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RESUMO 

Desde o início o setor da construção civil evoluiu de forma acelerada, com o propósito 
de aumentar a velocidade de execução e qualidade das edificações, além de minimizar 
seus custos. Diante deste cenário, foram almejadas novas tecnologias e inovações de 
mercado para se obter uma maior vida útil dos materiais e, consequentemente, das 
edificações, visto que construções antigas estão sujeitas à finalização da vida útil de 
projeto. No entanto, com todo o avanço tecnológico de materiais e processos executivos 
da construção civil, é possível revitalizar e recuperar esses imóveis. Deste modo, o 
presente trabalho tem como objetivo o estudo de caso de um patrimônio histórico 
tombado em 1980 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba 
(IPHAEP). Trata-se de uma edificação construída em 1925 pelo engenheiro Soutto 
Barcellos, a qual denota má conservação uma vez que foi desabitada desde o início dos 
anos 2000 até 2018, conhecida como o sobrado onde residiu o presidente João Pessoa. 
As principais manifestações patológicas observadas foram: infiltrações, madeiramento 
avariado por agentes biológicos, químicos e atmosféricos, manchas, eflorescências e 
desplacamento de tinta. Através do estudo, ratifica-se a importância da atenção que se 
deve dar às idades das edificações e conclui-se que estas anomalias foram agravadas 
devido ao período de abandono do Sobrado, quando o mesmo ficou ainda mais 
suscetível a estas manifestações.  As mesmas poderiam ter sido minimizadas caso 
houvesse uma manutenção periódica. 
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ABSTRACT 

The construction sector has developed rapidly, with the purpose of increasing the 

execution with speed and quality of buildings, while minimizing their costs. Before this 
scenario, new technologies and market innovations were sought to achieve a longer 
useful life of materials and, consequently, of buildings, it’s observed that old buildings are 
subject to the end of design life but with all the technological advancement of materials 
and executive processes of civil construction, it is possible to revitalize and recover these 
properties. Therefore, this work has how case study as the pruporse the historical heritage 

listed in 1980 by the Institute of Historical and Artistic Heriritage of the State of Paraíba 
(IPHAEL), It is a building built in 1925 by engineer Soutto Barcellos, which denotes poor 
conservation since it was uninhabited from the early 2000s until 2018, known as the house 
where President João Pessoa resided. The main pathological manifestations observed 
were: infiltration, damaged wood by biological, chemical and atmospheric agents, stains, 
efflorescence and paint thinning. The study confirms the importance of the attention given 

to the ages of the buildings and concludes that these anomalies were aggravated due to 
the period of abandonment of the Sobrado, when it became even more susceptible to 
these manifestations. The anomalies could have been minimizes if happened an periodic 
maintenance. 

mailto:anaemilia_vinagre@hotmail.com
mailto:thiagolins2012@gmail.com


 

 
 

Keywords: Pathological Manifestation, Deterioration, Historical Heritage. 

1 INTRODUÇÃO 

A edificação analisada neste trabalho é conhecida como o sobrado 
onde residiu João Pessoa, e localiza-se na Praça da Independência, na 
cidade de João Pessoa, Paraíba. De acordo com o acervo patrimonial, foi 
construída em 1925, pelo Engenheiro Soutto Barcellos, e em 1929, o imóvel 
foi alugado para ser a sede do Palácio do Governo. O presidente João 
Pessoa residiu no sobrado até 1930, ano do seu assassinato. Após o 
acontecido, o imóvel foi vendido, até chegar no controle do Estado, que 
instalou órgãos públicos, provocando modificações diversas em seu 
interior e uma má conservação do imóvel. No início dos anos 2000 o 
sobrado encontrava-se desabitado e abandonado. Em 2013, houve uma 
proposta de adequar o ambiente ao Museu público, entretanto a obra só 
começou a ser efetuada em setembro de 2018. Atualmente encontra-se 
em reforma, com previsão de entrega para fevereiro de 2020.  

A residência apresentava elementos Art Nouveau, características próprias 
das construções de sua época. Por possuir valor histórico, o patrimônio foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (IPHAEP). Diante do exposto, é notório a necessidade de uma 
análise peculiar da residência, observando seu estado de conservação 
devido ao tempo de construção. A NBR 15575 apresenta um conceito que 
diz respeito a vida útil de projeto. Segundo a norma, é uma medida 
temporal de durabilidade. Conforme Bolina, Tutikian e Helene (2019) no 
Brasil o desempenho estabelecido em projeto para os sistemas deve ser 
preservado durante o período de uso da edificação por, no mínimo, 50 
anos, no caso de edificações convencionais. Esse período de tempo foi 
definido pela NBR 15575: edificações habitacionais – desempenho (ABNT, 
2013d).  

Souza e Ripper (1998) explicam que os problemas deflagrados durante o 
ciclo de vida de edificação podem ser diversos, causados tanto por 
envelhecimento natural dos materiais quanto por acidentes ocorridos 
durante o seu uso. O trabalho a seguir, fará uma análise do antigo 
sobrado onde residiu o Presidente João Pessoa, construído há cerca de 94 
anos, buscando as principais anomalias presentes no local que, como 
mencionado acima, encontra-se atualmente em reforma.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 1 – Vista frontal do sobrado          Figura 2 – Vista lateral do sobrado 

                          
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019)                             Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2 ESTUDO DE CASO 

Toda edificação está sujeita a algum tipo de patologia. Nota-se que a 
relação entre a quantidade de problemas enfrentados está diretamente 
relacionada ao tempo de uso e da falta de manutenções preventivas a 
fim de evitar problemas.  

É notório que edificações abandonadas, a exemplo da casa do ex-
presidente da Paraíba, chamado João Pessoa, a qual foi reconhecida 
como patrimônio e tombado pelo instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), apresenta algum tipo de deficiência. A 
residência foi criada na década de 1930 e arquitetada pelo 
pernambucano Roberto Burle Marx. 

Deve-se observar o tipo de patologia enfrentada e tomar as medidas 
cabíveis no intuito de sanar todo problema encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 3 – Planta baixa do térreo do casarão 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

Figura 4 – Planta baixa do 1º pavimento do casarão 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2.1 Principais patologias encontradas no casarão  

Nota-se que esse patrimônio cultural apresenta inúmeras patologias que 
devem ser analisadas as causas e entender as consequências que 
poderão resultar na edificação. Dentre os tipos observados, os que mais se 
destacam são os seguintes: madeira corrompida, reboco fragilizado, 



 

 
 

pintura opaca, estrutura com risco de utilização e revestimento 
danificado. 

2.1.1 Manifestações patológicas na madeira  

As estruturas em madeira devem ser executadas de acordo com a norma 
7190:1997. Na época em que foi construído não havia norma, por isso as 
imagens que serão apresentadas devem ser julgadas com critério 
entendendo a técnica empregada no passado e o motivo pelo qual 
resultou nos problemas atuais. 

As figuras 5 e 6 apresentam a estrutura de madeira do tipo Maçaranduba 
do primeiro pavimento vista do térreo. Nota-se a presença de grandes 
orifícios e rachaduras na fibra do material. 

Figura 5 – Madeira com fissuras Figura 6 – Madeira com orifícios 

  
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

Isso ocorre devido à degradação do material em virtude da exposição 
biológica de insetos e umidade presentes na sala. Cruz (2001) informa que 
o contato com a água ou teor de umidade ambiental elevado é uma 
fonte habitual para que haja manifestações patológicas. Por isso, o 
resultado é a descaracterização do material natural.  

A norma 7190:1997 menciona o fato de que o favorecimento ao ataque 
está em função dos organismos xilófagos e das condições ambientais no 
local que poderá estar exposto a diferentes classes de risco de 
biodeterioração. 

As figuras 7 e 8 apresentam a madeira corroída, ou seja, em um alto nível 
de deterioração. Percebe-se que na figura 7 a funcionalidade do caibro 
está corrompida mediante os problemas vistos. Por isso, a norma 7190:1997 
recomenda que haja facilidade na substituição das peças que estão 
sujeitas a deterioração mais rápida e que isso deve ser considerado uma 
parte integrante dos trabalhos de conservação. 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 7 – Caibro degradado Figura 8 – Madeira corroída 

 
 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

As figuras 9 e 10 mostram um dos piores cenários estruturais onde há 
elevada concentração de térmitas. Nota-se a fragmentação do elemento 
em virtude desses insetos, o qual facilita a ruptura. Dessa forma, a estrutura 
não desempenha a mesma resistência inicial devido aos cupins se 
alimentarem dos nutrientes, acarretando no rompimento. 

Figura 9 – Madeira corrompida Figura 10 – Favorecimento à ruptura 

  
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

Quanto as esquadrias em madeiras, devem ser suficientemente capazes 
de resistir às ações sofridas durante o tempo de vida útil. Assim, essas 
ações podem ser químicas, biológico e estrutural. Entretanto, ações 
preventivas e corretivas devem ser executadas a fim de manter a correta 
funcionalidade. 

Percebe-se nas figuras 11 e 12 um problema de coloração escura na 
extremidade da porta ocasionada devido à iluminação solar. Esse tipo de 
dano é conhecido como fotodegradação. Dessa forma, em virtude da 
grande quantidade de grupos cromóforos, átomos responsáveis pela 
coloração na camada externa da madeira, ocorre um impedimento da 



 

 
 

penetração da luz no material, fato que ocasiona esse fenômeno 
superficial Costa (2010). 

Figura 11 – Fotodegradação no 
alizar   

Figura 12 – Fotodegradação na 
porta 

  
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2.1.2 Manifestações patológicas na escada  

As escadas construídas atualmente em madeira devem estar de acordo 
com a norma. Sabe-se que devem ser tomadas medidas a fim de evitar 
problemas como a formação de cupins e umidade. 

Nota-se a presença de cupins na lateral da escada. É observado que os 
insetos seguem um caminho no qual se alimentam dos nutrientes da 
madeira Ipê. A figura 13 apresenta as informações acima. 

Figura 13 – Cupins na lateral da escada 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

É notável o grau avançado de deterioração ocasionado mediante a 
ação de ataque de agentes xilófagos. 



 

 
 

A coloração dos degraus varia de acordo com a intensidade de 
iluminação que os acometem. Nota-se que quanto mais próximos das 
janelas ou áreas de acesso a entrada ou saída da escada, há maior 
pigmentação escura nos elementos. A figura 14 ilustra a informação 
descrita. 

Figura 14 – Coloração nos degraus  

 
 Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2.1.3 Manifestações patológicas no piso  

O piso em madeira é suspenso em torno de 70 cm acima do nível do 
terreno natural, como demonstra as figuras 15 e 16. Dessa forma, há 
circulação de ar e consequente gotículas de água. O resultado são os 
seguintes: perda da resistência do piso e degradação devido a umidade.  

A norma 7190:1997 apresenta o valor de 12% para a umidade na madeira. 
Então, percebe-se que foi ultrapassada a umidade considerada em 
norma para os materiais demostrar o resultado. 

Figura 15 – Piso elevado 70 cm Figura 16–Degradação devido à 
umidade 

  



 

 
 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

Os rodapés são danificados pelo mesmo motivo do piso. As gotículas de 
água presentes no piso sobem por capilaridade até alcançar o rodapé e 
danificar a madeira. Percebe-se de acordo com as figuras 17 e 18. 

Figura 17 – Rodapé Umedecido Figura 18 – Rodapé danificado 

  
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2.1.4 Manifestações patológicas na pintura  

A pintura da alvenaria na década de 1930, quando foi construída a 
edificação, foi realizada por meio de tinta lavável, semelhante a que 
usamos atualmente. Pelo fato de não haver cuidados, a cor se tornou 
opaca em virtude de fatores químicos e biológicos que a acometeram.  

Nota-se de acordo com a figura 19 a degradação gerada pelo efeito do 
sol e chuva na fachada da edificação. 

Figura 19 – Degradação na pintura  

 
Fonte: PORTAL CORREIO (2018) 

Percebe-se a presença de fungos na figura 20, os quais estão contidos no 
interior da residência devido à umidade que penetra em virtude de 
goteiras ou mesmo o orvalho. 



 

 
 

 

Figura 20 – Fungos na pintura  

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

2.1.5 Manifestações patológicas no reboco e na superfície das paredes 

O reboco é um componente da alvenaria onde é utilizada argamassa a 
fim de regularizar a parede e preparar para receber a pintura ou o 
revestimento. Dessa forma, percebe-se a importância de ser empregado 
um material adequado e que proporcione o desempenho desejado 
dentro do tempo especificado.  

No casarão o reboco utilizado é semelhante aos da década de 1930, ou 
seja, uma liga composta por barro, cal e água. Assim, como nenhum 
trabalho de reparo havia sido realizado, consequentemente alguns 
problemas surgiram com o passar dos anos. Percebe-se que dentre os 
problemas mais visíveis, se destacam os seguintes: bolor ou mofo, 
eflorescência e absorção capilar. 

A figura 21 apresenta o bolor, colônia de fungos, no reboco em uma área 
úmida e que não recebe a luz solar com frequência. O resultado 
promovido pela ação desse fungo é a queda da pintura, como que por 
partes representadas por placas. 

Figura 21 – Fungos no reboco  



 

 
 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

A eflorescência são as manchas brancas ao longo da alvenaria. Isso 
ocorre devido às reações provocadas pela umidade que percorre o 
material transportando sais livre existentes na argamassa de revestimento 
e/ou blocos de vedação até a superfície que a entrar em contato com o 
CO2 provoca alterações deletérias que comprometem o desempenho 
desse sistema. Assim, o resultado da degradação pode se estender até 
culminar na figura 23. 

Figura 22 – Eflorescência no 
reboco 

Figura 23 – Degradação no reboco 

 
 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

A absorção capilar ocorre quando a água presente no solo entra em 
contato com a alvenaria. Durante o contato a água se infiltra e carrega 
os sais o interior do reboco, como consequência acarreta em perda de 
coesão do material e reduz a aderência da pintura no reboco, resultando 
na presença de bolhas. A figura 24 apresenta as informações descritas 
acima. 

Figura 24 – Absorção capilar no reboco 



 

 
 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019) 

3 CONCLUSÃO 

As anomalias detectadas no “Sobrado”, em sua maioria, foram 
consequentes da idade e má conservação da edificação devido ao seu 
abandono. Ela apresenta manifestações patológicas como: caibro 
degradado, madeiramento da coberta, piso e escada avariado por 
agentes biológicos, químicos e atmosféricos, fotodegradações no alizar e 
em portas, presença de cupins, manchas, eflorescências, desplacamento 
de tinta, fungos na pintura e no reboco e absorção capilar no reboco. 

Diante do cenário apresentado, as patologias poderão ter como 
consequências o desconforto visual, odor, maior surgimento de agentes 
biológicos, favorecimento à ruptura e colapso da estrutura. Assim, 
medidas de reparo e restauro da edificação devem ser tomadas. Caso 
contrário, as manifestações aumentarão em grau e intensidade. 

Com isso, o presente trabalho reforça a importância do não abandono 
das edificações e de suas manutenções periódicas, a fim de minimizar as 
anomalias que possam advir à estrutura para proporcioná-la maior vida 
útil e segurança. 
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