o hall dos dois blocos e os magníficos painéis de Burle Marx com forte significado de recepcionar
o usuário do edifício em questão.
No pavimento subsolo as construções são recuadas com relação à fachada Nordeste permitindo a circulação coberta de acesso à garagem, residência
do zelador, depósitos em geral, acomodações para as instalações de aquecimento central de água e dois reservatórios de água potável interligados pelo
sistema de bombas para transportar a água para os reservatórios localizados
na cobertura do edifício. Esta circulação organiza todos os acessos, formando
uma composição de paredes revestidas com pastilhas cerâmicas, alvenaria
com pintura tipo latex e fechamento com elemento vazado de concreto e vidro
liso transparente.
As fachadas voltada para Noroeste e Sudoeste apresentam empenas verticais, tratadas com pastilhas cerâmicas de cor amarela, compostas por esquadrias próprias para dormitórios e gradil de proteção nos terraços composto por
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perfis de ferro e chapa metálica pintados na cor amarelo e branco, marcando a
fachada de maneira repetitiva.
A fachada Nordeste voltada para a Av. Higienópolis apresenta uma composição de empenas com aplicação de revestimento de pastilha cerâmica e recebem a caixilharia de grandes dimensões, compostas por esquadrias próprias
para os diversos ambientes localizados nesta fachada como, estar, jantar e
dormitórios com vão total entre as paredes dos
O edifício Prudência com apartamentos de alto padrão de conforto se
constituiu de uma contribuição sem precedentes para a arquitetura paulistana
na época de seu lançamento. O projeto se destaca pelos materiais empregados e equipamentos de água quente e sistema de ar condicionado centrais, e,
sobretudo pela possibilidade de reorganizar os espaços mediante a organização conveniente das divisões internas, em função das divisórias concebidas de
madeira e de forma totalmente livres. Essa proposta, ousada para a época e
aceita por poucos proprietários, permitia aos moradores a flexibilidade do sistema modular empregado no projeto com a utilização de divisórias leves e armários, para melhor se adequarem às necessidades particulares.
A solução adotada permite que o setor social composto pela sala organizada em vários ambientes e dormitórios tenha acesso a um grande terraço que
promove a integração dos mesmos permitindo contato visual com a paisagem
da Avenida Higienópolis e entorno.
Na fachada de fundo, encontram-se as janelas que correspondem aos setores de serviços e cozinha como também dos dormitórios de empregados,
composto por pilares retangulares na cor marrom escuro, distribuídos ao longo
da fachada em forma de “U” com modulação de 1.20m e aplicação de caixilharia de ferro tipo basculante com vistas para o jardim interno existentes nos recuos e pátio central.
O edifício com 38 (trinta e oito) apartamentos, com área aproximada de
390,00 m² cada unidade, com quatro dormitórios, sendo uma suíte e três dormitórios, área social de grandes proporções composta por vários ambientes, área
de serviço com cozinha lavanderia e instalações para empregada, todos estes
ambientes são de grandes dimensões, com iluminação abundante, tornando
sua ocupação prática e confortável.
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O edifício se destaca pela elegância de sua composição, formado por
empenas revestidas por pastilhas cerâmicas, uma profusão de esquadrias de
madeira de grande porte, os pilares que se destacam pela cor adotada e quantidade dos mesmos. O edifício Prudência também chama a atenção pela integração dos revestimentos com os painéis executados em azulejos brancos, vários tons de azul e amarelo do grande mestre Burle Marx.

As fotos 3.1 e 3.2 retratam pormenores internos e externos dos blocos em
questão.

Foto 3.1 - Vista interna.
Com destaque para os painéis de Burle Marx localizados no grande hall
de distribuição.
Fonte: A. A. Caprio
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Foto 3.2: - Vista externa.
Detalhe da fachada voltada para a Avenida Higienópolis.
Fonte: A. A. Caprio

5.6.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os materiais, técnicas e tecnologias utilizadas nesse edifício caracterizam
o sistema construtivo adotado, com destaque para o amplo andar térreo, sob
pilotis, composto de grandes pilares revestidos de cerâmica marrom escuro,
caixilharia de ferro e vidro liso sempre de forma circular conjugadas com painéis de azulejos e jardim de Burle Marx. A seguir de maneira sintetizada, as
características técnicas dos 10 (dez) órgãos/elementos deste edifício.

5.6.4.1. TERRAPLENO
O terreno de 3942,00 m², localizado na Av. Higienópolis, apresenta uma
solução plana na região da projeção do edifício e no recuo de frente, já na região posterior apresenta uma inclinação suave em direção à avenida.
Na região frontal resolvem-se todos os acessos, social, de serviço, e estacionamento de automóveis localizado no pavimento subsolo e de visita locali259

zado no recuo de fundos como também sob o próprio edifício. A partir da cota
mais elevada o terreno apresenta um jardim inclinado acompanhando os muros
de divisa. Junto à divisa lateral direita o projeto apresenta uma rampa que se
divide em duas: uma de acesso à região de fundo e outra de acesso ao grande
hall de distribuição. Finalmente apresenta duas rampas de acesso ao pavimento subsolo, onde se localiza o estacionamento para automóveis dos moradores.
A solução adotada aproveitou a declividade natural do terreno para acomodar o edifício na cota mais elevada resolvendo todos os acessos exigidos
pelo projeto, demonstrando total aproveitamento da topografia local.

5.6.4.2. FUNDAÇÕES
É composta por estacas pré-moldadas de concreto armado, que recebem
os blocos das fundações e estes, os baldrames e pilares, bem como os muros
de arrimos laterais e de fundo que fazem divisas com os edifícios vizinhos.

5.6.4.3. ESTRUTURA
De concreto armado comum, foi concebida considerando a distribuição
dos ambientes no sentido transversal do edifício. A distribuição dos pilares
considera a dimensão dos ambientes de forma a permitir uma repetição de espaçamento em toda a sua extensão. Esta distribuição é explorada no térreo
com destaque para a composição de volumes fechados e abertos com caixilharia total nas duas extremidades do grande hall de distribuição, formando um
conjunto harmonioso juntamente com a presença dos pilares de aspecto marcante na composição do edifício.

5.6.4.4. COBERTURA
A laje impermeabilizada foi a solução adotada para as diversas coberturas
existentes no edifício, todas com viga de fechamento periférico com dimensões
reduzidas, proporcionando total leveza ao conjunto.
O escoamento das águas pluviais se processa por meio da calhas, sendo
sua captação e condução feita por meio um conjunto de tubulação de ferro fundido distribuídas embutidas nas paredes do edifício.
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5.6.4.5. VEDOS
Em todo o conjunto os vedos adotados são de tijolos de barro maciço,
com revestimento de pastilha cerâmica, completando o conjunto com a caixilharia de chapa de ferro dobrada, madeira e vidro plano transparente ou tipo
fantasia conforme a necessidade dos ambientes e grandes venezianas também
de madeira nos dormitórios.
Os vedos internos em geral são de alvenaria de tijolos de barro maciço,
mas na região dos dormitórios a solução adotada foi resolver as mesmas com
armários ou paredes de madeira, possibilitando modificações sem grandes obras, para atender as necessidades dos usuários.

5.6.4.6. PAVIMENTOS
Os pisos variam de acordo com a especificidade do uso. O pavimento térreo, internamente foi tratado com piso em tábuas largas de madeira, no hall social localizado nas extremidades do edifício com piso cerâmico na cor marrom
escuro, formando faixas paralelas no sentido longitudinal do edifício.
No conjunto de escadas, hall social e de serviço dos apartamentos, o piso
foi resolvido com revestimento em cacos de mármore branco como também os
espaços para pedestres distribuídos em todo o pavimento de estacionamento
localizado no pavimento térreo.
Todos os pisos de circulação de pedestres, foram tratados com placas de
pedra tipo goiana e piso também de pedra tipo mosaico português. O estacionamento para visitantes recebeu tratamento com concreto desempenado e no
estacionamento localizado no pavimento subsolo, tipo concreto desempenado
queimado para facilitar a limpeza do mesmo.

5.6.4.7. VÃOS
O sistema de vãos é composto por caixilharia externa de chapa de ferro
dobrada, formando grandes panos de vidro nas salas e dormitórios, Venezianas de correr nos dormitórios, caixilharia do mesmo material própria para sanitários e área de serviço.
Internamente os vãos são compostos por portas de madeira fixadas em
batentes também de madeira, com exceção da porta principal de entrada que
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apresenta uma caixilharia de grandes dimensões com vidro fixo para iluminação do hall social dos apartamentos.

5.6.4.8. PARAMENTOS
Os revestimentos dos vedos internos, em geral são em pintura tipo látex
(PVA), a cozinha é resolvida com azulejos brancos, inclusive no teto, já na área
de serviço e sanitários em geral foi adotado a pastilha cerâmica como revestimento, com dimensões e formas variadas.
Externamente as paredes, são revestidas com pastilha cerâmica de 2x2
cm, com destaque para as vigas horizontais também revestidas com a mesma
pastilha, formando composição com os pilares revestidos com cerâmica na cor
marrom, juntamente com os painéis revestidos com azulejos coloridos de autoria do arquiteto paisagista Burle Marx.

5.6.4.9. INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS
A tubulação seca é embutida, constituída por eletrodutos metálicos conforme o projeto de distribuição de eletricidade. Todo o sistema de fiação é de
cobre revestido com material plástico, nas bitolas compatíveis com as cargas e
a demanda elétrica necessária.
A iluminação no geral é feita por lâmpadas incandescente e fluorescente,
em luminárias metálicas, fixadas junto ao teto ou embutidas. Externamente os
edifícios são iluminados por meio de luminárias tipo arandelas.
Os elevadores de serviço e social de marca Atlas, foram projetados para
receber 8 pessoas em todos os casos e atendem todos os pavimentos, dois no
hall social dos apartamentos independentes para cada unidade, um de serviço
para dois apartamentos, totalizando seis elevadores, agrupados em social e de
serviço de forma isolada, independente para cada bloco do edifício.

5.6.4.10.INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
As descidas de águas pluviais, água fria e esgoto eram de ferro fundido,
posteriormente foram substituídas por PVC face à sua degradação (corrosão).
Toda a alimentação da água potável é feita por meio de bombas que
transferem a água do reservatório inferior, localizado no sub solo, para os reservatórios superiores do edifício.
262

A capitação das águas pluviais é feita por meio de ralos distribuídos por
todo o pavimento térreo, inclusive sob área coberta de circulação e de estacionamento para automóveis.

A seguir elementos do projeto de arquitetura:

Fig. 5.6.2. Planta do segundo pavimento.
Fonte: Arquitetura e cidade/Rino Levi
Pesquisa e texto: Renato Aneli - São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001
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Fig. 5.6.3. Planta pavimento tipo.
Corte transversal
Fonte: Arquitetura e cidade/Rino Levi
Pesquisa e texto: Renato Aneli - São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001
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Detalhe do jardim localizado no pátio interno.
Paisagismo de Burle Marx

Fonte: Arquitetura e cidade/Rino Levi
Pesquisa e texto: Renato Aneli. São Paulo: Romano Guerra Editora,
2001.
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5.6.5. ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉCNICO-CONSTRUTIVO

Adotou-se nesta análise a metodologia do Prof. Dr. João Roberto Leme
Simões da FAUUSP/AUT pela qual serão abordadas as patologias construtivas
(Pc) existentes nos 10 órgãos/elementos deste edifício. Para tanto, o desempenho dos materiais e técnicas construtivas utilizadas em cada órgão será analisado segundo os requisitos dos usuários – ISO6241, frente às deficiências,
inadequações dos: projetos, execução das obras, materiais e manutenção.
Esta avaliação se fundamenta nas observações diretas, “in loco”, realizadas neste edifício por meio de inúmeras vistorias técnicas realizadas no mesmo, juntamente com os funcionários e moradores formadores de opinião relacionados a seguir:
Wilson Felipe de Souza – Como porteiro por 35 anos.
Eugênia Gorini Esmeraldo e Assis Esmeraldo – moradores do apartamento 2C.

A seguir, a análise de cada órgão do edifício Prudência, será analisado de
acordo com a metodologia adotada e segundo 3 (três) abordagens:
a) origem das patologias construtivas (Pc) e seus reflexos nos requisitos
dos usuários (ISO6241);

b) elaboração das tabelas de cada órgão, contendo as patologias (Pc)
vinculadas às deficiências e/ou do projeto, execução das obras, materiais
utilizados e manutenção, com os respectivos reflexos das patologias nos itens do desempenho técnico-construtivo;

c) os resultados obtidos desta avaliação serão hierarquizados considerando as patologias construtivas e os reflexos no desempenho vinculados aos
requisitos dos usuários (ISO 6241).
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Na análise técnico-construtiva referente ao Edifício PRUDÊNCIA foram
encontradas 44 patologias construtivas (Pc) (isoladamente) existentes nos 10
órgãos deste edifício distribuídas da seguinte forma:
TERRAPLENO – Não foram identificadas patologias construtivas.

FUNDAÇÕES - Não foram identificadas patologias construtivas.

ESTRUTURA - 1 patologia

COBERTURA – Não foram identificadas patologias construtivas.

VEDOS – 5 patologias

PAVIMENTOS – 2 patologias

VÃOS – 10 patologias

PARAMENTOS – 12 patologias

INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS – 10 patologias

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 4 patologias

Dentre as patologias construtivas (Pc) identificadas na análise do Edifício
PRUDÊNCIA pode-se destacar 6 (seis) patologias mais representativas e que
ocorrem no edifício atualmente quanto ao seu estado de conservação e manutenção.
As demais patologias construtivas fazem parte do complemento do item
5.6.5. e estão inseridas no APÊNDICE F, juntamente com o item 5.6.6. que
corresponde a TABULAÇÃO DOS DADOS PESQUISADOS - (Análise e hierarquização dos dados obtidos na análise do desempenho técnico-construtivo
das patologias construtivas).
A seguir fotos representativas das patologias construtivas:
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ESTRUTURA

VÃOS

Foto 5.3.1 – Pc1 - Ausência de restauro da

Foto 5.7.1 – Pc1 - Substituição de caixilha-

laje do estacionamento localizado no pavi-

ria por outra com desenho diferente.

mento subsolo.

PARAMENTOS
VEDOS

Foto 5.8.8 – Carência de reposição de pas-

Foto 5.5.2 – Pc2 - Trincas nas paredes do

tilha cerâmica sobre a mureta dos aparta-

vestiário de funcionários.

mentos localizados no pav. cobertura.

PAVIMENTOS

ELETRO-MECÂNICAS

Foto 5.6.1 – Pc1 - Cancelamento parcial do

Foto 5.9.2 – Pc2 - Aspecto visual deficiente

jardim existente nos recuos.

das instalações elétricas aparentes.
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5.6.7. PORCENTAGENS DAS MÉDIAS FINAIS

Hierarquização e participação (%) das patologias construtivas (Pc), com
suas origens sobre os órgãos deste edifício e reflexos nos itens do desempenho.(ISO 6241 - Requisitos dos usuários)
As porcentagens das médias finais estão contidas na tabela T.5.6.16.,
que hierarquiza a participação das patologias construtivas nos órgãos do edifício Prudência, nos itens do desempenho – requisitos dos usuários.
As porcentagens em questão foram extraídas das tabelas T.5.6.12. a
T.5.6.15.. (APÊNDICE F), conforme segue:

T.5.6.16. - Edifício Prudência
Porcentagem das médias finais - Hierarquização e participação das patologias com suas origens sobre os
órgãos deste edifício e reflexos nos itens do desempenho
Nº
Origem
Total
Média Hierarq.
Projeto
Ex. obra
Materiais
Manut.
org.
das
pat
%
hier.
%
hier.
%
hier.
%
hier.
%
%
Órgãos
1
terrapleno
2
fundações
3
estrutura
5,3
6
5,3
1,3
7
4
cobertura
5
vedos
5,0
4
15,9
4
20,9
5,2
6
6
pavimentos 11,8
4
5,0
4
8,7
5
2,6
7
28,1
7,0
5
7
vãos
25,0
2
16,0
3
14,1
4
16,9
3
72,0
18,0
3
8
paramentos
4,4
5
21,0
2
19,6
2
31,2
1
76,2
19,1
2
9
eletro-mec.
35,3
1
37,0
1
40,2
1
19,6
2
132,1
33,0
1
10
hidro-san.
23,5
3
16,0
3
17,4
3
8,5
5
65,4
16,4
4
Referências
T.5.6.12.
T.5.6.13.
T.5.6.14.
T.5.6.15.
100%

Os órgãos/elementos instalações eletro-mecânicas, paramentos, vãos e
instalações hidro-sanitárias representam a hierarquização classificatória dos
órgãos. (ver Tabela T.5.6.16.).
A partir da tabela T.5.6.11. (APÊNDICE F), extraímos os totais referentes
à hierarquização das patologias construtivas (Pc) originadas isoladamente pelo:
Projeto (19), Execução das obras (26), Materiais (24) e manutenção (43).

Com base nos dados da Tabela T.5.6.16., abaixo hierarquizo em % a participação das Patologias construtivas originadas simultaneamente pelo: Projeto, Execução das obras, Materiais utilizados e Manutenção e os reflexos
das mesmas sobre os itens do desempenho - Requisitos dos Usuários (ISO
6241) sobre os 10 (dez) órgãos deste edifício:
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(1) Equipamentos eletro-mecânico (33,0%)
(2) Paramentos (19,1%)
(3) Vãos (18,0%)

Os órgãos deste edifício classificados de (1 a 3) representam 70,1% do
total, portanto caracterizando-se como sendo aqueles que sofreram maior número de reflexos nos itens do desempenho pela ação das patologias construtivas.

5.6.8. CONCLUSÕES
Sobre o desempenho técnico-construtivo deste edifício.

Com base nos dados obtidos nos itens abaixo relacionados, inseridos no
APÊNDICE F:
- Análise do desempenho técnico-construtivo em função das patologias
construtivas (Pc) existentes nos órgãos deste edifício;
- Tabulação, análise e hierarquização dos dados obtidos na Avaliação do
desempenho técnico-construtivo das Patologias construtivas (Pc), têm-se:

1. O número total das patologias construtivas (Pc) ocorridas isoladamente
é de 44 - (ver T.5.6.11.);

2. Estas 44 patologias se originam pelas deficiências e inadequações do:
projeto, execução das obras, materiais utilizados e manutenção, sobre os
10 (dez) órgãos deste edifício. As mesmas ocorreram simultaneamente em cada órgão, perfazendo um total de 112. (ver T.5.6.11. APÊNDICE F),

3. Respondem pela origem destas patologias (Pc) as deficiências, inadequações do (a):

Simultaneamente: (112)
Manutenção: por 43 patologias, equivalente a 38,4% do total (1º lugar);
Execução das obras: por 26 patologias, equivalente a 23,2% do total
(2º lugar)
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Materiais: por 24 patologias, equivalentes a 21,4% do total (3º lugar);
Projeto (s): por 19 patologias, equivalente a 17,0% do total (4º lugar);
(ver T.5.6.11. - APÊNDICE F)

Isoladamente: (44)
Manutenção: (43) – 97,7%
Execução das obras: (26) – 59,0%
Materiais: (24) – 54,5%
Projeto: (19) – 43,1%

4. Os órgãos deste edifício que sofreram maior número incidente das patologias ocorridas simultaneamente por ordem decrescente foram:

Equipamentos eletro-mecânico (32,1%)
Vãos (22,3%)
Paramentos (19,6%)

Obs: os 3 (três) órgãos em questão representam 74,0% do total, a maioria
(ver T.5.6.11.).

5. Itens do desempenho - requisitos dos usuários (ISO 6241) que sofreram maior número de reflexões pela ação das patologias em questão originadas pelas deficiências, inadequações do projeto, execução das obras, materiais utilizado e manutenção, foram:

(14) economia (26,2%)
(8) Conforto visual (25,7%)
(13) Durabilidade (25,0%)

Obs.: os quesitos em questão representam 76,9% do total, portanto são
os mais que receberam reflexos das patologias.
Dados extraídos das Tabelas T.5.6.12. a T.5.6.15. - APÊNDICE F

271

6. Itens do desempenho
Requisitos dos usuários (ISO 6241) que sofreram maior número de reflexos da (Pc) originadas pelo (a):
Dados extraídos das Tabelas T.5.6.12. a T.5.6.15. – APÊNDICE F

6.1. Projeto
Instalações eletro-mecânicas – 35,3%
Vãos - 25%
Instalações hidro-sanitárias – 23,5%
Pavimentos – 11,8%

6.2. Execução da obra
Instalações eletro-mecânicas – 37,0%
Paramentos – 21,0%
Vâos – 16,0%
Vedos - 5,0%

6.3. Materiais
Instalações eletro-mecânicas – 40,2%
Paramentos – 19,6%
Instalações hidro-sanitárias – 17,4%
Vãos – 14,1%

6.4. Manutenção
Paramentos – 31,2%
Instalações eletro-mecânicas – 19,6%
Vãos – 16,9%
Vedos – 15,9%

Do exposto (itens 1 a 6) conclui-se que para este edifício há necessidade
de melhorar e adotar mais cuidados com (a) (o):
Manutenção – pois responde pela origem de 43 (Pc) (97,7 %) isoladamente (43/44) e 38,3% simultaneamente (43/112).
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Execução das obras – pois responde pela origem de 26 (Pc) (59,0%)
isoladamente (26/44) e 23,2% simultaneamente (26/112).

Os órgãos/elementos deste edifício face a incidência das Pc, ocorridas
simultaneamente em ordem decrescente são:
Instalações

eletro-mecâncias

(32,1%),

Vãos

(22,3%),

Paramentos

(19,6%) e Instalações hidro-sanitárias (14,3%).
Dados extraídos das Tabelas T.5.6.11 – APÊNDICE F

Os itens do desempenho – Requisitos dos usuários (ISO 6241) que mais
sofreram reflexos face a ação das Pc originadas pelo Projeto, Execução da obra, Materiais e manutenção foram:
(14) Economia (26,2%), (8) Conforto visual (25,7%) e (13) Durabilidade
(25,0%).

Face ao exposto e aos dados obtido e contidos no APÊNDICE F, concluise que o EDIFÍCIO PRUDÊNCIA com 58 anos de vida útil apresenta e/ou:
•

Deficiências na manutenção e na (s) execução da (s) obra (s);

•

Exige maiores cuidados com os órgãos/elementos como: Instalações eletro-mecâncias, Vãos, Paramentos e Instalações hidro-sanitárias.

•

Exige maiores cuidados também com os seguintes itens de desempenho: Economia, Conforto visual e Durabilidade.

__________
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