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5.5.1. FICHA TÉCNICA

EDIFÍCIO LAUSANNE

Localização: Av. Higienópolis, 101 e 111
Entre a Rua Itambé e Rua Itacolomi
Bairro: Higienópolis/São Paulo
Arquitetura: Adolf Franz Heep
Data: 1953 – 1958
Projeto estrutural: Júlio Kassoy e Mário Franco
Contratante: Elias e Aizik Helcer

Construção: Construtora Auxiliar S.A.
Paisagismo: Jardinarte – Lux e Stoll S.A.
Obra de arte: Clovis Graciano
Terreno: 1410,00 m² (47x30m)
Taxa de ocupação: 49% - 690,00 m²
Coeficiente de aproveitamento: 7.8 – 11.040,00 m² de área construída
Tipo do edifício: Torre retangular isolada
Categoria de uso: Habitação multifamiliar
Orientação: NE/SO
Estacionamento: 114 vagas no subsolo
Número de unidades: 60 Aptos.
Dependências para zelador: 01
Unidades: Quatro apartamentos por andar com 3 dormitórios cada
(1º ao 15º)
Área do apartamento: 290,00m²
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Fig. 5.5.1. Mapa de localização.
Esc. 1:2000
Fonte: GEGRAN - Secretaria de Economia e Planejamento
Governo do Estado de São Paulo

5.5.2. ASPECTOS HISTÓRICOS

Franz Heep nasceu na Alemanha, em Fachbach, no dia 24 de junho de
1902, estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, onde foi
aluno de Adolf Meyer (1881-1929) como também teve a oportunidade de trabalhar com este arquiteto, assimilando o princípio do projeto voltado para a prática com projetos extremamente detalhados, com ênfase no sistema construtivo.
Na época em questão, entre 1926 e 1928, surgiram grandes assentamentos de
moradias na Alemanha, onde se utilizavam métodos de construção industrializada, com o emprego de paredes industrializadas e caixilharia padronizada.
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Em 1928, transferiu-se para Paris, onde trabalhou por um curto período
com André Luçart (1886 – 1965) e por meio do qual teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com Le Corbusier (1889 – 1965), com quem colaborou de
1928 a 1932, auxiliando nas obras do mestre sendo fortemente influenciado
pelo pensamento corbusiano.
Em 1932, Franz Heep formou sociedade com o polonês Jean Ginsberg
(1905 – 1983), com trajetória profissional similar à sua. Estudou na mesma escola de Heep, École Spéciale d’ Architecture e também trabalhou com André
Luçart e Le Corbusier.
Nesta sociedade, destacam-se três edifícios de apartamentos em luxuoso
distrito de Paris. A primeira edificação possui diversas soluções tecnológicas
que foram incorporadas no seu repertório nos imóveis de habitação. Entre elas
destacam-se a utilização de armários como divisória nos dormitórios , a criação
de paredes molhadas agrupando as tubulações em dutos verticais e a existência do segundo elevador.
No segundo edifício os elevadores são adotados como principal circulação vertical, ocupando o lugar privilegiado antes reservado às escadas como
entrada principal da edificação. O terceiro edifício apresenta uma fachada
composta por terraços que segue a ordem da planta como resultado plástico de
composição da referida fachada.
O profissionalismo e o método de trabalho de projeto aliado à construção
explicam o sucesso da sociedade, como também a formação cultural de ambos
que contrastava com a cultura francesa, dominada pelo ensino da Escola de
Belas Artes.
Franz Heep mudou-se para São Paulo em 1947, onde encontrou a oportunidade de contribuir e de usufruir do crescimento e modernização da capital
paulista. Chegando em São Paulo trabalhou com Jaques Pilon (1905 – 1962),
proprietário de um dos mais destacados escritórios de arquitetura da época.
O primeiro edifício de que tomou parte foi na sede do jornal O Estado de
São Paulo, fazendo alterações no projeto inicial, inclusive com a utilização de
brise-soleil. A solução com brises foi empregada em vários projetos explorando
a modulação como escala e ritmo às fachadas.
Franz Heep trabalhou também com o arquiteto Henrique Mindlin, logo após deixar o escritório de Jaques Pilon, em seguida, abriu seu próprio escritório
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em 1952, e atuou então quase que exclusivamente com o mercado voltado para os projetos de edifícios de apartamentos confortáveis localizados no bairro
de Higienópolis e edifícios mais populares, com pequenas unidades distribuídas no centro da cidade.
O sucesso de seus empreendimentos está vinculado ao método de trabalho, à preocupação com o detalhamento do projeto e o rigor tecnológico aplicado ao canteiro de obras.
Nesta época, os prédios eram construídos para gerar renda quase sempre bancada pela economia cafeeira como também por comerciantes e industriais.
Nos primeiros projetos com pequenas unidades, foram adotados alguns
elementos que se transformaram em marca registrada do arquiteto, como: caixilharia com ventilação cruzada nas partes superior e inferior, floreiras e os terraços, que protegem os apartamentos da insolação excessiva.
Nesse período Heep projetou uma série de edifícios residenciais, entre
eles podemos destacar o edifício Lausanne e as torres gêmeas Lugano e Locarno. Estes projetos se destacam por responder às necessidades cotidianas e
ideológicas da classe média dominante, possibilitando alternativas de organização dos espaços e, sobretudo, com o emprego de elementos como caixilharia e corrimões de escadas que eram detalhados para a industrialização.
No edifício Lausanne adotou-se uma ocupação longitudinal, voltando as
salas e dormitórios para a face Nordeste e para a vista Avenida Higienópolis,
fazendo uso de uma fachada de venezianas de correr pintadas em cores intercaladas em verde, vermelho, bege e branco. Estes blocos horizontais, paralelos à Avenida Higienópolis dividem-se em dois com acessos independentes,
interligados no pavimento térreo por uma circulação posterior, dividida em duas
alas por um volume central de forma triangular que abriga as dependências do
zelador.
O pavimento térreo é elevado em relação à calçada, tendo seu desnível,
vencido por duas rampas e uma escada central com jardins atingindo o plano
mais elevado e conseqüentemente o hall social, individual para cada ala. Já na
elevação posterior foi locada a área de serviços de dois apartamentos, como
também as áreas comuns da edificação com o cuidado de manter o tratamento
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de todas as fachadas, destacando as janelas com cantos arredondados das
escadas.
Além dos edifícios de habitação coletiva, Franz Heep desenvolveu residências unifamiliares com destaque para a residência de Heráclito Colli, no Morumbi, onde faz uso de elementos formais empregados em seus edifícios como, por exemplo: grandes panos de vidro, elementos vazados e marquises
marcando os acessos.
Mas é nos edifícios de escritórios como o Itália e o São Marcos que o arquiteto encontrou maiores possibilidades de implantação, desafio estrutural e
aplicação de infra-estrutura de grande porte.
O edifício Itália foi objeto de concorrência internacional promovida pelo
Circolo Italiano cuja proposta possui uma composição volumétrica dividida em
três partes distintas. A primeira parte, o embasamento, ocupa toda a área do
terreno, a segunda parte é composta por duas edificações menores com oito
pavimentos cada uma, implantada junto às empenas da edificação e a terceira
formada pela torre com proporções perfeitas compostas por brises de alumínio
emoldurados por grelha.
Outro projeto conhecido de Franz Heep é a igreja de São Domingos, localizada no bairro de Perdizes, São Paulo e apresenta uma volumetria de nave
única com teto em casca de concreto de forma abobadada, apoiada em paredes alternadas por aberturas e empenas cegas. A edificação destaca-se na
paisagem da região pela torre de forma quadrada, de cantos arredondados,
marcados por aberturas em forma de losango.
Adolf Franz Heep atuou também como professor na Faculdade de Arquitetura Mackenzie de 1958 a 1965, projetou o edifício Souza Naves e o conjunto
residencial Mapi, na cidade de Curitiba e no município de Martinhos, - PR, respectivamente, trabalhou como membro do Conselho de Arquitetura da ONU
para os países latino-americanos.
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As fotos 2.1 e 2.2 retratam pormenores do edifício em questão.

Foto 2.1 - Vista externa (fundos).
Fonte: A. A. Caprio

Foto 2.2 - Vista externa (frente).
Fonte: Antonio Amilton Caprio
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5.5.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

O edifício é composto por um bloco tipo laminar de forma retangular, isolado, de grandes dimensões, implantado em terreno também 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 tendo como composição vária áreas reservadas para
jardim e duas rampas para automóveis, permitindo o acesso dos mesmos para
atender os usuários até as portarias sociais.
O jardim ao longo da Av. Higienópolis é resolvido em forma de rampa com
inclinação para o alinhamento, resultando assim uma laje nervurada inclinada
na garagem para automóveis localizada no pavimento subsolo.
O edifício se relaciona por meio do recuo de fundo com o Edifício
FAUUSP – Pós-Graduação, aproveitando-se dos grandes recuos remanescentes do projeto original do Arquiteto Carlos Ekman, proporcionando assim interessantes vistas do entorno contando com as reduzidas dimensões verticais
deste edifício vizinho.
Os dois acessos sociais são integrados por meio de uma circulação localizada junto ao recuo de fundo, permitindo também o acesso para os blocos de
escadas. O hall social se desenvolve por meio do grande painel com a pintura
do artista Clóvis Graciano e apresenta um espaço agradável com pé direito duplo composto por pilotis e paredes revestidas com madeira do piso ao teto.
O terreno apresenta caimentos suaves ao longo da Rua Itambé, possibilitando assim facilitar o acesso de automóveis para as rampas e o estacionamento localizado no pavimento subsolo. Na implantação do edifício, o pavimento térreo passou a ter uma configuração plana com um caimento brusco em direção a Av. Higienópolis resultando assim uma escada central de acesso ao
plano de distribuição para às entradas principais, tendo como composição arquitetônica parte dos painéis do artista já mencionado anteriormente com forte
significado de recepcionar o usuário do edifício em questão.
No pavimento térreo as construções são recuadas com relação à fachada
Nordeste permitindo a implantação de floreiras que organizam todos os acessos, formando uma composição de paredes revestidas com pastilhas cerâmicas de cor branca, verde escuro e fechamentos com elemento vazado tipo por231

celana que encerra o apartamento do zelador, uma área de recreação e o acesso de serviço. Toda esta área é composta por uma série de pilares, de forma retangular com cantos arredondados, também revestidos com pastilha cerâmica que fazem a composição para iluminação do grande hall social através
de uma caixilharia que corresponde com o padrão do edifício.
As fachadas voltada para Noroeste e Sudoeste apresentam empenas verticais, tratadas com pastilhas cerâmicas de cor branca, compostas por esquadrias próprias para dormitórios e sanitários da suíte e dos outros dois dormitórios, marcando a fachada de maneira repetitiva, contando também com uma
composição de blocos de vidro sob as esquadrias de um sanitário, marcando
assim a fachada de forma contínua no sentido vertical.
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 ambientes e sobrepondo esta
caixilharia apresenta também uma composição de portas de correr de grandes
dimensões formada por brises verticais com acionamento manual permitindo
infinitas posições dos mesmos, criando uma fachada mutante a partir desta liberdade de movimentação em todos os sentidos.
A solução adotada permite que o setor social composto pelas salas e por
dois dormitórios tenha contato visual com a referida avenida e com a paisagem
da cidade. O projeto apresenta uma clara distribuição das funções da habitação, concentrando as instalações sanitárias, dependências de serviços e cozinha para liberar uma grande área voltada para a Avenida Higienópolis como
espaço de estar e repouso.
Na fachada de fundo, encontram-se as janelas tipo basculante que correspondem aos setores de serviços dos apartamentos como também as janelas de cantos arredondados dos dois conjuntos de circulação vertical, ambas
com excelentes vistas do bairro proporcionadas pelas reduzidas dimensões do
edifico pertencente a FAUUSP.
No pavimento subsolo, além do estacionamento para automóveis, encontram-se depósitos em geral, acomodações para as instalações de aquecimento
central de água e dois reservatórios de água potável interligados pelo sistema
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de bombas para transportar a água para os reservatórios localizados na cobertura do edifício.
A edificação sofre um recuo escalonado no 14º e 15º pavimentos, resultando outra configuração para estas unidades de apartamentos, liberando espaço para terraços ao longo da fachada principal. Na cobertura o projeto apresenta uma solução com domos sobres estes terraços, hoje, totalmente alterados ou eliminados por sucessivas reformas que descaracterizaram a composição original do arquiteto.
O edifício com 30 (trinta) apartamentos, com área aproximada de 178,00
m² cada unidade, com três dormitórios, sendo uma suíte e dois 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.

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

Foto 3.1 - Destaque para o edifício FAUUSP no primeiro plano.
Fonte: A. A. Caprio
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Foto 3.2: - Detalhe da fachada da área de serviços.
Fonte: A. A. Caprio

5.5.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os materiais, técnicas e tecnologias utilizadas nesse edifício caracterizam
o sistema construtivo adotado, com destaque para a caixilharia da fachada voltada para a Av. Higienópolis composta por grandes painéis de correr contendo
lâminas horizontais de alumínio, com acionamento manual, formando assim
conjuntos de brises em várias posições, proporcionando uma composição bastante dinâmica. Esta caixilharia ocupa a total extensão da fachada e recebe
também uma pintura tipo esmalte sintético nas cores verde, vermelho e branco
de forma aleatória enriquecendo sobremaneira a referida fachada. A seguir de
maneira sintetizada, as características técnicas dos 10 (dez) órgãos/elementos
deste edifício.

5.5.4.1. TERRAPLENO
O terreno de 1410,00 m², localizado na Av. Higienópolis, apresenta uma
solução parcialmente plana, recebendo todos os acessos, social, de serviço, e
estacionamento de automóveis para carga e descarga na parte mais alta do
terreno. A partir desta cota mais elevada o terreno apresenta um jardim inclinado que recebe uma escada central para pedestres, duas rampas de acesso à
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parte plana, mencionada anteriormente e duas rampas de acesso ao pavimento subsolo, onde se localiza o estacionamento para automóveis. A solução adotada aproveitou a declividade da Rua Itambé para acomodar o edifício na cota
mais elevada resolvendo todos os acessos exigidos pelo projeto, demonstrando total aproveitamento da topografia local.

5.5.4.2. 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.

5.5.4.3. 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 na região das salas e dos dormitórios. Esta distribuição é explorada
no térreo com destaque para a composição de volumes fechados e abertos
com caixilharia total nas duas entradas do grande hall social, formando um conjunto harmonioso juntamente com a caixilharia voltada para o recuo de fundo e
as paredes que recebem os painéis do artista Clóvis Graciano.

5.5.4.4. COBERTURA
O edifício é composto por três coberturas com uma calha metálica central.
Uma localizada na região da fachada principal formada por um telhado de quatro águas com telhas de cimento amianto tipo ondulada, ocupando a total dimensão do edifício, outra duas, formadas por telhados de uma água, também
com as mesmas telhas citadas acima, separadas pelos volumes resultante da
circulação vertical, caixa de elevadores e reservatórios de água superior, ambas com caimento para a calha central e todos com laje de concreto armado
impermeabilizadas.
O escoamento das águas pluviais se processa por meio da calha central,
e pela calha que circunda o telhado de quatro águas, sendo sua captação e
condução feita por meio um conjunto de tubulação de ferro fundido distribuídas
junto às paredes do corpo central do edifício.
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5.5.4.5. 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 chapa de ferro dobrada nos dormitórios.

5.5.4.6. PAVIMENTOS
Os pisos variam de acordo com a especificidade do uso. O pavimento térreo, internamente foi tratado com placas de granito no hall social, no conjunto
de escadas e elevador de serviço, o piso foi resolvido com revestimento tipo
granilite, completando esta área fechada, as instalações para residência do zelador foi tratado com piso cerâmico em toda sua extensão.
Todos os pisos externos, de circulação de pedestres, foram tratados com
mosaico português e rejunte com cimento desempenado. O estacionamento
para automóveis recebeu tratamento com concreto desempenado e queimado
para facilitar a limpeza do mesmo.

5.5.4.7. 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 e a composição de portas de correr com brises horizontais que caracterizam o edifício de forma bastante marcante.
Internamente os vãos são compostos por portas de madeira fixadas em
batentes também de madeira, com exceção da porta principal de entrada que
apresenta uma bandeira com vidro fixo para iluminação do hall social dos apartamentos.

5.5.4.8. PARAMENTOS
Os revestimentos dos vedos internos, em geral são em látex (PVA) e cozinha, área de serviço e sanitários, em azulejo branco ou decorado com dimensões variadas em função de reformas decorrentes ao longo de sua utilização.
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Externamente as paredes, são revestidas com pastilha cerâmica de 2x2
cm, formando composição com as vigas horizontais na fachada principal de core branca ocupando toda a extensão das fachadas.

5.5.4.9. INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS
A tubulação seca é embutida, constituída por eletroduto rígido de metal
que segue 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 arandela e postes de jardim. Os elevadores de serviço e social de marca Atlas, foram projetados para
receber 8 pessoas em todos os casos e atendem todos os pavimentos, localizados de forma contígua no hall social dos apartamentos, totalizando quatro
elevadores, agrupados em social e serviço de forma independente para cada
bloco de apartamentos.

5.5.4.10.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.
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.
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A seguir planta do pavimento térreo, planta tipo 1º ao 13º pavimento, planta do 14º e 15º pavimentos, planta de cobertura e fachada frontal:

Fig. 5.5.2. Planta Pav. Térreo.
Planta 1° ao 13° pavimento.
Fonte: Marcelo Consiglio Barbosa
Dissertação de mestrado - Maio/2002
A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil - FAUUSP
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Fig. 5.5.3. Plantas 14° e 15° pavimentos e Planta de cobertura.
Fonte: Marcelo Consiglio Barbosa
Dissertação de mestrado - Maio/2002
A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil - FAUUSP
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Fig. 5.5.4. Fachada frontal e fundos.
Fonte: Marcelo Consiglio Barbosa
Dissertação de mestrado - Maio/2002
A Obra de Adolf Franz Heep no Brasil – FAUUSP
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5.5.5. 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 – ISO 6241, frente às deficiências,
inadequações dos: projetos, execução das obras, materiais e manutenção.
Esta análise 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:
Severino Gomes da Silva – Como porteiro por 3 anos
como zelador por 4 meses.
Rosa da Silva Boni - como porteira por 9 meses.
Regina Pontes – moradora do apartamento 141 (Síndica).
A seguir, a análise de cada órgão do Edifício LAUSANNE, foram analisados 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 LAUSANNE foram
encontradas 61 patologias construtivas (Pc) existentes nos 10 órgãos deste edifício distribuídas da seguinte forma:
TERRAPLENO – Não foram identificadas patologias construtivas.

FUNDAÇÕES - Não foram identificadas patologias construtivas.

ESTRUTURA - Não foram identificadas patologias construtivas.

COBERTURA – 3 patologias

VEDOS – 7 patologias

PAVIMENTOS – 6 patologias

VÃOS – 22 patologias

PARAMENTOS – 10 patologias

INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS – 9 patologias

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 4 patologias

Dentre as patologias construtivas (Pc) identificadas na análise do EDIFÍCIO LAUSANNE pode-se destacar 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
5.5.5. e estão inseridas no APÊNDICE E, juntamente com o item 5.5.6. 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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COBERTURA

VÃOS

Foto 5.4.1 – Pc1 - Instalação de cobertura

Foto 5.7.2 – Pc2 - Substituição de caixilha-

sobre os terraços dos apartamentos do 15º

ria por outra de material e desenho fora da

pavimento.

especificação original do projeto.

VEDOS

PARAMENTOS

Foto 5.5.6 – Pc6 - Ausência de reconstru-

Foto 5.8.8 – Pc8 - Carência de reposição

ção da alvenaria e conseqüente acaba-

de pastilha cerâmica e restauro das vigas.

mento final das janelas.

ELETRO-MECÂNICAS
PAVIMENTOS

Foto 5.9.6 – Pc6 - Aspecto visual deficiente

Foto 5.6.2 – Pc2 - Substituição do piso de

com a instalação de aparelho de ar condic..

maneira generalizada por piso cerâmico.
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5.5.7. 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.5.5.16.,
que hierarquiza a participação das patologias construtivas nos órgãos do edifício Lousanne, nos itens do desempenho – requisitos dos usuários.
As porcentagens em questão foram extraídas das tabelas T.5.5.12. a
T.5.5.15.. (APÊNDICE E), conforme segue:

T.5.5.16. - Edifício Lousanne
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
4
cobertura
7,0
5
6,6
6
7,4
6
5,4
5
26,4
6,6
7
5
vedos
15,2
3
14,3
3
11,7
3
14,6
3
55,8
14,0
3
6
pavimentos
9,9
4
6,0
7
10,4
4
9,2
4
35,5
8,9
4
7
vãos
32,7
1
30,8
1
31,9
1
32,0
1
127,4
31,9
1
8
paramentos
2,9
6
7,7
5
5,5
7
19,0
2
35,1
8,8
5
9
eletro-mec.
22,2
2
25,3
2
24,5
2
14,6
3
86,6
21,7
2
10
hidro-san.
9,9
4
9,3
4
8,6
5
5,4
5
33,2
8,3
6
Referências
T.5.5.12.
T.5.5.13.
T.5.5.14.
T.5.5.15.
100%

Os órgãos/elementos, vãos, instalações eletro-mecânicas, vedos e pavimentos representam a hierarquização classificatória dos órgãos. (ver Tabela
T.5.5.16.).
A partir da tabela T.5.5.11. (APÊNDICE E), extraímos os totais referentes
à hierarquização das patologias construtivas (Pc) originadas isoladamente pelo:
Projeto (35), Execução das obras (37), Materiais (39) e manutenção (61).

Com base nos dados da Tabela T.5.5.16., abaixo hierarquizo em % a participação das Patologias construtivas originadas simultaneamente pelo: Projeto, Execução das obras, Materiais utilizados e Manutenção e os reflexos
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das mesmas sobre os itens do desempenho - Requisitos dos Usuários (ISO
6241) sobre os 10 (dez) órgãos deste edifício:
(1) Vãos (31,9%)
(2) Equipamentos eletro-mecânico (21,7%)
(3) Vedos (14,0%)
(4) Pavimentos (8,9%)

Os órgãos deste edifício classificados de (1 a 4) representam 76,5% do
total, portanto caracterizando-se como sendo aqueles que sofreram maior número de reflexos nos itens do desempenho pela ação das patologias construtivas (Pc) originadas simultaneamente pelo Projeto, Execução da obra, Materiais
e Manutenção.

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

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

1. O número total das patologias construtivas (Pc) ocorridas isoladamente é de 61 - (ver T.5.5.11. APÊNDICE E);

2. Estas 61 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 172. (ver T.5.5.11. APÊNDICE E)

3. Respondem pela origem destas patologias (Pc) as deficiências, inadequações do (a):
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Simultaneamente: (172)
Manutenção: por 61 patologias, equivalente a 35,5% do total (1º lugar);
Materiais: por 39 patologias, equivalentes a 22,7% do total (2º lugar);
Execução das obras: por 37 patologias, equivalente a 21,5% do total
(3º lugar)
Projeto (s): por 35 patologias, equivalente a 20,3% do total (4º lugar);
(ver. T.5.5.11. - APÊNDICE E).

Isoladamente: (61)
Manutenção: (61) – 100%
Materiais: (39) – 63,9%
Execução das obras: (37) – 60,6%
Projeto: (35) – 57,3%

4. Os órgãos deste edifício que sofreram maior número incidente das
patologias por ordem decrescente foram:
Vãos (35,5%)
Equipamentos eletro-mecânico (19,8%)
Vedos (11,0%)
Paramentos (9,9%)

Obs: os 4 (quatro) órgãos em questão representam 76,2% do total, a maioria (ver. T.5.5.11. - APÊNDICE E).

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:

(8) Conforto visual (20,8%)
(13) Durabilidade (20,4%)
(14) Economia (20,4%)
(11) Higiene (8,5%)
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Obs.: os quesitos em questão representam 70,1% do total, portanto são
os mais que receberam reflexos das patologias.
Dados extraídos das Tabelas T.5.5.12. a T.5.5.15. - APÊNDICE E.

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.5.5.12. a T.5.5.15. – APÊNDICE E

6.1. Projeto
Vãos – 32,7%
Instalações eletro-mecânicas – 22,2%
Vedos – 15,2%
Pavimentos – 9,9%

6.2. Execução da obra
Vãos – 30,8%
Instalações eletro-mecânicas – 25,3%
Vedos – 14,3%
Instalações hidro-sanitárias – 9,3%

6.3. Materiais
Vãos – 31,9%
Instalações eletro-mecânicas – 24,5%
Vedos – 11,7%
Pavimentos – 10,4%

6.4. Manutenção
Vãos – 32,0%
Paramentos – 19,0%
Instalações eletro-mecânicas – 14,6%
Pavimentos – 9,2%
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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 61 (Pc) (100,0%) isoladamente (61/61) e 35,4% simultaneamente (61/172).
Materiais – pois responde pela origem de 39 (Pc) (63,9 %) isoladamente
(39/61) e 22,6% simultaneamente (39/172).

Os órgãos/elementos deste edifício face a incidência das Pc, ocorridas
simultaneamente em ordem decrescente são:
Vãos (35,5%), Instalações eletro-mecâncias (19,8%), Vedos (11,0%) e
Paramentos (9,9%).
Dados extraídos das Tabelas T.5.5.11 – APÊNDICE E

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:
(8) Conforto visual (20,8%), (13) Durabilidade (20,4%), (14) Economia
(20,4%), (11) Higiene (8,5%).

Face ao exposto e aos dados obtido e contidos no APÊNDICE E, concluise que o Edifício LAUSANNE com 54 anos de vida útil apresenta e/ou:
•

Deficiências na manutenção e no (s) projetos (s);

•

Exige maiores cuidados com os órgãos/elementos como: vãos, instalações eletro-mecâncias, vedos e paramentos.

•

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

__________
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