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Resumo 

O termo Patrimônio Histórico designa o testemunho da história e da cultura, 

produzido pelos grupos sociais, que permitem conhecer o modo de vida de pessoas 

que viveram em outras épocas e seus lugares. O aumento do número de patologias 

nas construções é ocasionado pelo seu envelhecimento prematuro comprometendo a 

sua durabilidade. Este incremento ocorre devido às práticas inadequadas durante as 

várias fases do processo construtivo, aliado à combinação da agressividade ambiental. 

Apesar do progresso tecnológico nos últimos anos, é ainda comum o desenvolvimento 

de projetos incompatíveis, com conseqüências negativas e incremento no custo da 

edificação e dos reparos. O Cine-Theatro Central, localizado na cidade de Juiz de 

Fora, é um lugar destinado a promoção de manifestações artísticas e culturais. O 

edifício foi construído na década de 1920 e, em 1994, ocorreu seu tombamento pelo 

IPHAN. Este trabalho busca apresentar resultados que possam contribuir junto a 

engenheiros e arquitetos no que se refere à preservação do patrimônio histórico e 

também às práticas cotidianas de conservação. 
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Abstract 
The term Heritage designates the testimony of history and culture produced by 

social groups, which allows us to know the lifestyle of people who lived in another time 

and place. The increasing number of pathologies in buildings is caused by premature 

aging compromising its durability. This increase is due to improper practices during the 

various phases of the construction process combined with environmental conditions. 

Despite recent year’s technological progress, incompatibilities in development projects 

are frequent, bringing negative consequences and increased building and repair costs. 

The Cine-Theatro Central, located in Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil, is a building 

dedicated to artistic and cultural events. It was built in the 1920s and in 1994 deemed 

part of Brazil’s National Heritage by IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). This study presents results that assist engineers and architects in the 

preservation of cultural heritage and the daily practices of conservation. 

 

Keywords: Pathology, Prevention, Project Control. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inauguração do Cine-Theatro Central, em 30 de março de 1929, marcada 

de orgulho e encantamento diante do esplendor e da beleza do novo teatro, com 

pinturas de Ângelo Bigi e lustres de cristal, coroou uma vitória da sociedade juizforana 

e inserindo-a na rota das produções culturais nacionais e estrangeiras. A solenidade 

entrou para a história da cidade, registrada na Revista Central, sendo destacado: a 

suntuosidade, a “acústica formidável”, a segurança e o conforto da edificação. 

Exercia a função de teatro municipal sendo adequado para a apresentação de 

grandes espetáculos, um dos maiores do país, com quase dois mil lugares e infra-

estrutura para montagens tão diversas: teatro, ópera, balé e concertos, recebendo, 

nas décadas seguintes, alguns dos mais prestigiados artistas nacionais da música, do 

teatro e da dança. 

O fim da era dourada significou tempos menos nobres, afetados pela 

concorrência crescente de uma novidade de apelo de massa, como a televisão. O 

público reduziu progressivamente nos anos subsequentes e, embora ainda fosse palco 

de apresentações de teatro e música, imergiu num período de abandono, agravado no 
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início da década de 80. Um movimento de revalorização do espaço teve início com o 

tombamento do prédio como patrimônio cultural do município, em 1983, sendo 

atribuído seu valor histórico e artístico, preservando-o de uma demolição e 

necessitando uma completa restauração, que ocorreu no ano seguinte após o 

tombamento pelo IPHAN. 

Dentro deste contexto, menciona-se, que a ocorrência de problemas 

patológicos em edifícios antigos são mais graves do que nos novos. A caracterização 

da sua estrutura é o principal objetivo, sendo também importante o conhecimento da 

sua história, projeto e intervenções, a partir de dados coletados e depoimentos de 

pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Deve-se, portanto, levantar dados 

suficientes buscando detectar o envolvimento das autoridades no que se refere à 

preservação e restauração para se evitar a destruição do patrimônio arquitetônico e o 

rompimento da consciência histórica. 

Conhecer a vida útil, a curva de deterioração de cada material empregado na 

edificação, é fator de suma importância para a elaboração de um programa de 

restauração/ preservação adequada e realista. Um desempenho insatisfatório em um 

determinado momento não significa que o material ou componente esteja condenado. 

As patologias (problemas) que comprometem a durabilidade, usualmente, são 

relacionadas a aspectos como: agressividade ambiental, propriedades físicas e 

químicas do material, modelos (de preferência numéricos) de deterioração e 

envelhecimento da edificação e, finalmente, vida útil desejada, ou seja, período de 

tempo ao qual a edificação atenda certos requisitos funcionais com o mínimo de 

manutenção. 

Este trabalho visa apresentar resultados que possam contribuir com o meio 

técnico-científico no que se refere à preservação do patrimônio histórico e também às 

práticas cotidianas de conservação, muitas delas já aplicadas em vários edifícios e 

construções antigas. 

 

 

2 CINE-THEATRO CENTRAL 

 

A edificação se encontra com a fachada frontal direcionada para Praça João 

Pessoa e os fundos para rua Barão São João Nepomuceno; as laterais encontram-se 
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as galerias Ali Halfeld e Azarias Vilela. Possui os serviços: água, luz, telefone, rede de 

esgotos e águas pluviais, rede viária pavimentada e coleta de lixo, vide figuras 1 e 2. 

 
FIGURA 1 Vista frontal do Cine-Theatro Central. 

 

 

 
FIGURA 2 – Vista Interna do Cine-Theatro Central. 

 

 

Sua estrutura é constituída, basicamente, em alvenaria de tijolo maciço com 

elementos de pórticos em concreto armado. A laje principal é reforçada com estrutura 

metálica, devido a sua pequena espessura. Constata-se a presença de marquises e 

platibandas em todo o seu perímetro; o telhado é constituído de duas águas em telha 
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cerâmica, tipo francesa, apoiada sobre uma estrutura mista composta por: madeira 

(caibros e ripas) e aço (tesoura); entre a telha e a ripa há uma película impermeável 

para promover a prevenção contra possíveis vazamentos. 

O teatro pode ser subdividido em duas partes: a área técnica e área de 

acesso público. A área técnica é constituída por 4 (quatro) pavimentos, sendo o 

primeiro, o subsolo, composto por: área de serviço, 2 (dois) banheiros, 2 (dois) 

depósitos, caixa d’água, 1 (uma) entrada de serviço e um fosso destinado a uso de 

orquestra. O segundo pavimento encontra-se o palco, 2 (dois) camarins e área de 

circulação. O terceiro, contempla 2 (dois) camarins, sala da antiga projeção e área de 

circulação e, finalmente, o quarto pavimento, além da sacada há o urdimento. 

A área de acesso ao público é composta por 3 (três) pavimentos e o sótão. 

No primeiro verifica-se a existência do Foyer, de 2 (duas) bilheterias, de 2 (dois) halls 

de acesso às escadas, de 4 (quatro) escadas, da platéia, do hall da platéia, de 2 (dois) 

balcões laterais, de 9 (nove) banheiros e de 3 (três) depósitos. O segundo pavimento é 

constituído pela área para camarotes, 2 (dois) camarotes especiais, balcão nobre, hall, 

4 (quatro) banheiros e 2 (duas) escadas com hall. O terceiro apresenta além da área 

da galeria, sala de projeção, 5 (cinco) banheiros, 2 (dois) halls de acesso às escadas e 

1 (uma) escada de acesso ao sótão e, finalmente, ao nível do sótão há uma sacada. 

 

 

3 PATOLOGIAS X ETAPAS DO PROCESSO CONSTRUTIVO 

 
Os custos de intervenção numa edificação para atingir um nível de 

durabilidade e proteção, crescem exponencialmente com o tempo. A evolução desse 

custo pode ser comparada ao de uma progressão geométrica de razão 5, conhecida 

por lei dos 5 ou regra de Sitter, a saber: 

♦ Fase de projeto: toda medida tomada na fase de projeto com o objetivo 

de aumentar a proteção e a durabilidade da edificação, implicam num custo que pode 

ser associado ao número 1 (um); 

♦ Fase de execução: toda medida extraprojeto, adotada durante a fase de 

execução propriamente dita, implica 5 (cinco) vezes ao custo que acarretaria tomar 

uma medida equivalente na fase de projeto, para obter-se o mesmo nível final de 

durabilidade ou vida útil da edificação; 
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♦ Fase de manutenção preventiva: as operações isoladas de manutenção 

como as pinturas freqüentes, limpezas de fachadas, impermeabilizações de coberturas 

dentre outras, necessárias a assegurar as boas condições da edificação durante o 

período da sua vida útil, podem custar 25 vezes o valor das medidas corretas, 

adotadas na fase de projeto estrutural ou arquitetônico. Por outro lado, podem 

representar apenas 1/5 do valor a ser gasto com uma manutenção corretiva, caso se 

aguarde a edificação apresentar problemas patológicos evidentes, que requeiram esta 

intervenção; 

♦ Fase de manutenção corretiva: corresponde ao trabalho de diagnóstico, 

reparo, reforço e proteção das edificações que já perderam sua vida útil de projeto e 

apresentam manifestações patológicas evidentes. A estas atividades pode-se associar 

um custo 125 vezes ao custo das medidas que poderiam e deveriam ser adotadas na 

fase de projeto e que implicariam num mesmo nível de durabilidade que se estime 

dessa obra após essa intervenção corretiva. 

No desenvolvimento das formas de recuperação/ restauro a aplicação a do 

conceito de desempenho depende do conhecimento de: 

♦ Requisitos dos usuários das edificações quanto à: segurança, 

habitabilidade, adequação ao uso, durabilidade, confiabilidade, economia, dentre 

outros; 

♦ Contexto em que os edifícios ou suas partes componentes precisam 

atingir esses requisitos: clima, localização, efeitos de ocupação, conseqüências de 

projeto, dentre outros; 

♦ Métodos de avaliação do comportamento em uso através de: ensaios 

de laboratório, ensaios em escala real, cálculos e verificações, conformidade com o 

projeto, dentre outros. 

Salienta-se que cada material reage de uma forma particular aos agentes de 

deterioração a que é submetido, sendo a forma de deterioração e a sua velocidade em 

função da natureza do material ou componente e das condições de exposição aos 

agentes de deterioração. A análise de deterioração possibilita o julgamento de um 

produto, podendo-se admitir que seja considerado satisfatório quando ficar 

caracterizada uma relação positiva entre o seu custo inicial, sua curva característica 

de deterioração, sua vida útil e seu custo de reposição ou recuperação.  
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No que se refere a palavra projeto assume-se diferentes significados, com 

predominância de sua correlação com a atividade de criar, diferenciando, a princípio 

dois conceitos para projeto: um estático (projeto como produto) constituído por 

elementos gráficos e descritivos, destinado a atender às necessidades da etapa de 

produção; outro dinâmico que estabelece para o projeto um sentido de processo, 

através do qual ficam definidas as soluções. Essa etapa tem grande influência sobre a 

durabilidade da edificação, pois nela são especificados os materiais e componentes, 

devendo o projetista conhecer as suas durabilidades tanto no que se refere ao 

desempenho mínimo desejado, como para custos globais, que incluem custos de 

manutenção/ restauração e de operação, bem como a proteção da vida útil 

A maioria das descrições dos procedimentos de projeto, sejam teóricas ou 

representativas de estudos empíricos, apontam para um padrão comum: o processo 

de projetos é um processo de tomada de decisões e consisti no gerenciamento de 

uma seqüência de etapas, como análise, a síntese e a avaliação. O tempo disponível 

para tomada de decisões é dividido em etapas que se desenvolvem a partir do geral e 

abstrato para o particular e concreto. 

A análise é o entendimento do problema, incluindo a reunião das informações 

e o estabelecimento de objetivos, condicionantes e critérios.  

A síntese é a produção da solução do projeto e está potencialmente ligada a 

boa estruturação do problema durante a sua análise.  

A avaliação dá performance a solução, a partir da qual o processo avança, 

repetindo-se o ciclo e aprofundando-se a solução. 

Essas subdivisões não podem ser assumidas como um padrão, variando em 

função de diversos fatores, tais como: a forma de contratação, a cultura técnica da 

região, as características da empresa prestadora do serviço. No entanto, parece haver 

um consenso no que diz respeito à evolução do processo: ele começa em uma 

abordagem e segue em direção ao detalhamento das pequenas partes do todo: estudo 

preliminar + anteprojeto + projeto detalhado. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 
Este estudo consistiu no estudo de caso, Cine-Theatro Central subdividido 

em: análise, inspeção preliminar, detecção da necessidade de intervenção; análise 
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das condições de manutenção de bens públicos tombados e, finalmente, uma 

sistemática de proposta para recebimento dos serviços a serem desenvolvidos. 

Pretende atingir resultados que possam contribuir para se estimar, com maior 

consistência, os efeitos produzidos pela má conservação dos patrimônios antigos e 

bens tombados bem como, das conseqüências dos maus tratos com relação à 

conservação dos mesmos, o que poderá proporcionar, no futuro, restaurações, 

recuperações e revitalizações mais precisas. 

 

 

 

5 AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DAS PATOLOGIAS DA EDIFICAÇÃO 

 

A área externa do teatro reflete a aparência e a beleza do patrimônio histórico 

- Cine-Theatro Central, necessitando de observações nas questões que podem vir a 

contribuir para a degradação e o comprometimento da vida útil da edificação. Neste 

sentido, constatam-se algumas anomalias que deverão ser sanadas a fim de restaurar/ 

preservar e garantir o perfeito funcionamento dos elementos construtivos da 

edificação, a saber: 

1) Fissuras na união parede e piso-externo oriundas de movimentações 

higrotérmicas entre componentes distintos; 

2) Recalque no piso do passeio na fachada frontal, oriundo, provavelmente, 

de vazamentos na rede de capitação e/ou distribuição de água pluvial e/ou esgoto da 

cidade; 

3) Fissuras por atuação de sobrecargas nas aberturas de janelas, com 

inclinação de cerca de 450, no canto das mesmas geradas pela falta e/ou deficiência 

de vergas e contra-vergas, oriundo de erros no processo construtivo da edificação; 

4) Degradação da marquise, sobre muros e guarda-corpo das fachadas da 

edificação, com desenvolvimento de bolor e fungos, bem como o desprendimento do 

emboço nas extremidades das marquises; 

5) Fissuras nas paredes externas devido a movimentações de temperaturas; 

6) Telhas quebradas e/ou empenadas no telhado que poderão ocasionar o 

aparecimento de vazamentos que serão minimizados pelo sistema de 

impermeabilização existente entre as telhas e as ripas; 
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7) Infiltração oriunda do sistema de impermeabilização utilizada na marquise 

(manta), bem como a deficiência no funcionamento dos ralos, que se encontram, 

muitas vezes, entupidos. 

 

 

6 SISTEMÁTICA DE PRODUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

 

Dentre os inúmeros problemas patológicos que atingem as edificações deve-

se salientar o comprometimento da durabilidade e/ou da estanqueidade da obra e o 

constrangimento psicológico a que são submetidos os usuários da edificação, 

temerosos ou simplesmente contrariados por terem que conviver com uma anomalia. 

“Aos olhos de um leigo em construções, as anomalias em geral em uma 

edificação constituem um defeito cujos responsáveis podem ser o engenheiro, o 

arquiteto, o empreiteiro ou o fabricante do material. Entretanto, desde as origens 

da construção, problemas patológicos sempre existiram, problemas estes que 

podem ser causados tanto por um erro dos envolvidos diretamente na 

construção como também como conseqüências de fenômenos naturais.” 

(Pfeffermann, 1988). 

Considerando que a origem dos defeitos pode acontecer pelos ditos 

fenômenos naturais, esses problemas patológicos são dados como irrefutáveis, o que 

resta é minimizar estes problemas da melhor maneira possível. No que se refere às 

fissuras, trata de um dos defeitos mais comuns na construção civil, perdendo apenas 

para os ocasionados pela umidade. Apesar da dificuldade de avaliação sem o 

conhecimento da situação, é importante que o trabalho de revitalização seja feito 

através da análise de dados, de critérios e de conceitos utilizados para fundamentar a 

defesa do patrimônio histórico.  

Frente a esta complexa situação, a dificuldade maior consiste em determinar 

e hierarquizar os problemas a serem solucionados a partir das patologias visíveis que 

prejudicam a imagem do Cine-Theatro Central: umidade, infiltração em teto e paredes, 

fissuras. Há de se considerar que os materiais e componentes de uma construção, em 

geral, estão sujeitos a movimentações, que tendem a se acomodar e, a alterações de 

temperaturas, diárias e sazonais, que provocam variações nas dimensões dos 

materiais de construção. “Esses movimentos de dilatação e contração dos materiais 
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são restringidos pelos diversos vínculos em que os envolvem, desenvolvendo-se nos 

materiais tensões que poderão provocar o aparecimento de fissuras.” (TVEBrasil, 

Barbosa, 2008). 

As fases de planejamento e projeto dizem respeito à previsão da edificação, 

portanto, as decisões tomadas nessas fases são aquelas que influenciam diretamente 

na qualidade do ambiente construído. Salienta-se que o planejamento é um 

instrumento de integração entre a concepção e a produção, enquanto que o projeto é 

o instrumento que viabiliza a produção do empreendimento, concretizando a 

concepção. 

No que se refere ao projeto, constata-se que se for efetuado 

inadequadamente ocorrerá o surgimento de falhas, na relação com: o planejamento, a 

determinação de fabricantes e fornecedores de materiais, além de graves problemas 

na execução dos serviços, comprometendo os serviços de manutenção/ restauro/ 

recuperação. 

Dentre deste contexto, verifica-se que a etapa de projeto está configurada 

como o fluxo de atividades de decisões que caracterizam por momentos fundamentais, 

como: análises dos vínculos e objetos do projeto, elaboração de hipóteses de 

soluções, determinação de soluções e a verificação da correspondência das mesmas 

com os objetivos propostos. Essa verificação é uma condição necessária e suficiente 

para a garantia da qualidade de um projeto. 

A fase preliminar consiste em definir os vínculos e os objetos do mesmo, 

conhecida também, por instruções. O responsável pode ser o contratante com a ajuda 

de construtores e projetistas, para que se definir os objetivos iniciais da qualidade em 

termos de funcionalidade e ambiente ou então, mais genericamente, tecnológica. 

Nesta fase, são definidos todos os objetivos, tanto técnicos quanto econômicos e, 

como será possível alcançá-los em função dos recursos disponíveis. 

Na fase seguinte, denominada projeto funcional, são definidas as 

características morfológicas e dimensionais dos espaços e dos elementos a fim de se 

satisfazer às exigências dos usuários, terminando-a com a identificação dos defeitos 

que devem ser estudados nas fases seguintes. 

A fase de definições das tecnológicas de uma edificação, considerando a 

durabilidade de um edifício e suas partes, poderá ser denominada por projeto 

tecnológico. Esta, também, é uma fase prescritiva onde se define os elementos 
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técnicos que garantam as condições de funcionalidade, habitabilidade e conforto dos 

ambientes. E, finalmente, efetua-se o controle da durabilidade do projeto, que resulta 

em soluções técnicas, em definições dimensionais, materiais e construtivas, da partes 

que constituem cada elemento da edificação. 

Alguns fatores podem ser gerados nas diferentes fases do projeto. O controle 

da durabilidade de uma solução poderá ser analisado através da “análise do 

mecanismo de falhas”, podendo ser realizado concomitantemente com o 

comportamento dos materiais, através de ensaios diretos e indiretos, podendo ser 

obtida por: 

a) Determinação dos elementos técnicos e instalações que constituem o 

sistema tecnológico do edifício; 

b) Determinação dos agentes degradantes, aos quais aos materiais estão 

sujeitos; 

c) Estabelecimento de uma correlação entre as alterações dos materiais e 

a modificação geométrica e funcional dos elementos; 

d) Determinação da gravidade da falha e sua estimativa quantitativa e 

qualitativamente. 

Constata-se, portanto, que a importância do controle do projeto consiste na 

garantia da qualidade; sua aplicação sistemática resulta na prevenção de falhas 

patológicas e/ou nas prevenções de anomalias na edificação. O controle do projeto 

através da análise dos mecanismos de falhas poderá ser realizado concomitantemente 

com a experiência nos estudos patológicos das construções. 

Deve-se considerar, também, que num serviço de recuperação/ restauração 

de um patrimônio é essencial o questionamento sobre quais materiais a utilizar, se um 

material poderá mudar as propriedades do outro; quais as especificações a serem 

seguidas; quais os equipamentos envolvidos; enfim, questões que podem 

comprometer a qualidade do produto final e resultar em futuros problemas patológicos 

e de manutenção. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 
Segundo a normalização brasileira entende-se por manutenção de edifícios o 

conjunto de atividades a serem realizados para conservar ou recuperar a capacidade 
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funcional da edificação e de suas partes constituintes, de atender as necessidades e 

segurança dos seus usuários. Dentre as necessidades dos usuários enquadram-se as 

exigências de segurança, saúde, conforto, adequação ao uso e economia cujo, 

atendimento é condição para realização das atividades previstas no projeto. 

O diagnóstico das patologias de um edifício como um todo ou em suas partes 

significa identificar as manifestações e sintomas das falhas, determinar as origens e 

mecanismos de formação, estabelecer procedimentos e recomendações para a 

prevenção. A partir do diagnóstico é possível planejar as atividades de recuperação, 

restauração, dentre outras. Estes dados apóiam os serviços de manutenção, que 

busca maximizar o desempenho quanto à segurança e habitabilidade dos edifícios e 

minimizar os custos dos serviços e as intervenções a serem efetuadas no mesmo. 

As patologias do Cine-Theatro Central indicam os problemas que vêem 

surgindo através dos tempos, por isso, o objetivo é preservar as referências culturais 

relevantes, remontar as características tradicionais e intrínsecas à sua condição. No 

entanto, um projeto de preservação desse tipo não é simples de ser implantado, mas, 

uma vez que se começa, fica muito mais fácil de continuar. 

Embora durante o estudo, esse item, não apresentou-se como responsável 

pelo surgimento de patologias, propõe-se: 

♦ Elaboração de um manual que auxilia o usuário na correta utilização do 

imóvel e medidas de conservação e manutenção; que deverá conter, inclusive, um 

Programa de Manutenção Preventiva que inclua as atividades a serem realizadas 

durante a vida útil da edificação; 

♦ Programa de Manutenção Corretiva através de atividades realizadas 

com o objetivo de recuperar o desempenho perdido. 

A simples ação de preservação e conscientização pode fazer crescer a 

sociedade no futuro, pois o presente e o passado são coisas importantes para o 

crescimento. Portanto, é preciso criar uma consciência ativa para preservar os 

patrimônios culturais, ou as gerações futuras conhecerão o passado apenas através 

dos álbuns de fotografias. 
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